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T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora
ya da sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara
ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2 - Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 Sayılı Kanunla
değişik 58’inci maddesine dayanılarak düzenlenen ve 10 Nisan 2002 tarih-24722 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki
Yönetmeliğin 5’inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönergede geçen:
Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından
proje ekibinde görevlendirilen kişidir. Yürütücü dışındaki araştırmacılar Üniversitemiz mensubu olmayabilir.
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime
evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya
dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla yapılabilecek
projelerdir.
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP Birimi): Bilimsel araştırma projeleri ile
ilgili her türlü işlemlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak
kurulan birimdir. BAP Birimi, Rektörün görevlendireceği bir birim sorumlusu ve birim sorumlusuna bağlı tahakkuk, satın alma ve proje işlem gruplarından oluşur.
Hakem: Projelerin değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projenin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarıdır.
Komisyon: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (RTEÜBAP)
Komisyonu’dur.
Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu
olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış
Üniversitemiz mensubu araştırmacıdır.
Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’dur.
Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’dir.
Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulu’dur.
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İKİNCİ BÖLÜM
Organlar; Oluşturulması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
BAP Komisyonu
Madde 4 - (1) Komisyon, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle
Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını
olan ve veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi
öğretim üyesinden oluşan bir komisyondur.
(2) Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge
gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevle dirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa
olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona
erer.
(3) BAP Komisyonu, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az
dört defa toplanır. Bunun dışında gerekli gördüğü hallerde Başkan Komisyonu toplantıya çağırabilir. Komisyon, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Her üye oyunu kabul
veya ret şekliyle vermekle yükümlüdür. Çekimser oy kullanılamaz. Komisyonda görüşülen
tüm kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Komisyon Başkanının herhangi
bir nedenle toplantıya katılamaması durumunda Komisyon Başkanının belirlediği bir üye topla tıya başkanlık yapabilir.

ları:

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun görev yetki ve sorumluluk-

a) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında görevleri yerine getirir.
b) Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen
“Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate
alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur.
c) Ülkemiz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak
öncelikli araştırma alanları ve konularını belirler ve duyurur.
d) Araştırma projeleri için her yıl, projelere verilecek destek miktarlarının ve bütçe
harcama kalemlerinin üst sınırlarını, malzeme alımlarındaki kısıtlamaları, proje bütçesinin
kullanımında uyulacak esasları, gerektiğinde başvuru ve değerlendirme takvimindeki değişiklikleri belirler ve ilan eder.
e) Komisyona sunulan proje önerileri ile sürmekte olan projelerin gelişme ve sonuç
raporları değerlendirmelerini karara bağlar.
f) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek,
karara bağlar.
g) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.
h) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.
i) Projelerin başlık, içerik, tür ve yürütücü değişimi ile ilgili olarak proje yürütücülerinden gelebilecek başvuruları inceleyerek karara bağlar.
j) İhtiyaç duyulması halinde BAP yönergesinde yeni düzenlemeler yapabilir.
k) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan pro8

jeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.
l) „Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”
kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri yerine
getirir.
BAP Birimi Koordinatörü
Madde 6 – (1) BAP Birimi Koordinatörü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu üst yönetici tarafından BAP üyeleri arasından önerilir ve Rektör tarafından 2 yıl için atanır.
Koordinatörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7 - BAP Birimi Koordinatörü;
a) BAP Komisyonu toplantı gündemini hazırlar, duyurularını yapar.
b) BAP Programını ve çalışmalarını komisyon kararları doğrultusunda yürütür.
c) Projeler ile ilgili idari ve mali işlemlerin yapılmasını ve eşgüdümünü sağlar.
d) Proje yürütücüleri, hakemler ve idari büro arasındaki iletişim ve yazışmaları sağlar.
e) Proje gelişmeleri ve bütçe kullanımı gibi konularda BAP Komisyonuna bilgi sunar.
Madde 8 (1) BAP Komisyonu, çalışmalarında yardımcı olmak üzere gerektiğinde alt
komisyonlar oluşturabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Türleri, Başvuru Zamanları, Süreleri ve Sınırlama
Madde 9 - (1) Bütün proje türleri için bir sonraki yılın proje takvimleri, üst destek
limitleri ve ilgili uygulamaları Kasım ayı BAP komisyon toplantısında belirlenerek Aralık ayında BAP Birimi internet sayfasından ilan edilir.
(2) Genel amacı üniversitemiz araştırma kapasite ve becerisinin geliştirilmesine, bilimsel düzeyinin yükseltilmesine ve kurum/kuruluşlar arası işbirliğinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak olan ve BAP Birimi tarafından desteklenen projeler aşağıdaki türlerden oluşur:
a) Genel Proje (GP): Özel amacı bilime özgün katkılar sağlamak, öncelikli araştırma
alanlarında araştırmalar yaparak ülkemizin teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücünün artmasına de tek olmak; bölgemiz ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak olup konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen ve kişi veya gruplarca yürütülen
araştırma projeleridir. Makine ve teçhizat alımları proje bütçesinin %25’nini geçemez. Altyapı
oluşturmaya yönelik olanlar desteklenmez.
- Başvuru zamanı, Mart ve Ekim aylarıdır.
- Proje süresi, en fazla 36 aydır.
- Bir kişi en fazla 2 genel projede yürütücü olabilir.
b) Lisansüstü Tez Projesi (LTP): Özel amacı yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezi kapsamında bir akademik dereceye yönelik yapılan çalışmalara
destek vermektir. Bu türden projelerde, proje yürütücüsü tez danışmanı (Birinci veya ikinci
danışman) olmak zorundadır. Ancak, tez danışmanının başka bir üniversiteden olması durumunda, proje yürütücüsü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi (ikinci
danışman) olur ve tez danışmanı da araştırmacılar içinde yer alır. Makine ve teçhizat alımları
proje bütçesinin %25’nini geçemez.
- Başvuru zamanı, Mart ve Ekim aylarıdır.
- Proje süresi, yüksek lisans aşamasında en fazla 24 ay, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta
yeterlik aşamasında ise en fazla 36 aydır.
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- Başvuru sınırlaması yoktur.
c) Katılımlı Proje (KP): Bir sanayi kuruluşu veya kurum ile üniversite birimlerinin
veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %60’ı ilgili sanayi kuruluşu/kurum tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projeleridir. Birinci derecede öncelik taşırlar.
- Bu tür projelere her zaman başvuru yapılabilir.
- Proje süresi, en fazla 36 aydır.
- Başvuru sınırlaması yoktur.
d) Yönlendirilmiş Proje (YP): Ülkemizin ve üniversitemizin bilim politikaları doğrultusunda, konusu ve araştırmacılarının BAP Komisyonu tarafından belirlendiği araştırma ve
geliştirme projeleridir. Bu projelere müracaat doğrudan BAP Biriminden yapılır. Değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılarak kabul/red kararı alınır.
- Bu tür projelere her zaman başvuru yapılabilir.
- Proje süresi, en fazla 36 aydır.
- Başvuru sınırlaması yoktur.
e) Altyapı Projesi (AP): Bu projenin özel amacı, Üniversitemiz araştırma kapasitesine
önemli katkılar veren veya verme potansiyeli olan ve ortak kullanıma açık araştırma laboratuarlarının altyapılarının güçlendirilmesi için makine-teçhizat desteği sağlamaktır. Rektörlüğe
bağlı birimler, Fakülte Dekanlıkları, Yüksek Okul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve AraştırmaUygulama Merkezleri Müdürlükleri tarafından hazırlanan bu projelere başvurular doğrudan
BAP Biriminden yapılır. Değerlendirilmesi BAP Komisyonu tarafından yapılarak kabul/red
kararı alınır.
- Bu tür projelere her zaman başvuru yapılabilir.
- Proje süresi, en fazla 12 aydır.
- Yıl içinde her birim en çok bir proje verebilir.
f) Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projesi (SAUP): Özel amacı, sonuçları ile alanında sanata ve kültüre, ülkenin sanatsal, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına, uluslararası
alanda tanınmasına katkı sağlaması beklenen projelerdir.
- Başvuru zamanı, Mart ve Ekim aylarıdır.
- Proje süresi, en fazla 36 aydır.
- Bir kişi aynı türden en fazla 2 projede yürütücü olabilir. 4
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Başvuruları, Değerlendirilmesi, Seçimi ve Kabulü
(GP, LTP, KP ve SAUP türü projeler için)
Proje Başvuruları
Madde 10- (1) Proje başvuruları, proje yürütücüsünün BAP otomasyon biriminden
yapacağı giriş sonrası alacağı çıktılar ve eklerinden oluşan proje dosyası ile yapılır. Proje başvuru dosyasının içeriği aşağıdaki dokümanlardan oluşur:
a) Proje Başvuru Formu (F–1). BAP otomasyon birimine girilerek oluşturulur. Proje
gerekçesi, bütçesi ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı form olup proje yürütücüsü tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir.
b) BAP Özgeçmiş Formu/Formları (F-2). Yürütücü ve projede görev alacak araştırmacıların özgeçmişlerinin yer aldığı ve her bir araştırmacı tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken formdur.
c) İlgili teknik şartnameler ve proforma faturalar.
d) Gerekli ise etik kurul onayı (İnsanla ilgili olan veya deney hayvanların kullanılacağı
proje çalışmalarında).
e) Gerekiyorsa kurum çalışma izin belgesi.
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(2) Yukarıdaki şekilde bir nüsha olarak hazırlanan proje dosyaları ve bütün dokümanların kayıtlı olduğu bir adet CD, proje sahibi tarafından başvuru süresi içinde ilgili birimin
(fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya merkez) yöneticisine teslim edilir.
(3) Proje yazım formatına uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.
Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi
Madde 11 – (1) Birim yöneticisi, proje önerileriyle birlikte, proje önerisine ilişkin kendi görüşünü ve ilgili altbirim (bölüm, anabilim veya anasanat dalı) yöneticisinin görüşlerinin
yer aldığı F-3a ve F-3b formlarını belirlenen süre içinde bir üst yazı ile BAP birimine gönderir.
(2) Birim ve alt birim yöneticileri bildirdikleri görüşlerinde; projenin ilgili birimde yürütülebilirliği, proje çerçevesinde talep edilen teçhizatın veya benzerlerinin ilgili birimde hali
hazırda bulunup bulunmadığı ve satın alınması istenen hizmetlerin ilgili birimde yapılıp yapılamayacağı, talep edilen teçhizatın ilgili birimde yapılabilecek diğer çalışmalarda kullanılıp
kullanılamayacağı konularını özellikle irdelerler.
(3) Teslim alınan projelerle ilgili bundan sonraki işlemlerin hepsi BAP Birimi tarafından yürütülür. Nihai sonuç proje yürütücüsüne en geç 3 ay içinde yazılı olarak bildirilir.
(4) Proje Yürütücüsü projesiyle ilgili gelişmeleri otomasyondan takip edebilir.
(5) Yüksek Lisans ve Doktora ile Sanatta Yeterlik ve Tıpta Uzmanlık tez konuları ilgili
birimin veya danışmanın yazısıyla birlikte projelendirilerek destek için BAP birimine değerlendirilmek üzere sunulur.
(6) BAP biriminde toplanmış olan projelere BAP komisyonu tarafından 3 hakem tayin
edilir. Hakemler proje yürütücüsünün önerdiği listeden olabileceği gibi komisyonun belirleyeceği konuyla ilgili diğer uzman araştırmacılardan da olabilir.
Projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler
Madde 12 –(1) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde şu kriterler dikkate alınır:
a) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 7.
Maddesinde belirtilen hususlar uyarınca Senatonun belirlediği Üniversite bilim politikasına
uygunluk.
b) Proje önerileri, özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik ve ticarileştirilebilme kriterleri.
c) Proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınlar.
d) Proje yürütücüsü veya ekip üyelerinin proje konusu ile ilgili yayınları.
e) Projenin mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı gider bütçesi büyüklüğü (araçgereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderleri).
(2) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar tarafından maddi olarak desteklenen,
bir ürün ya da hizmet zincirinin halkalarına yönelik projelere öncelik verilir.
(3) Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
(4) Bilimsel Araştırma Proje Başvurularının değerlendirilmesi ve desteklenmesinde;
temel bilimler içerikli; kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, disiplinler arası, kurumlar arası ve uluslar arası projelere öncelik verilebilir.
(5) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Öneri Formatına
uygun olarak hazırlanmamış ve bilgi eksikliği bulunan ve zamanında teslim edilmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz. Formata uygun hale getirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve
zamanında teslimi halinde bir sonraki proje müracaat döneminde değerlendirilir.
Projelerin Kabulü
Madde 13 – (1) BAP Komisyonu; hakem raporları, Dekanlık veya Enstitü Müdürlüğü
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görüşleri ile birlikte BAP Birimi kaynaklarını da göz önünde tutarak, ilgili projenin desteklenip desteklenmemesine oy çokluğu ile karar verir.
(2) BAP Komisyonu üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi
aşamasında oy kullanamaz ve görüş bildiremez.
(3) Proje bütçelerinin kesinleştirilmesinden önce, BAP Komisyonunun belirleyeceği
gün ve saatte Proje yürütücüsünden projesini tanıtıcı bir sunum yapması istenebilir.
(4) Desteklenmesine karar verilen projeler için, projeyle ilgili ayrıntıların yer aldığı bir
„Destekleme Protokolü” hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi için, hazırlanan protokolün Proje Yürütücüsü ve Komisyon Başkanı tarafından imzalaması ve Rektör tarafından
da onaylanması gerekir.
(5) Proje Yürütücüsü bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.
(6) Proje Destekleme Protokolünün imzalandığı tarih, projenin başlangıç tarihidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Projelerin Yürütülmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması
Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi
Madde 14 – (1) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü, BAP birimine her 6 ayda bir
geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı gelişme raporu (F-6) vermekle yükümlüdür.
Bu raporlarda; yapılan çalışmaların gelişme durumuna, yapılacak çalışmalara, varılan
ara sonuçlara, yapılan veya yapılması düşünülen bildiri ve yayınlara, proje ile ilgili bilimsel,
teknik, idari ve mali bilgilere yer verilir.
(2) LTP’lerde Tez İzleme Komitesine sunulan gelişme raporları ara rapor olarak verilebilir.
(3) Ara raporlar komisyon tarafından incelenir, gerekli görülmesi durumunda proje
yürütücüsü davet edilerek ara raporlar hakkında daha geniş olarak yazılı veya sözlü bilgiler
alınabilir.
(4) Projelerin sonraki yıllarda desteğinin devamı, Komisyonun bu projelerin gelişimi
hakkında olumlu görüşüne bağlıdır. Ara raporların olumsuz olarak değerlendirilmesi veya kabul edilebilir mazeret bildirilmeksizin protokolde belirlenen tarihlerde teslim edilmemesi halinde proje yürütücüsüne ödeme yapılmaz. Bu durumda BAP Komisyonu projeyi durdurabilir,
iptal ed bilir veya proje yürütücüsünün değiştirilmesine karar verebilir.
(5) Yukarıda belirtilen işlemler AP için uygulanmaz.
Projelerin Sonuçlandırılması
Madde 15 – (1) Proje süresinin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde proje yürütücüsü tarafından, Proje Sonuç Raporu (F-6) hazırlanarak BAP Birimine iletilir. Proje çalışması
kapsamında gerçekleştirilen bildiri, makale vb. çalışmalar da sonuç raporuna eklenir. Sonuç
Raporu, BAP Sonuç Raporu Yazım İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanır.
(2) Lisansüstü Tez Projelerinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış tezin
kopyası sonuç raporu olarak sunulur.
(3) Proje sonuç raporu, “BAP Sonuç Raporu Değerlendirme Formu” (F-6) kriterlerine göre incelenir. Komisyon, LTP hariç, sonuç raporlarını hakem değerlendirmesine sunar.
Değerlendirme sonucuna göre; sonuç raporu kabul veya reddedilebilir ya da süre belirtilerek
düzeltme istenebilir. Değerlendirme sonucu proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir.
(4) Proje sonuç raporu Komisyonca kabul edildikten sonra proje yürütücüsü tarafından üç nüsha yazılı metin ve CD’ye kaydedilmiş olarak BAP birimine iletir.
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(5) Kabul edilen sonuç raporlarının birer nüshası Yükseköğretim Kuruluna, BAP Birimine ve Üniversite kütüphanesine gönderilir.
(6) Proje sonunda geliştirilmiş veya kurulmuş bulunan altyapı olanakları Strateji Planlama Komisyonu tarafından yerinde incelenebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ek Süre, Ek Ödenek, Yürütücü ve Araştırmacı Değişiklikleri
Ek Süre ve Ek Ödenek
Madde 16 – (1) Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir ay önce, gerekçesini bildirmek ve en son gelişme raporunu teslim etmiş olmak koşuluyla ek süre isteyebilir.
Ek süre talebi bir yılı geçemez. Bu talep BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.
(2) Proje yürütücüsü, ek süre verilen projelere veya normal süreleri içinde devam eden
projelere gerekçelerini bildirmek koşuluyla ek ödenek ya da harcama kalemleri arası bütçe aktarım isteğinde bulunabilir. Ek ödenek tutarı toplam proje maliyetinin yarısından (%50) fazla
olamaz. İstekler BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.
Yürütücü ve Araştırmacı Değişiklikleri
Madde 17 – (1) Üniversiteden ayrılan proje yürütücülerinin yerine, ilgili fakülte dekanı veya enstitü müdürünün görüşü alınarak BAP Komisyonunca yeni bir proje yürütücüsü
atanabilir.
(2) Proje yürütücüleri tarafından yürürlükteki projelerde eleman değiştirme, ekleme
veya çıkarma talebini içeren başvurular, BAP Komisyonunda görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlanır.
(3) Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, bu yürütücü ile imzalanmış olan Proje
Destekleme Sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve yeni yürütücü ile tekrar sözleşme imzalanır.

Yaptırımlar

YEDİNCİ BÖLÜM

Madde 18 – (1) Proje yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık
saptandığında proje Komisyon kararı ile iptal edilir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi
veya kişiler iki yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere bir daha BAP desteği verilmez. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje
verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.
(2) İptal edilen projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman proje yürütücüsünden
geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir
(3) Projeler aşağıdaki hallerde de BAP Komisyonu kararı ile iptal edilebilir:
a) Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden, gelişme raporunun iki aydan
ve sonuç raporunun dört aydan fazla gecikmesi.
b) Sonuç raporunun reddedilmesi.
c) Lisansüstü tez projelerinde, öğrencinin çalışmayı bırakması veya başarısız olması.
d) Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyonca onaylanan bir öğretim
üyesine devretme talebinde bulunmaksızın projeden ayrılması.
e) Proje önerilerinde ve gelişme veya sonuç raporlarında yanlış bilgi verildiğinin tespit
edilmesi.
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f) Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyet raporlarının Komisyon tarafından
uygun bulunmaması.
(4) LTP’ler hariç, projesi iptal edilen yürütücüye iki yıl süre ile proje verilmez ve iptal
edilen projeyle ilgili tüm harcamaların bedelleri Komisyon kararı ile proje yürütücüsünden
geri alınabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayın, Telif Hakları ve Teşvikler
Yayın ve Telif Hakları
Madde 19 – (1) Destek alan araştırmacıların, proje sonuç/bulgularını proje sürecinde
veya projenin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde ulusal/uluslararası hakemli bir dergide
yayınlaması amaçlanır. Bu koşulu yerine getiren araştırmacılara yeni projelerinin desteklenmesinde öncelik verilebilir.
(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” şeklinde veya benzer anlama
gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Bu veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer
vermeyen araştırmacılara 2 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz.
(3) Yapılan yayınların bir kopyası BAP birimine gönderilir.
(4) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine aittir, aksi durumda yasal işlem uygulanır.
Proje Teşvikleri
Madde 20 – (1) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı
seyahat giderlerinden ayrı olarak, proje süresince ulusal/uluslararası düzenlenen kongre veya
sempozyumlara proje konusu ile ilgili sunumda bulunulması şartıyla, kongre kayıt ücreti ve
seyahat giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus proje bütçesinden karşılanabilir.
(2)Tez projeleri için, ayrıca tez öğrencisinin de kongre kayıt ve seyahat giderleri karşılanabilir.
(3) Projelerin başvuru aşamasında Komisyon tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar diğer harcama kalemlerine aktarılamaz.
(4) Seyahat Giderlerinin Karşılanabilmesi için katılımın ardından, katılım belgesi, kayıt ücreti ve seyahat ile ilgili harcama belgeleri ve sunulan bildiri örneğinin BAP birimine
teslimi zorunludur.

Mali Hükümler

DOKUZUNCU BÖLÜM

Madde 21 – (1) Özel ödenekler, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11’inci maddesinde tanımlanan hükümlerdir.
(1) Araştırma Projelerine aktarılan ödenekler, proje için gerekli yolluk, yevmiye, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat
alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.
(3) Yatırım Programında yer alan bilimsel araştırma projelerine ilişkin değişikliklerinde, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri
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uygulanır.
(4) Yatırım karakterli bilimsel araştırma projelerinde özel ödenekle karşılanacak olanlar, özel gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yatırım projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullandırılır.
(5) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde
yükseköğretim kurumuna bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen projeler için birer mutemet görevlendirilir. Mutemet sayısının yeterli olmadığı
gerekçesiyle yapılacak müracaat üzerine bu sayıyı arttırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(6) Araştırma Projelerinin mali hükümlerinin işleyişinde, mutemetlerin görevlendirilmesinde ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
(7) Yürürlükteki bir projede Proje Yürütücüsünün başvurusu üzerine harcama kalemleri arasında aktarma yapılması BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
(8) Her türden proje bütçesinden artan miktar BAP bütçesine aittir. Bütçede kalmış
olan paranın bitirilmesi için proje başvurusu sırasında belirtilmeyen sarf, cihaz vb şeylerin
satın alınması talep edilemez.
ONUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Madde 22 – (1) Projelerle ilgili görevlendirmelerde idari izin yetkisi, görev talebinde
bulunan proje personelinin bağlı bulunduğu birime aittir.
(2) Üniversite dışı kurumlarca desteklenen projelere komisyonca belirlenecek oranda
destek sağlanır.
(3) Projeler kapsamında alınan teçhizatlar, ayniyat kaydı yapıldıktan sonra ilgili birimin taşınır kayıt kontrol yetkilisine zimmetlenir. Ekipmanların kullanımı, proje süresince
Proje Yürütücüsünün sorumluluğundadır. Projenin bitmesi halinde alınan teçhizat birimdeki
diğer araştırmalarda kullanılmak üzere birimde kalır.
(4) Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergenin dayanağını oluşturan yasa ve
yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
Madde 23 – (1) Bu yönerge, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 24 – (1) Bu yönerge Senatonun 13.01.2012 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul
edilmiş olup daha önceki (20.11.2007 tarih ve 9 sayılı karar ile kabul edilen) yönerge yürürlükten kalkmıştır.
(2) Devam etmekte olan araştırma projeleri bu yeni yönerge kapsamında değerlendirilecektir.

rütür.

Yürütme
Madde 25 - Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yü-
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Proje no: 2008.102.01.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:
nin Belirlenmesi

Rize İlinde Tüketilen Gıda Maddelerinde Doğal Gama Radyoaktivite Düzeyi-

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU, Yrd. Doç.Dr.
Recep KESER, Yrd. Doç.Dr. Nilüfer AS, Arş. Gör. Nilay AKÇAY

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-30.06.2011
Proje Özeti:

Rize ili 1986 yılındaki Çernobil Nükleer kazasından etkilenmiştir. Bu projenin
amacı Rize ilinde tüketilen gıda maddelerinde doğal gama radyoaktivite düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaçla Rize ilinde 12 ilçede her ilçenin giriş çıkış merkezinden olmak üzere 36 noktadan
üç yıl boyunca gıda sebze-meyve numuneleri toplanmış ve bunların yetiştirildikleri topraktan
numuneler alınmıştır. Gıda numunelerine ait maks. 238U, 232Th, 137Cs ve 40K aktivite konsantrasyon değerleri sırasıyla 9.43±1.28 Bqkg-1, 3.22±0.29 Bqkg-1, 10.20±4.19 Bqkg-1ve 1014.72±42.64
Bqkg-1 olarak ölçülmüştür. Bu proje kapsamında incelenen gıda örneklerinde 137Cs değeri
ICRP’nin gıda maddeleri için müsaade edilen 1000 Bqkg-1 değerinin çok altında
bulunmuştur. Gıda maddelerinin tüketimi yoluyla oluşan kişi başına yıllık etkin doz değeri 1.06
µSvy-1 ile 177.94 µSvy-1 arasında bulunmuştur. Bu değer kişi başına maruz kalınan dünyadaki
tüm kaynaklardan alınan doz değeri olan 2400 µSvy-1 değerinden düşüktür.
Proje
226
232
40
kapsamında toprak numunelerindeki Ra, Th ve K aktivite konsantrasyon değerleri sırasıyla
85.75±11.77, 51.08±9.42 ve 771±37.65 Bqkg-1 olarak ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Radyoaktivite, Gama, Gıda, Toprak, Doz, Radyasyon

Project Abstract:

Rize of Turkey was contaminated by the chernobyl accident in 1986. The
aim of this project is to determine the radioactivity levels in food categories were collected in
Rize. The activity concentrations of 238U, 232Th, 137Cs ve 40K were measured to be 9.43±1.28 Bqkg1
, 3.22±0.29 Bqkg-1, 10.20±4.19 Bqkg-1 and 1014.72±42.64 Bqkg-1 in food samples, respectively
. ICRP permits the level of 137Cs activity for foodstuffs as 1000 Bq kg-1. For this reason, we can
suggest that range of the 137Cs activity in food samples of the present study is of no risk to public
health. The average activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K were found to be 85.75±11.77,
51.08±9.42, and 771.57±37.65 Bq kg−1 in soil samples, respectively.
Keywords: Radioactivity, Gamma, Food, Soil, Dose, Radiation
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Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:

Bazı Yeni 1,2,4-Triazol-5-On Bileşiklerinin Asitlik Sabitlerinin Potansiyometrik
Ve Spektrofotometrik Yöntemler İle İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Fatih İSLAMOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Araş. Gör. Emine AKYÜZ Arş.Gör. Arife Pınar EKİNCİ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01 07. 2008-31.03.2010
Proje Özeti:

Bu çalışmada, 3-alkil(aril)-4-(substitutefenil)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-one
türevi bileşiklerin stokiyometrik protonasyon sabitleri potansiyometrik ve spektrofotometrik
olarak 25oC’de 0.10 M iyonik şiddette % 50 (v/v) amfiprotik (etanol ve metonol) - % 50 su ve
dipolar aprotik (dioksan) - su karışımında belirlenmiştir. Stokiyometrik protonasyon sabitlerinin
hesaplanmasında PKAS bilgisayar programı kullanılmıştır. Stokiyometrik protonasyon sabitlerine çözücü bileşiminin etkisi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 1,2,4-Triazol-5-on, Stokiyometrik protonasyon sabiti, Potansiyometrik metod, Spektrofotometrik metod.

Project Abstract: In this study, stoichiometric protonation constants of some

3-alkyl(aryl)-4-(substitutedphenyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
derivatives
were determined potentiometrically and spectrophotometrically in 50 % (v/v) amfiprotic (ethanol and methanol) – 50 % water and dipolar aprotic (dioxan) – water
mixtures at 25oC with an ionic strength of 0.10 M. The calculation of the stoichiometric protonation constants was carried out using a PKAS computer program. The
effect of solvents composition on the stoichiometric protonation constants are discussed.
Key Words: 1,2,4-Triazol-5-one, Stoichiometric protonation constants, Potentiometric method, Spectrophotometric method.
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Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Tütsülenerek Vakum Paketlenen Levrek Balıklarında(Dicentrarchus labrax) Kalite Değişimlerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin ERDEM
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Araş.Gör. Serkan KORALAraş.Gör. Sevki KAYIŞAraş.Gör.
Bekir TUFAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008 -12.01.2010
Proje Özeti: Bu çalışma, yetiştiriciliği yapılan levrek balıklarını (Dicentrarchus labrax) tütsüleme

yöntemi ile işleyerek değerlendirmek ve halk beğenisine sunarak, Rize bölgesinde balıkçılık ile
uğraşan sanayici kuruluşlara ürünü tanıtmak amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada levrek balığının kimyasal bileşenleri, kalite parametreleri, duyusal özellikleri, yağ asitleri kompozisyonu ve
amino asitleri üzerine normal ve marine tütsü işlemlerinin etkileri çalışılmıştır. Ayrıca, normal
ve marine tütsülenerek vakum paketlenmiş levrek balıklarının 4°C’de depolanması sonucu raf
ömrü belirlenmiştir. Tütüsüleme etkisi ile örneklerdeki su kaybından dolayı ham protein ham
yağ, ham kül, kuru madde ve tuz içeriği miktarlarında artışlar görülmüştür. Kimyasal kompozisyon ile ilgili verilerde tütsü gruplar arasında gruplarında depolama süresine bağlı olarak önemli
değişimler meydana gelmiştir (P<0.05). Kalite parametreleri olan TBA, TMA ve TVB-N değeri
tüm gruplarında depolama günlerine bağlı artışlar göstermiştir. Bu parametrelerden TVB-N dikkate alındığında, marine tütsü balıkların 110 gün, normal tütsülerin ise 105 gün raf ömrüne
sahip oldukları belirlenmiştir. Duyusal değerlendirme sonuçlarına göre marine tütsü balıklar,
normal tütsü balıklardan daha çok beğenilmiştir. Yağ asitleri açısından çoklu doymamış yağ asitleri miktarının her iki grupta da önemli miktarlarda bulunmaktadırlar. İnsan sağlığı açısından
önemli olan EPA normal tütsüde maksimum 4,96±0,07, marinede tütsüde ise 5,11±0,01 mg/100
g bulunmuş, DHA maksimum değerleri ise normal ve marine tütsülerde sırasıyla 16,45±0,37 ve
14,72±0,26 g/100 g hesaplanmıştır. Levrek balığı kasları bol miktarda amino asit içermektedir.
Esansiyel aminoasitlerden Löysin ve izolöysin depolama boyunca her iki grupta da önemli artışlar göstermiş (p<0.05). Histidin amino asitine ise sadece taze örnekte, depolama başında normal tütsüde rastlanmıştır. Amino asitler de tüm deneme gruplarında depolama süresine bağlı
olarak artış görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: levrek, Dicentrarchus labrax, sıcak tütsü, marinasyon, kimyasal kompozisyon, kimyasal kalite, yağ asidi, aminoasit, depolama kompozisyon, kimyasal kalite, yağ asidi,
aminoasit, depolama

Project Abstract: This study was conducted to evaluate the farming sea bass (Dicentrarchus

labrax) by smoking and to introduce the product to the industrialist organizations in Rize region deal with fisheries by serving to the people. In the study, effects of normal and marinated
smoking methods on chemical components, quality parameters, changes of sensory properties,
fatty acid composition and amino acids were studied. Also, shelf life of vacuumpacked hot and
marinated smoking after storage at +4 oC crude protein, oil, ash, dry matter and salt content
increased after the smoking due to the smoking effect. Important changes in the chemical com21
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position occurred depending on storage time between smoked groups (p<0.05). Quality parameter TBA, TMA-N and TVB-N values increased in all groups depending on storage days. According to TVB-N parameter, it was determined that marinated smoked fish had 110 day shelf life
and normal smoked fish had 105 day. According to the results of sensory analyses, marinated
smoked fish were more appreciated than smoked fish. A large amount of polyunsaturated fatty
acids were found in both groups. EPA values which are important for human health were found
maximum 4.96±0.07 in normal smoking, 5.11±0.01 mg/100 g in marinated smoking and maximum DHA values in normal and marinated smoking were calculated 16.45±0.37 and 17.72±0.26
mg/100 g, respectively. Muscle of sea bass contains plenty of amino acids. Leucine and isoleucine of essential amino acids showed significant increases in both groups during storage (p<0.05).
Histidine was only found in the fresh sample and normal smoking in the beginning of storage.
Amount of amino acids increased in all test groups depending on storage time.
Key Words: sea bass, Dicentrarchus labrax, hot smoking, marination, chemical composition,
chemical quality, fatty acids, amino acid, storage
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2008
Proje no: 2008.102.03.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Rize İli Florası Ve Vejetasyonunun Araştırılması İle Bağlı Alt Yapı Çalışmaları
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Vagif ATAMOV
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Seher ÇAKMAK , Arş.Gör. Hüseyin BAYKAL
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-31.12.2009
Proje Özeti: Rize ili sınırları içerisinde doğal alanların flrorasında yapılmış arazi çalışmaları ve

gözlemler sonucu bu bölgede, 98 familya ve 380 cinse ait olan 878 taksonun olduğu belirlenmiştir. Bu bitkilerden 67’i Pterophytalara (% 7,6), 851’i ise Spermatophyta divizyosuna aittir.
Spermatophytaların 12’si Gymnospermae, 772’si (% 92,1’i) ise Angiospermae (772 takson) subdivizyosuna aittir, bunların da 576 takson (% 67,7) Dicotilodonae, 196 takson (%19,9) ise Monocotilodonae sınfına ait olan bitkilerdir. Bölgede tür sayısı bakımından en zengin olan familyalar çizelge 2’de verilmiştir. Alanın toplam florasının % 11,3’ü Asteraceae (96 takson), % 10,9’ü
Poaceae (93), % 5,1’i Rosaceae (43), % 4,9’u Cyperaceae (42), % 4,5’i Scrophylariaceae (38),
% 4,1’i Fabaceae (35), % 4,0’ü Lamiaceae (34), % 3,4’ü Apiaceae (29), % 3,1’i Caryophyllaceae
(26), % 2,6’ı Liliaceae (22), % 2,4’ünü ise Brassicaceae (21 takson) familyasına aittir. Araştırma
alanı florasında takson sayısı bakımından en zengin olan cinsler: Carex (32 takson), Geranium
(14), Hieracium, Cirsium, Sedum, Veronica, Polygonum( her birisi 9), Euphorbia, Campanula,
Poa, Trifolium, Vicia, Alopecurus(her birisi 8), Alchemilla, Ranunculus, Primula, Senecio, Dryopteris (her birisi 7), Allium, Centaurea, Stachys, Hypericum, Galium, Saxifraga, Juncus, Myosotis,
Heracleum(her birisi 6), Scrophularia, Pedicularis, Euphrasia, Luzula, Rumex, Bromus, Orobanche, Gentiana, Draba, Cardamine (her birisi 5 takson) cinsleridir. Araştırma alanı florasında hemikriptofit (420 takson) ve terofitlerin (173 takson) üstünlüğü (593 takson, toplam floranın %
72,3’ü) açıkca görünmektedir. Ancak fanerofit (86 takson) ve kamefitlerin de ( 45 takson) bitki
örtüsünde önemli ölçüde yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırma alanında yayılış gösteren bitkilerin % 90,9’u (734 takson) otsu, % 5,1’i çalı ve % 4,0’ü ağaç gövdelidir. Otsu bitkilerin % 41,7’i
tekyıllık, % 45,8’i ise çokyıllıktır. Bu sonuçlar da Rize ve çevresinin bitki örtüsünde orman, çalı,
çayır ve step, vegetasyonunun hakim olduğunu göstermektedir. Araştırma alanında tesbit edilen
bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre değerlendirilmesi sonucunda, 235 taksonun Avrupa-Sibirya, 78 taksonun İran-Turan, 31 taksonun Hirkan, 26 taksonun ise Akdeniz fitocoğrafik bölgesine
ait olduğu belirlenmiştir. Araştırma alanında çeşitli tehlike kategorisine giren 85 takson olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Rize, Flora, Vejetasyon, Korunma

Project Abstract: The flora of Rize and it’s environs had been researched and steppe, shrub

and forest vegetation types were determined. 878 taxa belonging to 105 families and 380 genera was idendified from Rize. The number of nonflowering vascular plants (of Pteridophyta) was
67. Ony 12 taxa belonged to Gymnospermae while the remaining 772 taxa were Angiospermae.
576 taxa were Dicotilodonae, 196 were Monocotilodonae. When the rich families are taken
under consideration, the family Asteraceae ranks first with 96 taxa. Among all 105 families, Asteraceae with 96 taxa, Poaceae 93, Rosaceae 43, Cyperaceae 42, Scrophylariaceae 38, Fabaceae
23
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35, Lamiaceae 34, Apiaceae 29, Caryophyllaceae 26, Liliaceae 22, Brassicaceae 21 taxa were the
most richest families in the research area. As the major genera, Trifolium 13 taxa, Carex with 32
taka, Geranium 14, Hieracium, Cirsium, Sedum, Veronica, Polygonum 9, Euphorbia, Campanula,
Poa, Trifolium, Vicia, Alopecurus 8, Alchemilla, Ranunculus, Primula, Senecio, Dryopteris (her
birisi 7, Allium, Centaurea, Stachys, Hypericum, Galium, Saxifraga, Juncus, Myosotis, Heracleum
6, Scrophularia, Pedicularis, Euphrasia, Luzula, Rumex, Bromus, Orobanche, Gentiana, Draba,
Cardamine 5 had the most taxa. According to live form, the hemichryptophytes with 420 and terophytes with 173 taxa taxa were dominant. Fanerophyte plants were 86, chamophytes were 45
taxa were. Herbaceous plants 90,9% (734 taxa), 5.1 % of plants were shrubs and 4.0 % of were
trees. 41.7 % of herbaceous plants were annual and 45.8 % of others were perennial. According
to phytogeographic regions, 235 taxa were belong to Euro-Sibirean region. This shows that our
research area is in this region. So this shows that researched area is under effect of Euro-Sibirean Climate. Also, 78 taxa that are belong to Irano-Turan phytogeographic region were found. 31
taxa were Hyrcanian, 26 taxa were Mediteranean elements. 85 taxa are under threat and these
taxa are endemic and live only in this region.
Key Words: Rize, Flora, Vegetation, Conservation
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Proje no: 2008.102.03.3
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Türkiye’deki Gece Kurbağası (Bufo viridis) Türünün 12S rRNA ve Histone H3 Genleri Açısından İncelenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Araş.Gör. Serkan GÜL
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008 - 31.12.2009

Proje Özeti: Gece kurbağası (Bufo viridis), ilk defa Laurenti tarafından 1768 yılında Viyana
(Avusturya)’dan tanımlanan Bufonidae familyasına ait bir türdür. Bu çalışmada Türkiye’den
elde edilen toplam 41 bireyin mitokondriyal 12S ribosomal RNA geninin 433 bazlık kısmının
DNA dizin analizi yapılmış ve bazı filogenetik analizler uygulanarak incelenmiştir. Mitokondriyal
DNA’nın 12SrRNA üzerine yaptığımız filogenetik analizler sonucunda iki hipotez ortaya çıkmıştır.
Bunlardan birincisi, çalışılan bu gen Bufo viridis türü için oldukça fazla korunmuştur ve sistematik açıdan önemi yoktur. İkinci hipotez ise Bufo viridis türü Türkiye içerisinde sistematik açıdan
farklılık göstermiyor ve tek bir türle temsil ediliyor.

Anahtar Kelimeler: Bufo viridis, Gece Kurbağası, 12S rRNA, Türkiye

Project Abstract:

Green toad (Bufo viridis) that was first described from Wien (Austria) by Laurenti in 1768 is a species of Bufonidae family. In this study, 41 specimens were
examined by sequencing a portion of 433 bp of the mitochondrial 12S rRNA gene was examined by sequencing with performing some phylogenetic analyses collected from Turkey.
As a result of phylogenetic analysis of 12S rRNA gene, two hypotheses were released. One is
that the studied gene was well conservative and not specific in Bufo viridis species in terms
of molecular systematic. The other is that there isn’t any systematic differences in Bufo viridis
samples in Turkey and represent only one species.
Key words: Bufo viridis, Green Toad, 12S rRNA, Turkey
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2008
Proje no: 2008.102.03.2
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:

Rize’de Sulardan İzole Edilen Bacillus Sp. Türlerinde Bazı Hidrolitik Enzim Üret-

me Yeteneklerinin Araştırılması
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Serdar ÜLKER
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-31.12 .2009
Proje Özeti: Günümüzde azalan doğal kaynaklar nedeniyle mikroorganizmalar, birçok üretim
alanı için potansiyel kaynak olarak görülmekte ve bu konuda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışmada Rize Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji ve Moleküler
Biyoloji Araştırma Laboratuarı suş koleksiyonunda bulunan, Rize’deki içme sularından izole edilmiş olan Bacillus cinsine ait 37 suş kullanıldı. Bacillus türleri enzim, antibiyotik ve diğer organik
maddelerin üretilmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda daha önce izole ve tiplendirilen Bacillus türlerinin bazı hidrolitik enzimleri (Proteaz, α- amilaz, lipaz ve selülaz) üretme
yeteneklerinin belirlenmesi amaçlandı.Toplam 37 Bacillus suşu enzim aktivitesi için hazırlanan
besiyerlerine ayrı ayrı ekildi. Suşların %80’inin test edilen enzimlerden en az birini üretebildiği
gözlendi. Lipaz besiyerine ekilen suşlardan 14’ü pozitif, amilaz besiyerinden ekilen suşlardan
18’i pozitif, proteaz besiyerine ekilen suşlardan 22’si pozitif ve selülaz besiyerine ekilen suşlardan 16’sı pozitif olarak tespit edildi. Pozitif suşların sıvı besiyerine elde edilen enzim
özütlerinde aktivite değerleri spektrofotometrik olarak hesaplandı. Yapılan analizler sonucunda
en yüksek lipaz aktivitesine sahip olan suş B. cereus RS40, en yüksek amilaz aktivitesine sahip
olan suş Bacillus sp. RS358, en yüksek proteaz aktivitesine sahip olan suş B. cereus RS225 ve en
yüksek selülaz aktivitesine sahip olan suş Bacillus sp. RS161 olarak belirlendi. Ayrıca 4 enzimi
(selülaz, amilaz, lipaz ve proteaz) de iyi üreten ve aktivite gösteren 4 suşun (Bacillus circulans
RS42, Bacillus sp. RS161, Bacillus sp. RS344 ve Bacillus sp. RS358) olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Bacillus, Enzim aktivitesi, amilaz, proteaz, lipaz, selülaz

Project Abstract: Nowadays, because of diminishing natural resources microorganisms, ap-
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pear to be potential sources for many production areas and intensive studies were performing
in this regard. In this study, 37 strains relating to genus Bacillus which has been isolated from
drinking water of Rize, stored in the collection of Rize University Art and Science Faculty Biology
Department of Microbiology and Molecular Biology Laboratory, were used. Bacillus species are
being used as intense in the production of enzymes, antibiotic and other organic substances.
The aim of this study is to determine, the capacity of previously isolated and Bacillus species
to produce some hydrolytic enzymes. Total of 37 Bacillus strains were inoculated separately to
mediums which were prepared for enzyme activity. It was observed that 80% of tested strains
were able to produce at least one of the enzymes. 14 of strains inoculated to lipase medium are
positive, 18 of strains inoculated to amylase medium are positive, 22 of strains inoculated to
protease medium are positive and 16 strains inoculated to cellulase medium are positive were
detected. The enzyme activity rates were measured spectrophotometrically from the extracts
obtained from liquid medium of positive strains. As a result the highest lipase activity was de26

termined in B. cereus RS40 strain, the highest amylase activity in Bacillus sp. RS358 strain, the
highest protease activity in B. cereus RS225 strain and the highest cellulase activity in Bacillus
sp. RS161 strain. Also, four strains (Bacillus circulans RS42, Bacillus sp. RS161, Bacillus sp. RS344
ve Bacillus sp. RS358) were determined that is active and can produce good quality of four enzymes (cellulose, amylase, lipase and protease).
Keywords: Bacillus, Enzyme activity, amylase, Protease, Lipase, Cellulas
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Proje no: 2008.102.02.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Bazı Yeni 1,2,4-Triazol-5-On Bileşiklerinin Mikrodalga Ve Klasik Yöntemle Yöntemle Sentezlenmesi Ve Asetil Türevlerinin Eldesi
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Bahittim KAHVECİ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ, Kimyager Mehtap BİLİCİ,
Uzm Mehmet BOSTAN, Okt. Nimet BALTAŞ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-26.03.2009
Proje Özeti: Bu çalışmada önce bazı ester karbetoksihidrazon’ların bir primer aromatik amin
olan p-tert-butilanilin ile reaksiyonundan bu sistemlerde yeni kullanılan mikrodalga teknikle su
çözücüsünde reaksiyonundan beş’i yeni biri literatürde kayıtlı altı 3-alkil(aril)-4-aril-4,5- dihidro1H-1,2,4-triazol-5-on’lar sentezlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde yine bu sistemlerde
ilk defa olmak üzere mikrodalga tekniğiyle ilk kısımda elde edilen bileşiklerin asetillendirilerek beş yeni asetil türevi bileşik elde edilmiştir . Çalışmada elde edilen yeni bileşiklerin yapı
aydınlatılmaları için IR ve 1H NMR spektroskopisi yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 1,2,4-Triazol-5-on, Aromatik amin, 1-Asetil, Mikrodalga sentez.
Project Abstract: In this study, Synthesis of Some Novel 1,2,4-Triazol-5-one Compounds by
Using Microwave Technique and Identified Their Structures, firstly, the reactions of some ester
carbethoxyhydrazones with p-tert-buthylaniline by using microwave heating in water that this
reaction is a new method to prepare 3-alkyl(aryl)-4-aryl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones
(five new compounds). In the second chapter by using microwave heating as a new method the
reactions of compounds with acetic anhydride are obtained five new acetyl derivatives . The
structures of newly synthesized ten compounds were identified using IR and 1H NMR spectroskopic methods.
Key Words: 1,2,4-Triazol–5-one, Aromatic amine, 1-Acetyl, Microwave synthesis.
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Proje no: 2008.102.03.4
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı BH4 Mekanizmasında Yer Alan 6-Pirovil Tetrahidropterin Sentaz (ptps) Geninin
Termofilik Anoxybacillus gonensis G2 Bakterisinden Klonlanması, Ekspresyon Parametrelerinin

Belirlenmesi ve Kristallendirilmesi
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Fatih Ş. BERİŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Araş.Gör. Yeşim AKTÜRK
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-30.06.2010
Proje Özeti: FKÜ veya HPA, kalıtsal metabolik bir hastalık olup primer ortaya çıkış nedenlerinden biri tetrahidrobiopterin biyosentez mekanizmasından sorumlu olan gchI, ptps ve spr genlerinde bozukluklardır. Bu hastalıklardan gchI ve ptps eksikliğinde, hastalığın fenotipine göre
hastaya tetrahidrobiopterin (BH4) ve nörotransmiter (NT) tedavisi uygulanması gereklidir.
BH4’ün kimyasal olarak sentezlenmesi oldukça zordur ve karmaşık prosedürlerin kullanımını
gerekli kılar. Birçok sentetik basamağın uygulanması ve pahalı materyallerin kullanımı ile maliyeti oldukça yüksek ve üretilen atıklardan dolayı çevre açısından zararlıdır. Bu nedenle, BH4
biyosentez yolunda görevli olan genlerin rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak mikroorganizmalarca üretiminin sağlanması kimyasal senteze alternatif olabilir. Günümüze kadar konu ile
ilgili olarak yapılan çalışmalar, biopterin ve tetrahidrobiopterinlerin FKÜ üzerine etkisi, hastalıkların görülme sıklıkları ve tedavide BH4 kullanımı üzerine yoğunlaşmaktadır. Her ne kadar
BH4 biyosentezinden sorumlu enzimlerin ayrı olarak karakterizasyonu yapılmış olsa da, bu üç
genin termofilik bir bakteriden izole edilerek karakterizasyonunun yapılması yeni sonuçlar doğuracaktır. Daha önce yapmış olduğumuz Anoxybacillus gonensis G2 bakterisine ait genomik
DNA kütüphanesinde ilgili iki geni (gchI ve ptps) tespit etmiş bulunmaktayız. Bu iki gene ilave
olarak bakteri genomundan PCR yoluyla elde edilecek olan üçüncü gen (spr) ile birlikte BH4 biyosentezinden sorumlu termofilik karakterde üç geni ile alternatif bir yaklaşım ile kullanacağız.
Böylece termofilik bakteriden izole edilecek olan enzimlerin de diğer benzerlerine göre daha
kullanışlı ve dayanıklı olacaktır. Termofilik bakterilerde bulunan enzimlerin, yüksek sıcaklıklarda
çalışmalarından dolayı, laboratuar ve endüstriyel açıdan istenilen özelliklerden biridir. Çalışmamızda, 55°C’de büyüme özelliği gösteren ve laboratuarımız tarafından izole
edilmiş termofilik bir bakteri olan Anoxybacillus gonensis G2 bakterisinin BH4 biyosentezi ile
ilgili ptps genini karakterize etmeyi amaçlamıştık. Bu geni, ilk olarak PCR yoluyla pHK281 plazmidinden yakaladık. Daha sonra önce pGEM-T/Easy vektörüne daha sonra da pET11a+ ekspresyon
vektörüne klonlanmış ve E. coli BL21(DE3) konak hücresine aktarılmıştır. Ancak, ekspresyonu
gerçekleştirilememiştir. Bu çalışma sayesinde, 2 farklı bakteride (Anoxybacillus gonensis G2 ve
Anoxybacillus flavithermus) hem ptps hem de gch I genleri tespit edilmiştir. Bundan sonra, farklı
vektör4 ve konak hücreler seçerek her iki genin de ekspresyonunun birlikte incelenmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: A. gonensis, PTPS, BH4, GCHI, termofilik bakteri, ısılkararlı enzim,
FKÜ.
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Project Abstract:PKU or HPA are kongenital disorders due either to mutated enzyme
protein such as (GTP cyclohydrolase I, GCHI, 6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase, PTPS, and
sepiapterin reductase, SPR) or to a deficiency of its obligatory cofactor tetrahydrobiopterin
(BH4). Patients with a deficiency of their gchI and ptps genes need additional suplementation
with BH4 and neurotransmitter (NT). BH4 is used as a medicine (generic name, sapropterin
hydrochloride) for the treatment of patients with atypical hyperphenylalaninemia which is caused by the inherited deficiency of the integral BH4 biosynthetic pathway. The chemical synthesis of BH4 is difficult. It requires expensive materials, uses many synthetic steps, and requires
complicated handling procedures. This makes it a good target for the development of alternate
production methods with using responsible genes in microorganisims with recombinant DNA
Technologies. There are a lot of studies includes the effect of biopterin and tetrahydrobiopterin
on PKU, prevelance of the illness, and BH4 treatments. Although these genes responsible for
BH4 biosynthesis were characterized separately, cloning from a thermophilic bacteria will be
caused new results. We previously obtained two genes about BH4 biosynthesis, gchI and ptps,
in cDNA library of thermophilic bacteria, Anoxybacillus gonensis G2. In addition to two genes,
we need the other gene, spr, responsible for BH4 biosynthesis. These enzymes encoded by the
genes in thermophilic bacteria are more useful and durable for laboratory studies and industrial
approach. In this study, we aimed to characterization of the ptps gene responsible for BH4 biosynthesis, from the thermophilic bacteria grown at 55°C, Anoxybacillus gonensis G2. the gene
was obtained from pHK281 plasmid by PCR. Then, we cloned into pET11a+ expression vector
after pGEM-T/Easy cloning vector and transformed into E. coli BL21(DE3) host cells for protein
exression. But, the protein expression was failed. Through the study, we found two gene (ptps
and gch I) from two thermophilic bacteria, Anoxybacillus gonensis G2 and A. flavithermus. Hereafter, we will study to expression of two genes together.
Keywords: A. gonensis, PTPS, BH4, GCHI, thermophilic bacteria, thermophilic enzyme, PKU.
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Proje no: 2008.102.02.2
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı Koroner Arter Hastalarında Eritrosit Membran Kolesterolü İle Plazma Lipit Profili
Arasındaki İlişkinin Apo E Gen Polimorfilzm Eşliğinde Değerlendirilmesi
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr. Mehmet BOSTAN, Doç. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ, Kim. Mehtap ATAK, Okt. Nimet BALTAŞ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-01.03.2010
Proje Özeti: Koroner arter hastalığı (KAH) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülen hipertansiyon, dislipidemi ve diyabet gibi onu oluşturan nedenlerin teşhisi ve tedavisine
rağmen ölümlere yol açan bir hastalıktır. Hiperlipidemi aterosklerotik kalp hastalığının görülmesinde ve yol açtığı ölümlerde major risk faktörüdür ve artmış plazma trigliserid (TG), düşük
yoğunluklu lipoprotein (LDL-K) ve azalmış yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL-K) ile karakterizedir. Geleneksel lipit parametrelinin kardiyovasküler hastalıkların (KVH) değerlendirilmesinde
zaman zaman yetersiz kalmasından dolayı eritrosit membran kolesterolünün ve lipoprotein altfraksiyonlarının tayini KVH’nın hızlı teşhis ve tedavisinde uygun bir strateji
seçimine katkı sağlayabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca apolipoprotein
E (apo E) polimorfizminin lipid metabolizmasıyla ilgili KAH’nın şiddeti ve düzeyi üzerine muhtemel bir katkısı olabileceği rapor edilmektedir. Apo E polimorfizmi eşliğinde lipoprotein
altfraksiyonu ve özellikle eritrosit membran kolesterolünün plazma lipit profili hakkında daha
hızlı ve sağlıklı bilgi vereceğiyle ilgili beklentiyi ortaya koymak amacıyla: Rize Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran 114 kişilik hasta grupları (33’ü bir damarı tıkalı, 54’ü
iki damarı tıkalı ve 27’si üç damarı tıkalı) ile hasta gruplarıyla benzer demografik özelliklere sahip
70 kişilik sağlıklı kontrol gruplarında; Rize üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin rutin laboratuarında plazma lipid profili [(triglyiserid (TG), total kolesterol (TK), LDL-K, HDL-K, apo AI, apo B
and Lp (a)] enzimatik kolorimetrik ve monoklonal immünopresibitasyon metotlarını kullanarak
tayin edildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü Biyokimya araştırma laboratuarında ise Rose-Oklander metoduyla ekstrakte edilen eritrosit ghost zarlarında kolesterol analizi enzimatik
kolorometrik metotla ve apo E gen polymorfizm ise polimeraz zincir reasksiyonu (PZR) ve restriksiyon fragmen uzunluğu polimorfizm (RFLP) tekniği uygulanarak belirlendi. K.T.Ü. Tıp Fakültesi
Biyokimya araştırma laboratuarında ise yüksek rezolüsyon gücüne sahip non-gradyent poliakrilamid jel elektroforezi tekniğiyle lipoprotein altfraksiyonları ve monoklonal immunopresipitasyon metoduyla da plazma Apo E düzeyleri çalışıldı. Çalışmaya katılanlar anjiyografik bulgulara
göre sınıflandırıldığında, sağlıklı grubun KAH ve onun alt gruplarına göre en düşük EMK miktarına sahip olduğu gözlendi. Ayrıca çalışma gruplarını birbirleriyle karşılaştırıldığında aterojenik
lipoprotein alt sınıf düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Çalışma gruplarını apo E tipine
göre oluşturulduğunda apo E genotipinin LDL büyüklüğü ve alt fraksiyonu üzerine herhangi bir
etkisi gözlenmedi. Bu bulgular eritrosit zarında yer alan kolesterol miktarının plak gelişimiyle
ilişkili olabileceğini ve bunun yeni bir belirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KAH, eritrosit kolesterol, lipoprotein alt sınıfları, apo E polimorfizm
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Project Abstract: Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of mortality and morbidity
in both developed and developing countries despite the considerable advances made in the
diagnosis, prevention and treatment of the condition.; hypertension, dyslipidemia and diabetes
mellitus are considered as major risk factors contributing to the condition. Hyperlipidemia is a
major risk factor for atherosclerotic heart disease-related mortality and morbidity, and characterized by increased plasma triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL-C) and reduced plasma high-density lipoprotein (HDL-C). Because traditional lipid parameters fail in the evaluation
of the development of the cardiovascular disease (CVD) at times, it has been suggested that the
determination of the lipoprotein subfractions and erythrocyte membrane cholesterol (EMC)
may contribute to choose a suitable strategy for the rapid diagnostic and treatment of CVD. Also,
it is reported that there is the possible contribution of the apolipoprotein E (apo E) polymorphisms to the extent and severity of CAD related to lipid metabolism. To exhibit the expectations
related that lipoprotein subclasses and especially erythrocyte membrane cholesterol in accompany with apo E gen polymorphism could inform more rapidly and correctly about plasma lipid
profile: In one hundred fourteen-person patient groups (thirty-three 1 vessel disease, fifty-four
2 vessel disease and twenty-seven 3 vessel disease) who apply to the department of cardiology
of the Medical Faculty at Rize University and the seventy-person control group who has similar
demographic properties to those of the patient groups; plasma lipid profile [(triglyceride, total cholesterol (TC), LDL-C, HDL-C, apo AI, apo B and Lp (a)] were analyzed by using enzymatic
colorimetric assay and monoclonal immunoprecipitation method in the routine laboratory of
Medicine Faculty, and cholesterol analyse in eryhrocyte ghost membrane (EMC) extracted by
Rose & Oklander method was achieved by enzymatic colorimetric and apo E gen polymorphism
was studied polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism
(RFLP) techniques in the research laboratory of department of biochemistry of Science & Art
Faculty at Rize University. Lipoprotein subclasses analysis by non-gradient gel electrophoresis
with high resolution and Apo E assay by monoclonal immunoprecipitation method were estimated in the research laboratory of department of biochemistry of Medicine Faculty at Black Sea
Technical University. Classified the participants according to angyographic findings, the lowest
EMC amount was observed for healty control group compared to CAD group and its subgroups.
Also, atherogenic lipoprotein subclass levels showed no significant difference between all groups. There were no significant findings in relation to APO E genotype and LDL size and subfractions in both subject groups. These findings suggest that cholesterol amount in the erythrocyte
membrane might show plaque progression and be used as new marker.
Key Words: CAD, erythrocyte cholesterol, lipoprotein subclasses, Apo E polymorphism
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Proje no: 2008.103.02.2
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı Bakır Ve Kurşunun Karadeniz Alabalığında (Salmo Labrax) Kan Hücrelerine Etkisi
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. RAMAZAN SEREZLİ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr. Süleyman AKHAN, Yrd.Doç.Dr. Şevki KAYIŞ, Arş.
Gör.Fatma DELİHASAN SONAY
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-01.03.2010
Proje Özeti: Çevre kirliliği günümüzde ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlarındandır.
Özellikle sucul ekosistemlerin kirlenmesi ve bununla birlikte bu suda yaşayan canlıların
kirliğe maruz kalmaları önemli sorunlara neden olmaktadır. En tehlikeli kirlenmeden biri
ağır metallerin neden olduğu kirliliktir. Ağır metal kirliliğinin canlılar üzerinde farklı etkileri
görülebilir. Ağır metaller canlılar üzerinde birikim yapabildiğinden dolayı kümülatif bir etki
söz konusu olabileceği gibi, bazen de akut etkiler görülür. Ağır metallerin etkisi ile ilgili çalışmalar, sucul canlılarda ve özellikle balıklar üzerinde yürütülmektedir. Sucul ekosisteme giren toksik
bir madde balıkların en hassas dokusu olan solungaçlarına temas ederek kana geçer. Dolayısıyla
öncelikle kan hücrelerine etki eder.

Bu çalışmada Karadeniz’de son zamanlarda popüler olan Karadeniz Alabalığı (Salmo labrax)
üzerine bakır ve kurşunun etkisi incelenmiştir. Balıklar 3 saat süreyle 5 ve 10 mg/L bakır ve
kurşuna maruz bırakılmışlardır. Maruziyetin ardından hemen, 24 saat sonra ve 48 saat sonra kan örneklemeleri yapılmıştır. Kan parametrelerinden eritrosit sayısı, lökosit sayısı, hematokrit ve hemoglobin değerleri belirlenerek taze kan frotileri hazırlanmıştır. Aynı zamanda
taze kanın plazması ayrılarak karaciğer enzimi olan SGPT, SGOT ve toplam protein analizleri
yapılmıştır. Hazırlanan frotiler mikroskop altında 1000 büyütmede incelenerek morfolojik yapılarında bozulma olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçta 5 ve 10 mg/L bakır ve kurşuna 3 saat
süreyle maruz kalan Karadeniz Alabalık’larında, bazı balıklarda görülen ve önemli bir sorun
olan eritrosit nükleuslarında mikronuklei oluşumunun meydana gelmediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eritrosit, lökosit, Karadeniz Alası, Salmo labrax, SGPT, SGOT, ağır metal,
bakır, kurşun
Project Abstract: Environmental pollution is one of the most important problems facing the
country today. Particularly aquatic ecosystems become dirty and at the same time living resources living in water are expose to pollution have been cause to significant problems. Especially, heavy metal contaminations are cause to pollution. Different effects of heavy metals on
living organizsms can be seen in nature. Accumulation of heavy metals on living organisms can
be cause to cumulative effect as well as acute effects. Researches, concerned on the effects of
heavy metals, have been working on aquatic organism, especially fish. A toxic substance enters
the aquatic ecosystem pass through blood contact via the most delicate tissues gills of fish.
Therefore primarily affected tissue is blood cells. In this study, the effect of copper and lead
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were investigated in the Black Sea Trout (Salmo labrax) which is popular in the Black Sea. Fish
were exposed to 5 and 10 mg/L copper and lead in the course of three hours. Immediately after
exposure, after 24 hours and 48 hours later, the blood samples were taken. The number of red
blood cells, leukocyte count, hematocrit and hemoglobin values were determined from the
blood. Smears were prepared fresh blood for determination of erythrocyte shape. At the same
time plasma of fresh blood was separated, SGPT and SGOT (the liver enzyme), and total protein
were analyzed. Erythrocyte morphologies were examined under microscope. As a result, 5 and
10 mg/L for copper and lead were exposing to the Black Sea Trout in the course of three hours,
and a major problem seen in some fish that didn’t occur in the formation micronuclei of red
blood cell nucleus was identified.
Keywords: Erythrocytes, Leukocytes, Black Sea Trout, Salmo labrax, SGPT, SGOT, Heavy metal,
Copper, Lead
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Proje no: 2008.101.10.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Rize İli ve İlçelerinde Yapay Plaj Yapılabilecek Yerlerin Araştırılması
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Servet KARASU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Uzm. Yusuf CEYLAN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-30.06.2011
Proje Özeti: Kıyıların korunmasında ve kıyı boyunca hareket halindeki malzemenin tutulmasında
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yapay besleme; kıyıları korumak ve kıyılardan eğlenme ve
dinlenme gibi çeşitli maksatlarla faydalanmak için kullanılan bir yöntemdir. Yapay besleme yapılmadan önce; hangi kıyı, nasıl ve ne zaman beslenmeli gibi sorulara cevap aranmalıdır. Bu çalışmada, Rize İli ve İlçelerinde 5 faklı bölge seçilerek altı aylık periyotlar halinde taban topoğrafyasını ve kıyı çizgisinin değişimini belirlemek amacıyla arazi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kıyıdaki
ve deniz tabanındaki belirli noktalardan malzeme örnekleri alınarak malzeme tane dağılımının
zamanla değişimi de belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Besleme, Kıyı Çizgisi Değişimi, Arazi Çalışması

Project Abstract: Various methods have been used in shore protection and littoral sediment
trapping studies. Beach nourishment is one of the popular methods employed for shore protection and recreation. Before beginning the nourishment process, some issues related the nourishment, such as how, when, and where to nourish, should be addressed. Suitable beaches for
nourishment were investigated in this study. Five regions have determined for this purpose in
Rize province. One of them is in city center at walking distance, another is 3 km away from city
center. One of them is in Iyidere town, and two of them are in Cayeli town. Profiles and bathymetric topography were determined. Onshore portions of beach were surveyed using standard
survey leveling techniques. The hydrographic survey, for the offshore portion, was carried out
with a small boat mounted echo-sounder. Distance from the beach was determined with a Total Station. Beach sand data were collected during surveys. Samples were collected at several
cross-shore elevations across profiles, from dunes to closure depth. Sieve analyses were conducted for the sand samples. Measurements were performed with 6 months period. First measurements were conducted in October 2008, and last in June 2011. According to the results,
suitable beaches will be determined for nourishment.
Key Words: Beach Nourishment, Shoreline Changing, Field Study
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Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Fırtına Deresi Üzerinde Bulunan Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde Aeromonas spp
Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Fikri BALTA
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Selçuk BERBER, Arş.
Gör. Gökhan KALAYCI
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008-30.06.2011
Proje Özeti: Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kültürü yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinde hastalıklı balıklardan izole edilen Yersinia ruckeri varlığı araştırılmıştır. Hastalık semptomları gösteren balıkların dalak ve böbreklerinden sağlanan örneklerin
çoğaltım besiyerlerine ekimleri yapıldı. Örnekler 20±2 ºC’de 48 saat süreyle inkübasyona bırakıldı. İnkübe edilen bakteri izolatlarında hareketlilik, katalaz, oksidaz ve OF besiyerinde oksidatif/
fermentasyon testleri yapıldı. Bu test sonuçlarına göre API 20NE test kiti kullanılarak şuşlar biyokimyasal olarak tanımlandı. Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) için kaynatma yöntemiyle suşların DNA hazırlandı. Bu çalışmayla bölgemizdeki kontamine çiftler belirlendi. Motil Aaeromonas
spp izolatlarının antibiyotiklere karşı olan hassasiyetleri disk difüzyon testlerine göre belirlendi.
Bakteriyel balık hastalıklarının sağaltımında kullanılan kimyasallara en yüksek direnç ampicillin
ve amoxicillin %100, sulfametoksazola %79.31, oksitetrasikline % 62,07 olarak belirlendi. Daha
az direnç sırasıyla, eritromisin %51.72, trimetoprim/sulfametoksazola %48.27, oksolinik aside
%37.93, florfenikole %17.24 ve en az oranda bir kinolon olan enrofloksasine %10.34 olarak tespit edildi. Oksitetrasikline dirençli 20 suşun tetA ve tetB genleri açısından PZR ile tiplendirilmesinde 7 suşta tetA tespit edilirken, geri kalan 22 suşta her iki gen de belirlenmedi. Sekiz suşta
sınıf 1 integron ve 16 suşta ise sınıf 2 integron gen yapıları tespit edildi. Balık patojeni bakterilerdeki tetrasiklin grubu ve diğer antibiyotiklere karşı direncin moleküler analizinin, birçok
balık çiftliğinin ve deniz balık çiftliklerinin bulunduğu yöremizde motil aeromonans bakterilerin
neden olduğu balık hastalıklarının tedavi protokollerinde temel bilgi ve etkili stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Aeromonas spp, integron gen yapıları, tetA, tetB, antimikrobiyal direnç.
Project Abstract: In this study, the presence of Aeromonas spp isolated from diseased rainbow
trout in aquaculture in Eastern Black Sea region was investigated. Specimens from spleens and
kidneys obtained from the fishes representing symptoms were inoculated in growth media.
The samples were incubated at 20±2 ºC for 48 hours. Motility, catalase, oxidase and oxidative/
fermentative tests were performed to the bacterial isolates incubated. According to these test
results, strains were biochemically identified by using API 20NE Kit. Aeromonas spp strains were
confirmed by polymerase chain reaction (PCR) applied to boiled DNA preparations. This study
detected the contaminated farms in this region. Antimicrobial susceptibilities of Aeromonas spp
isolates were tested by disk diffussion method. The highest resistance level to antimicrobials
using in the treatment of bacterial fish diseases was detected against ampicillin and amoxicillin as 100%, sulfamethoxazole 79.31%, oxytetracycline as 62.07%. The lower resistance levels
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were respectively to trimethoprim/sulfamethoxazole, oxolinic acid and as 48.27%, 12.4%, and
37.93%. The lowest resistance level was determined to florfenicol and enrofloxacin as 17.24 %
and 10.34%. In PCR typing for 20 oxytetracycline-resistant strains, we detected that 7 strains
had tetA. The remaining 22 strains were detected to carry neither tetA nor tetB genes. Eight
strains were detected to harbor class 1 integron gene structures. Sixteen strains were detected
to harbor class 2 integron gene structures. We are of the opinion that molecular analysis of
mechanisms of resistance in fish pathogenic bacteria to the antibiotic group of tetracyclines
and other antibiotics will contribute to the development of basic knowledge and of effective
strategies in the treatment protocols of fish diseases caused by motil Aaeromons bacteria in our
region in which have a lot of fish farms and quaculture facilities.
Key words: Aeromonas spp, integron gene structures, tetA, tetB, antimicrobial resistant
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Proje no: 2009.102.02.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:

Yeni Tür Resorsinaren Grupları İçeren Polimerik Ftalosiyaninlerin Mikrodalga

Yardımlı Sentezi Ve Karalterizasyonu

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Selami ŞAŞMAZ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Kimyager Emrah ATACI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: :

01.09.2009-30.06.2011

Proje Özeti:

Bu çalışmada yeni tür resorsinaren grupları içeren polimerik ftalosiyaninlerin
sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sentezlene tüm ftalosiyaninler DMF ve DMSO
da çözünmektedirler. Elde edilen bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR, UV/Vis ve IR spektrumları ile açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ftalosiyaninler, resorsinaren, mikrodalga yardımlı sentez

Project Abstract: In this work, the polymeric phthalocyanines containing new type resorsi-

narene group are described. All phthalocyanine compounds are soluble in DMF and DMSO. The
structures were confirmed by 1H NMR, 13C NMR, UV/Vis and IR.
Key words: Phthalocyanines, Resorcinarenes, Microwave assisted synthesis
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Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Türkiye’deki
tik Analizi

Yayın Balıklarının (Siluridae) Morfolojik Ve Gene-

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Davut TURAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ, Doç. Dr. Bülent VEREP,

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: :

01.07.2009-01.11.2011

Proje Özeti: Türkiye’de dağılım gösteren yayın balığı türlerini temsil edecek şekilde 6 farklı lokalite-

den sağlanan Siluris glanis ve 2 farklı lokaliteden sağlanan Siluris triostegus numunelerden mitokondrial
sitokrom oksidaz geni 1. alt kümesi (COI) PZR yardımıyla çoğaltılarak karşılaştırılmıştır. Mukayese edilen
COI geni sekansı (1551 bç)’nın 1533 (%98) pozisyonunun korunmuş ve 9 (%0.58)’si parsimonik bilgi verici
olan 18 (%1.16) nükleotid pozisyonunda değişken olduğu belirlenmiştir. Sitokrom oksidaz geninin dizin
analizi, toplamda 19 farklı haplotip ortaya çıkartmıştır. Bu şekilde, 43 Siluris glanis bireyinin analizi ile 12
farklı haplotip bulunmuştur. Bunlardan haplotip H5 belirli lokalitelerde yüksek frekansta, haplotip
H6 iki farklı lokalitede temsil edildiği halde geri kalan 10 haplotip sadece bir populasyonda temsil edildiği
belirlenmiştir. Siluris triostegus türüne ait 30 birey için 2 farklı haplotip tanımlanmıştır.
Bunlardan haplotip T3 ve T5 belirli lokalitelerde yüksek frekansta olduğu halde geri kalan
5 haplotip sadece bir populasyonda temsil edildiği belirlenmiştir. Mitokondriyal COI geni kısmi dizisine
dayalı olarak tahmin edilen haplotipik çeşitlilik değerleri S. glanis için % 51.5 ve S. triostegus için %
71.7. Bunun yanı sıra, her iki türün populasyonları arasındaki ve içindeki tahmin edilen nükleotid çeşitlilik
S. glanis için ortalama % 0.97, S. triostegus için ortalama % 0.83 olarak belirlenmiştir.
Siluris glanis ve S. triostegus türlerinin herbiri için örneklenen lokaliteler iki ana grupta toplanmıştır. Filogenetik analizler (Komşu katılımı, Maksimum olasılık ve Maksimum tutumluluk) sonucunda
oluşan ortak ağaç topolojisi yüksek seç-bağla testi değerleri (NJ=100 ML=100, MP=99) ile desteklenmiştir.
Sonuç olarak, S. glanis ve S. triostegus haplotiplerinin belirli bir coğrafik yapılanma göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yayın, Türkiye, mtDNA, Sitokrom oksidaz alt ünite I, Morfoloji, Genetik analiz

Project Abstract:

Siluris glanis specimens from six different localities and Siluris triostegus from
two different locality obtained all over Turkey. Mitochondrial cytochrome oxidase I gen was amplified and
aligned. Sequence (1551 bp) of aligned COI gene was found as 1533 bp (98%) of conserved, 9 bp (0.58%)
of parsimony and 18 bp (1.16%) of variable. Sequence analysis of partial COI was showed 19 different
haplotype. Totally 12 haplotype was found for 43 specimens of S. glanis. Haplotip 5 (H5) was found at all
locality and high frequently, haplotype 6 (H6) was found two different localities and other 10 haplotypes
were represented in only one localities. Seven haplotype were identified for S. triostegus. Haplotip T3
and T5 were found at both locality and high frequently and other 5 haplotypes were represented in only
one locality. Expected haplotype diversity values were found as 51.5 % for S. glanis and was found as 71.7
% for S. triostegus. Beside this, detected nucleotide diversity was found as 0.97 % for S. glanis and was
found as 0.83 % for S. triostegus. Populations of the species, S. glanis and S. triostegus were accumulated
in two groups. Tree topology that constructed after different phylogenetic analysis (Neighbour joining,
Maximum likelihood and Maximum parsimony) was supported by bootstrap values (NJ=100 ML=100,
MP=99). As a result, it is determined that Siluris glanis ve S. triostegus haplotypes do not indicate a definite geographical structure.
Key words: Siluridae, Turkey, mtDNA, Cytocrome oxidase subunit I, Morphology, Genetic analysisT.C
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Bu projede, Erzurum İli sınırları içerisinde Kuzey Fırat populasyonuna ait dere
alabalığının (Salmo trutta), RTEÜ Su Ürünleri Fakültesinin İyidere Araştırma Ünitesinde, 2009–
2013 tarihleri arasında kültür şartlarına adaptasyonu ve yetiştirme imkânlarının araştırılması
hedeflenmiştir. Doğal ortamdan yakalanan balıkların; kültür ortamına adaptasyonu, yapay yeme
alıştırma, büyüme performansı, yumurta verimi, yumurtadan çıkış gücü, yavru bireylerin yaşama oranı, yemden yararlanma oranları araştırılmıştır. Balıklar bir haftalık alıştırma süresinden
sonra ticari alabalık yemleriyle beslendi. 2 ay sonra tüm bireylerin ticari alabalık yemine adapte
olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu balıkların beslenme stratejileri video görüntüleme
yoluyla izlenmiştir. Balıklar yalnızca dipten yem almayı tercih etmişlerdir ve yüksek bulanıklık
ve elleme gibi faktörlere karşı daha az stres göstermişlerdir. Araştırma süresince bireysel markalama ile iyi adaptasyon ve büyüme performansı gösteren damızlık balıkların seçilmesi ve değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Böylece bu türün kültüre alınması için yapılan adaptasyon
çalışmalarında, 100 g’dan daha büyük balıkların alınmasının damızlık adayı kapsamında kültür
şartlarına adaptasyon kabiliyetinin daha elverişli olabileceği sonucuna varılmıştır. Damızlık balıklardan yumurta alınmış ve yumurtalardan çıkış sağlanmıştır. Çıkan yavrular alabalıklar için formüle edilmiş ticari başlangıç yemi ile beslenmişlerdir. Böylece Kuzey Fırat populasyonuna ait
bu alabalıkların kültür ortamına adaptasyonu birinci jenerasyona kadar sağlanmış olup halen
çalışmalar devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Dere alabalığı (Salmo trutta), büyüme performansı, yaşama oranı, adaptasyon.

Project Abstract: In this Project, it was aimed to investigate the culture possibilities of stream trout

(Salmo sp.) caught in the north Fırat Population in Erzurum province and adapt to the culture conditions
in RTEU, Faculty of Fisheries, Iyidere Research Center in 2009-2013. The fish captured from nature were
researched the adaptation to culture ambient and to commercial feed and growth performance, fertilization, egg and fry yield, survival of young individuals and feeding efficiency. After one week of adaptation
period, fish was fed with commercial trout feed. Two months later, it was observed that all experimental
fish adapted to commercial feed. At the same time, their feeding strategy was monitored by video camera mounted to bottom of the tank. It was observed the fish preferred fed on the tank bottom only and
showed less stress to handling and high turbidity. The fish was individually marked and therefore the indi-
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viduals which had more adaptation capability and growth performance were selected. Adaptation studies
conducted on the culture of this species conclude that fish weighing >100g should be cultured as breeding
candidate as they have better adaptation capacity under culture conditions. The eggs were acquired from
broodstock individuals and hatched. Hatchlings were fed with commercial starter trout feeds. As a result,
adaptation of this species to the culture conditions was succeeded for till the first generation and the experiments have been still keeping on.
Key words: Stream trout (Salmo trutta), growth performance, survival rate, adaptation.
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Bu çalışmada, Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programının Enerji Ünitesi kazanımları dikkate alınarak, bağlam temelli yaklaşımla, 5E öğretim modeline uygun öğrenci
ve öğretmen ders materyallerinin geliştirilmesi ve bu materyallerin, öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, tek gruplu ön test-son test deneysel desen
kullanılmıştır. Çalışmada, konuyla ilgili olarak, bağlam temelli yaklaşımın 5E öğretim modeline
entegrasyonuyla, öğrenci ders materyali ve öğretmen kılavuzu geliştirilmiştir. Geliştirilen
materyaller, 9. sınıf öğrencilerine, fizik öğretmenleri tarafından uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Genel Lise’de (GL) 30, Anadolu Lisesi’nde (AL) 30 ve Teknik Lise’de (TL) 23 olmak
üzere, toplam 83 ortaöğretim 9. sınıf öğrencisi ve bu kurumlarda görev yapan 3 fizik öğretmeni
oluşturmuştur. Veriler, Enerji Ünitesi Kavramsal Başarı Testi (ENBAT) ve Fizik Tutum Ölçeği (FTÖ)
ile elde edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri; yüzde-frekans, bağımlı t testi, ANOVA ve ANCOVA
yöntemleriyle analiz edilirken, nitel veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada, geliştirilen materyallerin, öğrencilerin kavramsal başarılarını artırdığı ortaya konulmuştur. Uygulama
öncesinde öğrencelerin pek çok alternatif düşünceye sahip olduğu, uygulama sonrasında ise
bunların büyük ölçüde giderildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal başarıları üzerine etkisi bakımından, GL grubuyla diğer gruplar arasında
benzer etkiler gösterdiği, buna karşın AL grubunda TL’ye göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, materyallerin öğrencilerin fiziğe yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinde de etkili olduğu belirlenmiştir. Materyallerin, öğrencilerin fiziğe ve fizik dersine verdikleri önemi, fiziği
anlayabilme ve kavrayabilmeye yönelik inançlarını ve ilgilerini artırdığı görülmüştür. Öğrenci ve
öğretmen görüşlerine göre, uygulamaların öğrencilerin konuları anlamalarını, soyut kavramları
somutlaştırmalarını ve aktif öğrenmeyi sağladığı ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara bağlı
olarak araştırmacılara ve eğitimcilere bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fizik, Enerji, Bağlam Temelli Yaklaşım, 5E Öğretim Modeli, Materyal Geliştirme, Ortaöğretim Öğrencileri

Project Abstract: In this study, it was aimed to develop the course materials integrating

context based approach into 5E model based on acquisition of 9th grade secondary physics
curriculum and to investigate effectiveness of them on students. A pretest-posttest one group
experimental design was used as a research methodology. Student course material and teacher
guide were developed integrating context based approach into 5E model. The developed materials were implemented to students by their physics teacher. The sample composed of 83 9th
grade students from three different high schools as 30 training at General High School (GL),
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30 training at Anadolu High School (AL) and 23 training at Vocational High School (TL). In addition, 3 physics teachers working at these schools participated in the study. Research data
were collected by using Energy Unit Conceptual Achievement Test and Physics Attitude Scale.
Frequency-percent, paired sample t test, ANOVA and ANCOVA were used to analyze the quantitative data and content analysis was conducted on qualitative data. The results indicated that
the materials increased students’ conceptual achievement. Although the students had some
alternative conceptions about energy before the implementations, these were overcome and
transformed into scientific conceptions mostly. Moreover, the materials in terms of effect of
students’ conceptual achievement, showed similar effects on GL group as like other groups.
However they were found more effective in the AL group than the TL. It is also revealed that the
materials improved students’ attitude towards physics such as; giving importance to physics,
believing in physics learning and being interested in courses. The implementations made sufficient contribution to the students in terms of understanding the subjects, concreting abstract
concept and providing active learning. At the end of the study, some suggestions were made to
researchers and educators.
Key Words: Physics, Energy, Context Based Approach, 5E Teaching Model, Material Development, High School Students
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Giriş ve amaç
Türkiye’de 1998 yılından 2. aydan itibaren, 2003 Eylül tarihinden itibaren de doğar doğmaz olmak üzere 3 doz hepatit B aşısı bir yaş altındaki bebeklere rutin olarak uygulanmaya başlamıştır. Son yıllarda literatürde aşı antikorunun nötralize edemediği aşıdan kaçmayı başaran mutant hepatit B virusları ile enfeksiyon oluştuğu bilgisi yer almaktadır. Kesin olmamakla beraber,
mutant hepatit B suşlarının enfekte anneden doğum sırasında enfeksiyonu alan çocuklara aşı
yapılmasıyla ya da enfekte bebeklere HB immünglobulini yapılmasıyla oluşabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, Malatya il merkezinde yaşayan ve en az bir doz hepatit B aşısı yapılmış
2-5 yaş arasındaki çocuklarda anti-HBs ve HBsAg seroprevalansını saptamak, hem çocuk hem
annede HBsAg pozitifliği durumunda mutant HBs suşlarının olup olmadığını saptamak, çocukların annelerinde HBsAg seroprevalansını saptamak ve annelerdeki HBsAg seropozitivitesi
ile çocuklardaki HBsAg seropozitivitesi arasında ilişki olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada, Malatya İnönü üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenerek
yürütülmüş olan “Malatya il merkezindeki 0-6 yaş okul öncesi çocuklar ve 15-49 yaş kadınlarda anemi prevelansı” başlıklı bir araştırmada toplanan serumlar kullanılmıştır. Serumlarda hepatit göstergelerinin çalışılması için gerekli kaynak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri tarafından karşılanmıştır. Araştırma, Malatya il merkezinde kentsel ve kırsal
alanda çok aşamalı nüfusa orantılı küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 sağlık evi bölgesinde (küme) yürütülmüştür. Her sağlık evi bölgesinden 20 hanede yaşayan kadın ve çocuklar
araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler evlerde yüzyüze anket tekniğiyle toplanmış, kadın ve
çocuklardan 10 cc venöz kan örneği alınmıştır. Kanlar santrifüj edilerek serumları ayrılmış
ve serumlar -20ºC’da sekiz ay süreyle saklanmıştır. Serolojik tetkiklerden HBsAg ve anti-HBs,
kantitatif ELISA (Abbott Architect,2000,USA) yöntemi ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında değerlendirilmiştir. Test prospektüsüne göre Serum HBsAg düzeyi
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≥0.05 IU/ml ve serum anti-HBs düzeyi ≥10 mIU/ml pozitif kabul edilmiştir. HBsAg
pozitif ve anti-HBs pozitif saptanan çocuk ve anne serumlarında PCR yöntemiyle HBV DNA ve
mutasyon varlığı araştırılmıştır. Veriler PASW 18.0 programı ile değerlendirilmiş, seropozitivite
ile sosyodemografik özlliklerin ilişkisini incelemek için ki-kare ve ANOVA testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi <0.05 (p değeri) olarak saptanmıştır. Anti-HBs analizi yapmaya 477 çocuğun serumu uygun bulunduğundan ve standart sağlamak amacıyla bu çalışmada
477 çocuğun ve annelerinin bulguları incelenmiştir. On çocuk kardeş olduğundan analize alınan
anne sayısı 467’dir.
Bulgular
Araştırma kapsamına giren çocukların yaş ortalaması 3.5±0.04, annelerin yaş ortalaması
30.3±0.3 yıldır. Çocukların %49.7’si erkek, %50.3’ü kızdır. Annelerin %10.5’i okuryazar değildir,
%48.6’sı ilkokul mezunudur. Ailelerin ortanca aylık geliri 600 TL’dir, %18.3’ü Yeşil Kart sahibidir,
%13.0’ının sağlıkta sosyal güvencesi yoktur. Çocukların %9.9’u hepatit B’ye karşı duyarlıdır, immün yanıt gelişmemiştir (hem HBsAg, hem anti-HBs negatif). Çocukların %89.5’sinde anti-HBs
düzeyi ≥10 mIU/ml’dir (Anti-HBs pozitif ve HBsAg negatif). İmmün yanıt gelişmiş olan çocukların
%65.0’ında anti-HBs düzeyi 100 mIU/ml ve üzerindedir. Anti-HBs seropozitivitesi ile çocuk yaşı
ve cinsiyeti arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Aşıyla immunite kazanan çocuklarda serum
Anti-HBs geometrik ortalaması 329.9 mIU/ml’dur. Geometrik ortalama çocuk yaşı ile ilişkili bulunmamıştır (p>0.05). Kadınlarda HBsAg seropozitifliği %5.1’dir. Toplam üç çocuğun serumunda
HBsAg pozitif saptanmıştır (%0.6). HBsAg pozitif saptanan üç çocuktan ikisinde anti-HBs negatif
saptanmıştır. Diğer çocukta ise HBsAg ile birlikte anti-HBs ve anti-HBc pozitif pozitif , anti-HBe
negatif saptanmıştır. Bu çocuğun annesinde de HBsAg’nin pozitif olduğu görülmüştür. Bu çocuğun annesinin serumu mutasyon açısından incelenmiş ve mutasyon saptanmamıştır. Çocuğun
serumunda ilk incelemede HBV DNA saptanmamış, serum miktarı mutasyon incelemesi için yeterli düzeyde olmadığından çocuk serumunda mutasyon incelemesi yapılamamıştır. Aile tekrar
kan vermeyi reddettiğinden bu çocuğun serolojik testlerinin yorumu eksik kalmış ve bu çocuğun
bulguları atipik seroloji olarak tanımlanmıştır. Anti-HBs pozitif olsa bile bu çocuk hasta ya da taşıyıcı kabul edilmelidir. HBsAg pozitif saptanan kadınların çocuklarının %8.3’ünde HBsAg pozitif
saptanırken HBsAg negatif saptanan kadınların çocuklarının %0.2’sinde HBsAg pozitif saptanmıştır (p<0.05). Gebeliklerinde HBsAg pozitif olan kadınlar hastanede doğar doğmaz çocuklarına
Hepatit B aşısı yapıldığını belirtmiştir.
Sonuç
Hepatit B aşısı başladıktan on yıl sonra yapılan bu araştırma Malatya’da 2-5 yaş grubu çocuklarda HBsAg seroprevalansının düşük düzeyde olduğunu, çocukların %90’ının aşıyla immünite
kazandığını göstermektedir. Çocuktaki HBsAg seroprevalansı annedeki seroprevalansla ilişkili
bulunmuştur. Atipik serolojik vakaların saptanmış olması mutant HBV açısından ileri araştırmaların yapılması ve sürveyansın başlatılması gerektiğini göstermektedir. Hepatit B aşı programının başarılı olduğu söylenebilir ve sürdürülmelidir ancak aşıya başlama zamanının (yenidoğan
dönemi sonrası) yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Gebelerde HBsAg çalışılması ve HBsAg
pozitif anne bebeklerinin hepatit göstergeleri yönünden sık aralıklarla takibi düşünülebilir. Yeni
aşı stratejileri geliştirlmesi ve mutant tiplere karşı aşı çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: hepatit B, seroprevalans, immün yanıt, mutant HBV

Project Abstract:
Background and Objective
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Routine hepatitits B vaccination of infants was launched in Turkey in 1998 with the immunization schedule at 2. months of age and at birth since September 2003. Recently, mutant
hepatitits B enfections have been reported in the literature which the agent was defined as
vaccine escape mutant hepatits B viruse suggesting that the vaccine failed to neutralize. Though
the mchanism was uncertain, it was suggested that mutant hepatitis B variants was emerged
by vaccinating the infants whom the enfection transmissed perinatally from enfected mother
or implementing hepatitis B immunglobulin to enfected infants. The aim of this study is to determine the hepatitis B immunity in children aged 2-5 years old living in Central Malatya and to
evaluate the associations both between children’ immunity and their mothers’ HBsAg status
and mutant HBV.
Materials and methods
Sera studied in this paper were collected during a study entitled “Anemia prevalences among
preschool children 0-6 years old and their mother’s aged 15-49 years living in Central Malatya”
which was supported by Inonu University Research Projects Fund. Financial support to study hepatitis B serologic markers was provided by Recep Tayyip Erdoğan University Research Projects
Fund.The study was conducted in central Malatya. Stratified Probability-Proportional-to-Size
sampling methodology was used in selecting the study population. Health units were defined
as clusters and a total of thirty clusters from urban and rural areas were selected by systematic
sampling. Data collection was done by administering a face to face questionnaire to the women.
Ten ml of venous blood sample was taken from all participated women and children. The sera
was stored at -20°C for eight months after  the blood centrifugation. Serologic markers for
HBsAg, anti-HBs were determined by the quantitative ELISA (Abbott Architect,2000,USA) at
Microbiology Laboratuary at Rize Research and Training Hospital. HBsAg ≥0.05 IU/ml and antiHBs düzeyi ≥10 mIU/ml were defined as positive according to the test prospectus. Further
laboratoary analysis of PCR and DNA sequencing were conducted to determine the mutant
HBV in mothers’ and children’ sera which were positive for HBsAg and anti-HBs. Data entry
and statistical analysis was performed using the PASW 18.0 program. Chi-square and ANOVA
tests were performed to detect any association between seropositivity and sociodemographic
characteristics. A p value of <0.05 was considered statistically significant. Since 477 children’
sera were appropiate to study anti-HBs marker, in order to make it standart records of that 477
children and their mothers were analysed. Ten children were siblings thus 467 mothers were
included in the study.
Results The average age of the children was 3.5±0.04 and mothers was 30.3±0.3 years. Of
the children 49.7% were boys and 50.3% were girls. Of the mothers, 10.5% were illeterate,
48.6% completed 5-years of primary school education. The average monthly income was 600
Turkish Liras, 13.0% had no health insurance,18.3% had government support for health insurance (gren card). Of the children 9.9% were succeptible to hepatitis B enfection, they did not
develope immun response (Both HBsAg and anti-HBs negative), 89.5% of the children had antiHBs levels ≥10 mIU/ml (Positive anti-HBs and negative HBsAg). Among those who developed
immun response, 65.0% had anti-HBs levels ≥100IU/ml. No association was determined between children gender, age and anti-HBs seropositivity (p>0.05). Among those who had vaccine
induced immunity geometric mean anti-HBs level was 329.9 mIU/ml. Geometric mean was not
associated with child age (p>0.05). HbsAg seropositivity was 5.1% among women. HBsAg was
determined in three children (%0.6). Anti-HBs was negative in two of them while in one child
not only HBsAg positive but anti-HBs and anti-HBc were also positive. Anti-HBe was negative
in this child serum. That child’s mother was also HBsAg positive. Mother’s PCR and sequen-
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ce analysis did not show any mutation. The first PCR analysis of the child did not show any
HBV DNA, since the serum was not enough for analysis repeat PCR and sequence analysis
could not be performed. The mother of the child refused to give blood again thus the result
of this child defined as atypical serology. Even if the anti-HBs positive this child should be considered as carrier or enfection pısitive.Of the HBsAg positive mothers, 8.3% had HsAg positive children while of the HBsAg negative mothers, 0.2% had HBsAg positive children (p<0.05).
HBsaG positive mothers told that they had got their children immunize at birth at the hospital.
Conclusion
This study which was conducted after 10 years since the begining of the hepatitis B vaccination
program, showed that 90% of the children aged 2-5 years had gained immunity from vaccine and HBsAg seropositivity among them was low. HBsAg seroprevalence among children was
positively associated with the HBsAg seroprevalence in mothers. Atypical serologic findings indicated the necessity of sentinel surveillance of mutant hepatits B virus and further research.
Hepatitis B vaccination programme may be comment as successful and should be carried on
however timing of vaccination (after newborn period) needed to be rediscussed and redetermined. Routine HBsAg serologic analysis in pregnant women and ferquent monitoring of the
infants of these pregnants should be considered. Developing new hepatitis B immunisation
strategies and new vaccines which includes mutant variants is also recommended.
Key words: Hepatitis B, seroprevalence, immune response, mutant HBV
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şekilde 17 farklı lokaliteden sağlanan Astacus leptodactylus ve 1 lokaliteden sağlanan Austropotambius torrentium numunelerden mitokondrial sitokrom oksidaz geni 1. alt kümesi (COI) PZR
yardımıyla çoğaltılarak karşılaştırılmıştır. Mukayese edilen COI geni kısmi sekansı (585 bç)’nın
474 (%81) pozisyonunun korunmuş ve 111 (%19)’si parsimonik bilgi verici olan 106 (%18) nükleotid pozisyonunda değişken olduğu belirlenmiştir. Sitokrom oksidaz geninin dizin analizi, toplamda 54 farklı haplotip ortaya çıkartmıştır. Bu şekilde, 171 A. leptodactilus bireyinin analizi ile
52 farklı haplotip bulunmuştur. Bunlardan haplotip 37, 39, 40 ve 43 belirli lokalitelerde yüksek
frekansta, haplotip 41 ve 43 üç farklı lokalitede, haplotip 9, 12, 31, 32, 48, 49 iki farklı lokalitede temsil edildiği halde geri kalan haplotiplerden 40 tanesi sadece bir populasyonda temsil
edildiği belirlenmiştir. A. torrentium türüne ait 6 birey için 2 farklı haplotip tanımlanmıştır. COI
geni kısmi dizisine dayalı olarak tahmin edilen haplotipik çeşitlilik değerleri A. leptodactilus için
% 95.4 ve A. torrentium için % 77.8. Bunun yanı sıra, her iki türün populasyonları arasındaki ve
içindeki tahmin edilen nükleotid çeşitlilik A. leptodactilus için ortalama % 0.417, A. torrentium
için ortalama % 0.384 olarak belirlenmiştir. A. leptodactilus türü için örneklenen lokaliteler 3 ana
grupta toplanmıştır. Birinci grup Keban, Apolyont, Gölmarmara, Terkos, Hamam, Karataş, Manyas, Eğirdir, İznik, Pabuçdere, Çıldır, Karpuzlu haplotiplerini, ikinci grup Keson, Altınyazı, Küçükçekmece haplotiplerini, üçüncü grup ise Balık gölü, Sera gölü haplotiplerini içermektedir.
Filogenetik analizler sonucunda oluşan ortak ağaç topolojisi yüksek seç-bağla testi değerleri ile
desteklenmiştir. A. leptodactilus haplotiplerinin coğrafik eğiliminin belirgin olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Kerevit, dağılım, Ttürkiye, mtDNA, sitokrom oksidaz, genetik analiz

Project Abstract: Astacus leptodactylus specimens from 17 localities and Austropotambius

torrentium from 1 locality obtained all over Turkey. Mitochondrial cytochrome oxidase I gen
was amplified and aligned. Sequence (585 bp) of aligned partial COI gene was found as 473 bp
(81%) of conserved, 111 bp (19%) of parsimony and 106 bp (18%) of variable. Sequence analysis of partial COI was showed 54 different haplotype. Totally 52 haplotype was found for 171
specimens of A. leptodactilus. Those haplotip 37, 39, 40 and 43 was found at definite locality
and high frequently, haplotype 41 and 43 was found three different localities and haplotype 9,
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12, 31, 32, 48, 49 was found in two different localities. Other 40 haplotypes were represented
in remaining localities. Two haplotype were found for A. torrentium. Expected haplotype diversity values were found as 95.4 % for A. leptodactilus and was found as 77.8 for A. torrentium.
Beside this, detected nucleotide diversity was found as 0.417 % for A. leptodactilus and was
found as 0.384 % for A. torrentium. Populations of the species, A. leptodactilus were separated
in three groups. The first group consisted of Keban, Apolyont, Gölmarmara, Terkos, Hamam,
Karataş, Manyas, Eğirdir, İznik, Pabuçdere, Çıldır, Karpuzlu haplotypes, second one consisted
of Keson, Altınyazı, Küçükçekmece haplotypes, third one consisted of Balık lake and Sera lake
haplotiypes. Tree topology that constructed after phylogenetic analysis was supported by high
branch-bound test.
Keywords: Crayfish, distrubition, Turkey, mtDNA, cytocrome oxidase, genetic analysis
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Poliaminlerin Oksidatif Strese Etkisinin Biyokimyasal Seviyede Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nuran DURMUŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
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Proje Özeti: Bu çalışmada spermidin (SPD), spermin (SPM) ve putresin (PUT) poliaminleri ile

ön muamele yapıldıktan sonra diuron herbisiti uygulanan mısır fidelerindeki nispi su içeriği, toplam klorofil, karotenoid, çözünebilir protein, lipid peroksidasyonu, prolin, askorbik asit miktarları ve antioksidan enzimlerin (süperoksit dismutaz (SOD), guaikol peroksidaz (GPX), glutatyon
redüktaz (GR) ve katalaz (KAT)) aktivite değişimi belirlenmiştir.
Diuron uygulanan fidelerdeki lipid peroksidasyonu ve prolin içeriğinin arttığı, nispi su içeriği,
toplam klorofil, karotenoid ve çözünebilir protein miktarlarının ise istatistiki bakımdan önemli
ölçüde azaldığı belirlenmiştir. Poliaminlerle ön muamele yapılan fidelerdeki lipid peroksidasyonu artışının daha az olduğu ve diuronun sebep olduğu lipid peroksidasyonunu gidermede
en etkili poliaminin SPM olduğunu kaydedilmiştir. Diğer taraftan poliaminlerle ön muamele
yapılan fidelerdeki prolin içeriğinin sadece diuron uygulanan fidelere nazaran daha fazla arttığı ve en etkili poliaminin PUT olduğu belirlenmiştir. Poliaminlerle ön muamele nispi su içeriğinde istatistiki bakımdan önemli bir değişime sebep olmazken, toplam klorofil, karotenoid
ve çözünebilir protein miktarlarında diuron etkisiyle meydana gelen azalmaların engellendiği
tespit edilmiştir. Diuron uygulanan fidelerdeki askorbik asit miktarının başlangıçta azaldığı daha
sonra ise arttığı belirlenmiş olup, poliamin ön muamelesinin askorbik asit miktarında önemli bir değişime sebep olmadığı kaydedilmiştir. Antioksidan enzimlerle ilgili yapılan çalışmalarda, diuron uygulamasıyla fidelerdeki SOD, GPX ve GR aktivitelerinin arttığı, KAT aktivitesinin
ise azaldığı belirlenmiştir. Poliaminlerle ön muamele yapılan fidelerdeki enzim aktivitelerinde, poliamin çeşitine ve diuron uygulama süresine bağlı olarak farklı değişimler bulunmuştur.
Elde edilen veriler ışığında, poliaminlerin direkt olarak serbest radikalleri temizleyerek veya
reaktif oksijen türleri (ROS)’nin seviyesini azaltan sistemlerin etkilerini geliştirerek oksidatif
strese sebep olan faktörlere karşı bitkilerin tolerans mekanizmasına katılmaları muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Poliamin, Oksidatif Stres, Diuron, Antioksidan enzimler, Prolin,

Project Abstract: In this study , maize (Zea mays L.) seedlings subject to diuron after pret-

reated with polyamines (spermidine, spermine and putrescine) were examined to find out the
changes of relative water content, total chlorophyll, carotenoid, soluble protein, lipid peroxidation, proline, ascorbic acid and change in activity of antioxidant enzymes (superoxide dismutase
(SOD), guaiacol peroxidase (GPX), glutathione reductase (GR) and catalase (CAT)). In the maize
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seedlings, lipid peroxidation and proline content were increased by diuron treatment, while relative water content, total chlorophyll, carotenoid and soluble protein quantity were decreased
significantly. Pretreatment with polyamines increased the lipid peroxidation less than diuron
treatment. And most effective polyamines in prevention of lipid peroxidation was spermidine.
On the other hand, proline content was increased by polyamines pretreatment more than just
treatment with diuron. And most effective polyamine was putrescine. Pretreatment with polyamines didn’t cause a significant change in the statistical sense in relative water content, while
the reduction of total chlorophyll, carotenoid and soluble protein content due to the diuron
treatment have been identified prevented with polyamines. At the beginning, ascorbic acid
content decreased with diuron treatment in seedlings, but after that content of ascorbic acid
increased. It was reported that pretreatment with polyamines didn’t effect to ascorbic acid.
SOD, GPX and GR activities were recorded to increase in seedlings exposed to diuron, while CAT
activity was decreased. The enzyme activities in seedlings pretreated with polyamines showed
different changes according to polyamines kind and duration of diuron treatment.
According to the present result, polyamines might deactivated ROS or reduce ROS level by
supporting antioxidant scavenging systems. So it can be said that polyamines can positively stimulate the tolerance mechanisms of plants against the factors caused oxidative stress.
Key Words: Oxidative stress, Polyamines, Diuron, Antioxidant enzymes, proline, Ascorbic
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Proje Özeti: Bu çalışmada son yıllarda sucul ortamlarda önemli bir problem oluşturan Civa II

Klorür (HgCl2)’ün Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) (4,79±0,16g; 7,38±0,24 cm) üzerindeki akut toksik etkisi ve bu toksik etkinin su sıcaklığı (12 ve 17 oC) ve su sertliği ile (35, 70, 120
mg CaCO3/l) değişimi araştırılmıştır. Bu amaçla 96 saatlik statik yöntemle farklı su sıcaklığı ve su
sertliği konsantrasyonlarında akut toksik biyodeneyler yapılmıştır.
Toksikolojik testlerde 12 oC için 0.4-1.2 mg/l arasında değişen test çözeltileri kullanılırken, 17
C için 0.40-1.0 mg/l arasında değişen test çözeltileri kullanılmıştır. 12 oC için; 35, 70 ve 120 mg
CaCO3/l sertlik konsantrasyonlarında Gökkuşağı alabalıklarının 96 saat sonunda % 50’sini (LC50)
öldüren Civa II Klorür konsantrasyonları probit analiz yöntemi kullanılarak sırasıyla 0.725, 0.788
ve 0.855 mg/l olarak hesaplanırken, 17 oC için; 0.670, 0.741 ve 0.787 mg/l olarak hesaplanmıştır.
o

Çalışma sonucunda HgCl2’nin Gökkuşağı alabalığı üzerindeki toksik etkisinin sıcaklık azalışı ve
sertlik artışıyla düştüğü, sıcaklığın artması ve sertliğin azalmasıyla yükseldiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Civa II Klorür, Sertlik, Sıcaklık, Gökkuşağı Alabalığı, Toksikoloji

Project Abstract: In this study, the toxicity of Mercuric Chloride (HgCl2), an important pol-

lutant threatening water resources lately, and the effects of water temperature and hardness in
the toxicity on cultured Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) have been investigated in different
temperatures (12 and 17 oC) and hardness concentrations (35, 70 and 120 mg CaCO3/l). For this
purpose, the acute toxic bioassays were evaluated by 96 h static tests in different water temperatures and water hardness concentrations.
In the toxicological tests, solutions ranged from 0.4 to 1.2 mg/l were used in the temperature
at 12 oC and solutions ranged from 0.4 to 1.0 mg/l at 17 oC. The concentrations of Mercuric
Chloride that killed 50% of Rainbow trout within 96 h in the hardness concentrations of 35, 70
and 120 mg CaCO3/l at 12 oC and 17 oC were calculated using probit analysis and found 0.725,
0.788, 0.855 mg/l and 0.670, 0.741, 0.787 mg/l at 17 oC, respectively.
Consequently, it has been observed that the toxicity of mercuric chloride on Rainbow trout
decreased because of temperature decrease and hardness increase and increased due to water
temperature increase and water hardness decrease.
Key words: Mercuric Chloride, Hardness, Temperature, Rainbow Trout, ToxicologyT.C
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2009-31.12.2010
Proje Özeti İlk kez 1882’de Robert KOCH tarafından tanımlanan M. tuberculosis’ler (Koch

basili olarak da bilinir) lipit içeren (özellikle mikolik asit) sıra dışı ince bir hücre yüzey örtüsüne sahiptir ve Gram boyanma özelliğini göstermez. Fizyolojik olarak M. tuberculosis’ler
çok güçlü bir şekilde aerobiktirler ve oksijene yüksek düzeyde ihtiyaç duyarlar. Öncelikli olarak memeli solunum sisteminin patojeni olan M. tuberculosis’ler akciğer infeksiyonuna neden olurlar. Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin %7’sini oluşturmaktadır ve dünyada her yıl 3 milyon insan tüberkülozdan ölmektedir. Bu da önümüzdeki 10 yıl içerisinde 30
milyon insanın bu hastalıktan dolayı öleceği anlamına gelmektedir. Buna çoklu ilaç direncine
(MDR-multiple-drug resistance) sahip Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) basilinin
sayısındaki artış neden olmaktadır. Çoklu ilaç direncine sahip M. tuberculosis suşları hem tedavide hem de önleyici tedbirlerin alınmasında sorun oluşturmaktadır. Tüberkülozun dünya
çapında devam eden tehditi; daha etkili tanıma yöntemlerinin geliştirilmesini acil kılmaktadır.
Bu çalışma bir başlangıç çalışması olarak, Rize ve Trabzon illerindeki hastalardan izole edile 30
Mycobacterium tuberculosis izolatında Rv2090 genine ait N-terminal kısımdaki tekrar sayılarının
belirlenmesi’ni amaçlamıştır. Mycobacterium tuberculosis H37Rv genomu 5’→3’ ekzonükleaz
için aday genler açısından incelenmesi sonucu Rv2090 geni tanımlanmıştır. Rv2090 geninin nükleotit sırası amino asit sırasına dönüştürüldüğünde tanımlanan tüm 5’→3’ ekzonükleaz domeinlerde bulunan 9 adet korunmuş katalitik aminoasitin Rv2090 geninde de korunmuş olduğu
gözlendi.
Bununla beraber, Rv2090 geninin N-terminal kısmında dört kez ardışık tekrar eden prolince zengin yeni bir 19 aminoasitlik tekrar dizisinin varlığı gözlenmiştir. Bu ardışık 19 amino asitlik tekrar
dizisinin M. tuberculosis’lere özgü olduğu belirlenmiştir. Genom analizi biten diğer Mycobacterium türlerinde bu gen araştırıldığında tekrar sayısındaki değişimle beraber bu gene benzer bir
geni taşıdıkları belirlenmiştir. Rv2090 genindeki tekrar sayısının değişmesi ve korunmuşluğu
M. tuberculosis suşlarının ayırt edilebilmesinde kullanılabilir bir markör olma özelliği yönünden
daha önceki herhangi bir çalışmada incelenmemiştir. Ayrıca bu tekrar dizilerindeki varyasyon ile
antibiyotik direnci arasında da bir ilişkinin olup olmadığı ile ilgili çalışma veya raporlara rastlanmamıştır.
Projenin, belirtildiği şekli ile 1.5 yılda tamamlanmıştır.
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Anahtar kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, Rv2090

Project Abstract: Mycobacteria (also known as Koch bacilli) which have been identified

for the first time by Robert Koch in 1982 possess a thin cell layer containing lipids (especially
mycolic acids) and do not show Gram stain characteristic. Mycobacteria are strict aerob and
highly need to oxygene. They are primer pathogens of respiratory tract of mammalians and
cause to lung infections. Tuberculosis accounts for 7% of deaths in developing countries, and
three million people die from tuberculosis annually. This means that 30 million people will die
from tuberculosis in ten years. This is caused by increasing in number of multidrug-resistant
(MDR) Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Multidrug-resistant M. tuberculosis has become a
problem in treatment or prophylaxis. Continuity of tuberculosis in the world urges the researchers to develop more effective diagnostic procedures. Molecular characterization of resistance
mechanisms and cellular targets of antituberculous drugs facilitates and accelerates diagnosis
and treatment
This sytudy as a beginning study will be performed to determine the terminal repeats at the N- terminal domein of Rv2090 in 30 M. tuberculosis isolates which were previously obtained from the
patiens in Rize and Trabzon cities. Rv2090 gene has been identified after M. tuberculosis H37Rv
genom had investigated for the candidate genes for 5’3’ exonuclease activity. Translating the
nucleotide sequence of Rv2090 gene to amino acid sequence, nine conserved catalytic amino
acids of 5’3’ exonuclease domains of previously identified DNA polymerase I enzymes are also
conserved in Rv2090 gene.
Moreover, the presence of four consecutive a new 19 amino acid-repetitive sequence which are
rich in proline, has been observed in N-terminal region of Rv2090 gene. These consecutive 19
amino acid-repetitive sequences have been determined to be specific to M. tuberculosis. When
investigating this gene in the other mycobacteria which genome analysis has been achieved, It
has been observed that the number of repetition varied, and also observed that they carried
a gene similar to this gene. We have encountered no report or study regarding that variation
and conservation of repetitive sequence of Rv2090 used as a useful marker in differentation of
M. tuberculosis strains. Nevertheless, we have also encountered no reports or studies as to the
association with variation in these repetitive sequences and antibiotic resistance at all.
Project has been completed one and half years.
Key words: Mycobacterium tuberculosis, Rv2090
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Proje Özeti

Bu çalışmada Türkiye Lilium L. (Liliaceae)’ları morfolojik, anatomik, palinolojik ve
moleküler yönden incelenmiştir.
2009–2010 yılları arasında yayılış gösterdikleri lokalitelerden toplanan bitki materyalleri herbaryum ve fiksasyon örnekleri şeklinde stoklanmıştır. Bu örneklerin öncelikle flora kitapları ve
bazı özel çalışmalar yardımıyla teşhisleri yapılmıştır. Gövde, yaprak ve çiçek özellikleri, filament,
ovaryum ve stilusun boyu ve rengi gibi morfolojik karakterlerin taksonların teşhisinde kullanılan
önemli karakterler olduğu tespit edildi.

Anatomik incelemeler için fiksasyon örneklerinin gövdelerinden enine kesitler, yapraklarından
ise hem enine hem de yüzeysel kesitler alındı. Anatomik çalışmalarda incelenen taksonlar arasında bazı farklılıklar tespit edildi. Yapraklarda mezofil dokunun unifasiyal/bisafiyal oluşu ile
stoma ve epidermis hücrelerinin özellikleri önemli anatomik karakterler olarak tespit edildi.
Ayrıca gövdede, korteks ve sklerankima dokularının özellikleri taksonlar arasında değişkenlik
göstermektedir.
Çalışılan taksonların polen morfolojileri ışık mikroskobu (LM) ve taramalı elektron mikroskobu
(SEM) kullanılarak incelendi. Yapılan incelemelerde polenlerin monosulkat ve oblat özellikte oldukları bulunmuştur. Palinolojik karakterlerden muri, sulkus, lumina özelliklerinin incelenen taksonlar arasında değiştiği belirlenmiştir.
Aynı zamanda morfolojik, anatomik ve palinolojik veriler sayısal analizlerle değerlendirilerek
taksonların birbirleri ile olan yakınlıkları ve taksonların ayrımında kullanılan önemli karakterler
tespit edilmiştir. Bu verilere göre Lilium candidum taksonu diğer taksonlardan ayrılarak Leucolirion seksiyonu altında değerlendirilmiştir. Kullanılan karakterlerden ise gövde, yaprak, ovaryum
ve stilusun uzunluğu, tepal rengi, gövdede sklerankima ve iletim demetinin genişliği, mezofilin
yapısı, yaprak yüzeyindeki stoma ve epidermis hücrelerinin boyutu, stoma indeksi, P/E oranı,
sulkus uzunluğu, lumina genişliğinin taksonlar arasındaki varyasyonu açıklamada en önemli karakterler olduğu belirlenmiştir.
Moleküler çalışmalarda ise incelenen taksonlar ITS ve trnL gen bölgeleri yönünden karşılaştırılmıştır. ITS bölgelerinin uzunlukları 632–646 bp arasında, trnL bölgelerinin uzunlukları ise
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618–645 bp arasında değişmektedir. Tüm taksonların ITS ve trnL bölgelerinin baz dizilerine MEGA
programı kullanılarak neigbor-joining analizi uygulanmıştır. Moleküler verilere göre L. akkusianum türü diğer taksonlardan ayrılmıştır. Böylece moleküler veriler ışığında taksonların birbirleri
ile olan ilişkileri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Anatomi, Lilium, ITS, morfoloji, polen, nümerik analiz

Project Abstract: In this study, all Turkish Lilium L. (Liliaceae) taxa were examined in terms of
morphological, anatomical, palynological and molecular features.

Specimens collected from the natural localities between 2009–2010 were stored as herbarium
and fixation materials. These specimens were firstly identified by using flora books and some
special studies. It was determined that some morphologic characters such as features of stem,
leaf and flower, lenght and color of filament, ovary and stylus are very important characters for
identification of the taxa.
Fixation materials were used for anatomical investigations. Transverse sections from stem and leaf
were taken by frozen microthome and surface sections from the leaves were taken by free hand.
It was seen that the anatomical characters vary among the examined taxa and some features such
as structure of mesophyll (unifasial/bifasial), stomata and epidermis features are important anatomical characters for delimiting the examined taxa. In addition, cortex and sclerenchyma features
vary among the examined taxa..
Pollen morphology of the examined taxa was investigated by using light (LM) and scanning electron microscopy (SEM). It was found that the pollens are monosulcate and oblate. Also, some
palynological differences such as features of muri, sulcus and lumina were determined.
At the same time, morphological, anatomical and palynological data were assessed by using
numerical methods and the important characters used in separating the examined taxa were
determined. According to the numerical results, Lilium candidum is separated from the other Lilium
taxa and classified in section Leucolirion. These numerical investigations showed that the length of
stem, leaf, ovary and stylus, color of tepal, the width of sclerancyma and vascular bundles in stem,
mesophyll structure, the size of stomata and epiderma cells on the leaf surface, stoma index, P / E
ratio, length of sulcus and width of lumina were the most important characters in explaining total
variation among the examined taxa.
ITS and trnL gene regions of the examined taxa were compared for the molecular studies. Length
of the ITS region is 632-646 bp, and the trnL region is 618-645 bp. These regions of the all taxa
were analised neigbor-joining analyses using MEGA program. L. akkusianum is distinctively separeted from the other taxa according the molecular features. As a result, relationship among the
examined taxa were exhibeted using the molecular data.
Key Words: Anatomy, Lilium, ITS, morphology, pollen, numerical analyses
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Proje Başlığı:

Katyonik Yüzey Aktif Madde İle Modifiye Edilmiş Bentonit Tarafından Sulu
Çözeltiden Reactive Red 120 ‘nin ( RR 120) Taşınması

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ahmet TABAK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Araş. Gör. Nuray YILMAZ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01 Temmuz 2009-01 Temmuz 2011
Proje Özeti

İyon değişim metodu ile hazırlanan setilpridinyumla modifiye edilmiş
Reşadiye Bentonit (SP-bentonit) kullanılarak sulu çözeltilerden Reactive Red 120’nin (RR 120)
uzaklaştırılması, adsorpsiyon işlemi üzerine sıcaklık, pH ve iyonik şiddetin etkileri ele alınarak in
celendi.
Fourier Transform Infrared (FTIR) ve termal analiz (TG-DTG/DTA) ölçüm teknikleri, SP-bentonit
ile etkileşmede anyonik boya (RR 120) moleküllerinin kısmen katyonik yüzey aktif türlerle yer
değiştirdiğini ortaya koydu. Modifiye edilmiş bentonit örneğinin dış yüzeyindeki katyonik yüzey aktif türlerden kaynaklanan pozitif yüzey yükü düşük pH değerlerinde arttı. Yüksek pH değerlerinde SP-bentonit tarafından taşınan önemli miktarda boya, adsorpsiyon işlemi esnasında
elektrostatik etkileşimlerden daha çok diğer p-p ve van der Waals etkileşimlerinin önemini ispat
etti. Adsorpsiyon izotermleri ve kinetik veriler en iyi şekilde, sırasıyla Langmuir ve yalancı ikinci
dereceden kinetik modelle tanımlandı. 25-65 °C sıcaklık aralığında Gibbs enerjisi (DG), entalpi
(DH) ve entropi (∆S) değişimleri sıcaklık artıkça, RR 120’nin taşınan miktarının da arttığını ortaya
koydu.
Bu çalışma, çözeltinin pH’ı, sıcaklığı ve iyonik şiddeti yanında, SP-bentonit içinde setilpiridinyum
iyonlarının yapısal düzenlenmesinin, SP-bentonit tarafından sulu çözelitiden RR 120 boyasının
adsorpsiyonunda etkili olduğunu gösterdi.
Anahtar kelimeler: Reactive Red 120, FTIR, TG-DTG/DTA, organo-bentonit

Project Abstract: The removal of Reactive Red 120 (RR 120) from aqueous solutions using cetyl-

pyridinium modified Resadiye bentonite (SP-bentonite) prepared by ion exchange method was investigated with particular reference to the effects of temperature, pH and ionic strength on adsorption process.
Fourier Transform Infrared (FTIR) and thermal analysis (TG-DTG/DTA) measurement techniques revealed
that the anionic dye (RR 120) molecules replaced partly cationic surfactant species on interacting with
CP-bentonite. The positive surface charge originating from the cationic surfactant species located on
the external surface of the modified bentonite sample increased at low pH values. The significant amount of dye removal by CP-bentonite at high pH values proved the importance of p and van der Waals
interactions other than the electrostatic attraction in the duration of the adsorption process. The adsorption isotherms and the kinetic data were well described by the Langmuir and pseudo-second order
kinetic model, respectively. The Gibbs energy (DG), enthalpy (DH) and entropy (∆S) changes in the tem59
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perature range 25-65 °C pointed out that the RR 120 uptake increased in parallel with the temperature.
This study showed that the structural arrangement of cetylpyridinium ions in the CP-bentonite sample as
well as the pH, temperature and ionic strength of the bulk solution influenced the adsorption of RR 120
dye from aqueous solutions by CP-bentonite.
Keywords: Reactive Red 120; Adsorption capacity; FTIR; TG-DTG/DTA; Organo-bentonite
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Proje Başlığı:

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yükseklik Gradienti Boyunca Vaccinium Myrtillus
Ve Vaccinium Arctostaphylos’un Azot Ve Fosfor Rezorpsiyonu

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali BİLGİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Biyolog Yasemin ZEREN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 16.06.2011-01.06.2011
Proje Özeti:

Bu çalışmada; Trabzon il sınırları içerisinde yer alan Solaklı Vadisi’nde yükseklik
gradiyenti boyunca, yaprak döken Vaccinium arctostaphylos L. ve Vaccinium myrtillus L. türlerinde azot (N), fosfor (P), karbon (C) ve kükürt (S) element düzeyleri ve besin içerikleri, LMA ve SLA
değişimi ve de N ve P rezorpsiyonu araştırılmıştır. Bu amaçla Solaklı Vadi’sinde 60 m. yükseklikten
başlayarak 1800 m.’ye kadar Vaccinium arctostaphylos L.’ye ait 7 lokalite ve Vaccinium myrtillus
L.’ye ait 2100 ve 2300 m. olmak üzere toplam 9 lokaliteden Mayıs’tan Ekim ayına kadar her ay düzenli yaprak numuneleri alınmıştır.
Çalışmamızda ele alınan iki türün yaprak konsantrasyonları incelendiğinde, N, P ve S bakımından
önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Yine N ve S değerlerinde aylara bağlı olarak bir azalmanın olduğu ve bu azalmanın istatistiksel olarak önemli olduğu görülmüştür. Besin içerikleri
bakımından da N ve P de Mayıstan Ekime doğru bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Türler
arasında yaprak alanı ve yaprak ağırlığı bakımından önemli farklar vardır. Ele alınan türlerden V.
myrtillus L.’de rezorpsiyon verimlilik değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğu bulunmuştur. Ancak V.arctostaphylos L.’nin deniz seviyesine yakın lokalitelerinde rezorbsiyon verimlilik
değerleri belirtilen sınırların oldukça altında olduğu, yükseklik arttıkça rezorpsiyon verimlilik değerlerinin arttığı görülmüştür. N ve P kullanım yeterliliği bakımından ise; önemli farklar olduğu
tespit edilmiştir. N kullanım yeterliliği yüksekliğe bağlı olarak arttığı halde P kullanım yeterliliği
ise yüksekliğe bağlı olarak azalma göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium arctostaphylos L., Vaccinium myrtillus L., Rezorpsiyon, Besin içeriği, Solaklı Vadisi

Project Abstract: In this study; levels of elements of nitrogen (N), phosphorus (P), carbon

(C) and sulphur (S) and nutrient contents, changes of LMA and SLA and N and P resorption were
researched in species of Vaccinium arctostaphylos L. and Vaccinium myrtillus L. that spreaded
along the elevation gradient in Solaklı valley in Trabzon province boundary. For this purpose,
leaf examples were taken each month from May to October regularly from total 9 localities that
7 localities starting from 60 m elevation to 1800 m belongs species of Vaccinium arctostaphylos
L. and from 2100 m and 2300 m elevations belongs species of Vaccinium myrtillus L..
When investigated the leaf concentration of two species that discussed in our study, it was de61
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termined important differences in terms values of N, P and S. It was also seen a decrease in N
and S values in terms of months and this decrease is important statistically. It was determined a
decline in N and P in terms of also nutrient contents from May to October. There are differences
between species in terms of leaf area and leaf mass. It was found that Vaccinium myrtillus L. in
discussed species, resorption efficiency values are in normal limits. But it was seen that near
sea level location Vaccinium arctostaphylos L. resorption efficiency values are fairly below from
declared borders, resorption efficiency values increase while increasing elevation. It was obtained important differences in terms of N and P proficiency. Altought the N proficiency increases
while increasing elevation, P proficiency decrease while increasing elevation.
Key Words: Vaccinium arctostaphylos L., Vaccinium myrtillus L., Resorption, Nutrient content,
Solaklı Valley

2009

62

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2009

Proje no: 2009.103.03.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı:

Karadeniz’de Kullanılan Trol ve Gırgır Ağlarının Hedef Dışı Tür ve Iskarta
Oranlarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Cemalettin ŞAHİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Semih ENGİN, Yrd.Doç.Dr. Ferhat KALAYCI,
Yrd.Doç.Dr. Göktuğ DALGIÇ, Uzman: Yusuf CEYLAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2009-30.09.2009
Proje Özeti: Bu çalışmada, Karadeniz’de dip trolü ve gırgır avcılığından kaynaklanan, hedef

dışı türler ve miktarları belirlenmiştir. Eylül 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında, gırgır örneklemeleri Doğu Karadeniz bölgesinde Rize ilinden Gürcistan sınırına kadar olan bölgede, dip trolü
örneklemeleri ise Karasu (Sakarya) ve Sinop açıklarında ticari avcılık yapan balıkçı gemileri ile
gerçekleştirilmiştir.
Gırgır ağlarıyla toplam 26 tür canlı yakalanmış olup 3’ü hedef tür, 9’u tesadüfi tür ve 23 türünde
ıskarta edildiği tespit edilmiştir. Elde edilen 117222,27 kg toplam biyokütlenin % 97,85’i hedef
av, % 0,53’ü tesadüfi av ve % 1,63 ü ıskarta avdan oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan istatistik analizler sonucunda derinliklere göre ıskarta edilen canlıların biyokütle miktarları (p<0,05) ve tür
sayıları (p<0,01) arasında önemli farklar olduğu belirlenmiştir.
Dip trolü ağlarıyla 26 tür canlı yakalanmış 2’si hedef tür, 6’sı tesadüfi tür olarak değerlendirilmiş
ve 25 türün ıskarta edildiği tespit edilmiştir. Elde edilen 2142,82 kg toplam biyokütlenin ağırlıkça
% 46,01’i hedef av, tesadüfi av % 11,94’ü ve % 42,06’sının ıskarta avdan oluştuğu belirlenmiştir.
İstatistiki analizler sonucunda dip trolü operasyonlarında derinliklere göre ıskarta edilen canlıların tür sayıları (p < 0,01) ve biyokütleleri (p < 0,05) arasında önemli farklar olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hedef Dışı Av, Iskarta, Bycatch, Dip Trolü, Gırgır, Karadeniz

Project Abstract: In this study, the non-target species and their quantities caused by bottom

trawl and purse seine fishing in the Black Sea were determined. Between September 2009 and May
2010, while purse seine samplings were carried out from Rize to Georgia Coast in the southern Black
Sea, bottom trawling samplings were performed with commercial fishing vessels in Karasu (Sakarya)
and Sinop coasts.
A total of 26 species were caught by purse seine and three of them were target species, nine
were incidental species and 23 were discarded species. It was determined that the amount
of target, incidental and discard catches in the total biomass (117222.27 kg) was 97.85, 0.53
and 1.63 %, respectively. According to statistical analyses, there were significant differences between the amount of biomass (p<0,05) and the number of species (p < 0,01) in terms of the dept
hs.
63
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A total of 26 species were caught by bottom trawl and two of them were target species, six were
incidental species and 25 were discarded species. It was determined that the amount of target,
incidental and discard catches in the total biomass (2142.82 kg) was 46.01, 11.94 and 42.06 %, respectively. According to statistical analyses, there were significant differences between the number
of species (p < 0,01) and the amount of biomass (p<0,05) in terms of the depths in the bottom trawl
samplings.

Keywords: Non-Target Catch, Discard, Bycatch, Bottom Trawl, Purse Seine, Black Sea.
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Proje Başlığı:

Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina L. 1758) Avcılığında Kullanılan Hidrolik Direçler İle Elde Edilen Üründeki Arızi ve Iskarta Oranlarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Göktuğ DALGIÇ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Semih ENGİN, Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN,
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KALAYCI, Uzman Yusuf CEYLAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2009-30.05.2013
Proje Özeti: Bu Projede Karadeniz’de Chamelea gallina avcılığı yapan hidrolik direç donanım-

lı teknelerin mevsimsel ıskarta ve hedef dışı av miktarları tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan
veriler Eylül 2009 ve Nisan 2010 tarihleri arasında ticari av teknelerinden elde edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre Karadeniz’de hidrolik direçlerin ürettikleri ıskarta miktarları karaya çıkarılan ürünün %36’sına tekabül etmektedir ve bunun yaklaşık %19’unu asgari av boyunun (<17
mm) altındaki C. gallina bireylerinden oluşmaktadır. Kışın ve ilkbaharda yapılan çekimler, ekolojik parametreler, tür çeşitliliği ve homojenlik değerleri açısından sonbaharda yapılanlara göre
önemli derecede farklıdır.
Anahtar Kelimeler: Chamelea gallina, Iskarta, Hidrolik Direç, Karadeniz

Project Abstract: In this project seasonal discards and by-catch in the fisheries for Striped

Venus (Chamelea gallina L, 1758) with hydraulic dredges from the Black Sea coasts of Turkey were determined. The here presented data were on board collected between September
2009 and April 2010. Results indicate that discards of these hydraulic dredges in the Black Sea
formed 36% of the landed yield and approximately 19% of these discards was formed by undersized (<17 mm) C. gallina. The ecological parameters, species diversity and evenness index values, of tows hauled in winter and spring were significantly differed from autumn ones.
Key words: Chamelea gallina, Discards, Hydraulic Dredge, Black Sea
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Proje no: 2010.101.10.2
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:
Araştırılması

Bor Mineralleri Kolemanit Ve Üleksitin Çimentoda Kullanılabilirliğinin

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. İlker Ustabaş
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Veli SÜME
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2013
Proje Özeti: Bu çalışmada, bor mineralleri kolemanit ve üleksitin çimentoda kullanılabilirliği

araştırıldı. Kolemanit ve üleksitin çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini nasıl
etkilediği incelendi.
Çalışma kapsamında, üç farklı grup kolemanit ve üleksit ilaveli çimentolar üretildi. Birinci grup
çimentolar, Trabzon çimento fabrikasından alınan CEM I 42,5 R sınıfı çimentonun ETİ maden
işletmelerinden temin edilen öğütülmüş kolemanit ve üleksit ile % 0,5, % 1,% 2,% 3, % 4 ve %
5 oranlarında karıştırılarak hazırlandı. İkinci grup çimentolar ise çimento fabrikasından temin
edilen klinkerin değişen oranlarda alçıtaşı ile birlikte laboratuvarda bilyeli değirmende öğütüldükten sonra kolemanit ve üleksit katılarak hazırlandı. Üçüncü grup çimentolar ise çimento
fabrikasından temin edilen farinin tek başına ve farinin kütlesinin % 1 ve % 2’si oranlarında
kolemanit katılarak yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen klinkerlerin alçıtaşı ile birlikte
öğütülmesiyle üretildi. Hazırlanan her üç grup çimentoların priz başlama süreleri, priz bitiş
süreleri, genleşme miktarları, eğilme ve basınç dayanımları ölçüldü. Çimentolarda kimyasal
ve mikro yapısal incelemeler yapıldı. Elde edilen bulgular değerlendirildi ve çimento grupları
arasında birbirleriyle karşılaştırıldı.
Kolemanit ve üleksitin çimentonun mekanik ve fiziksel özelliklerine olumsuz yönde etkisinin
olduğu görüldü. Çimentoda çok küçük oranlarda kolemanit ve üleksitin bile çimentonun priz
başlama süresini uzattığı, basınç dayanımını düşürdüğü tespit edildi. Üleksitin çimentonun genleşme miktarını azaltıcı yönde etkisinin olabileceği kanaatine varıldı. Atık borlu çamurda bor
minerali konsantrasyonunun farklı oranlarda olabileceği, bu durumun borlu atık çamurla sanayi
ölçeğinde çimento üretiminde problemlerle karşılaşılacağı düşüncesi ortaya çıkardı. Kolemanit
ve üleksitin çimentonun ana bileşeni olamayacağı, ancak çok küçük oranlarda priz geciktirici ve
genleşme önleyici çimento katkısı olarak yeni ürün geliştirilmesinde kullanılabileceği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Kolemanit, Üleksit, Çimento, Farin, Priz Başlama Süresi, Basınç Dayanımı.

Project Abstract: In this study, the usability of colemanite and ulexite in cement was investigated. How colemanite and ulexite affected cement’s physical, mechanic and chemical properties were evaluated.
Within this study, three different types of colemanite and ulexite added cements were pro-
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duced. In first group of cement, class of CEM I 42.5, taken from Trabzon Cement Factory was
mixed with grinded colemanite and ulexite, provided from ETI Mining Company, with percentage 0,5 %, 1%, 2 %, 3 %, 4 % and 5 %. Second group of cement, produced from clinker,
taken from cement factory, was grinded together with varying amount of gypsum and added
colemanit and ulexite afterwards. Third group of cement was produced by grinding together gypsum and clinker which was prepared by baking raw’s itself and, percentage 1 % and 2
% colemanite weight of raw. All three types were measured in setting initial time, final time,
soundness, flexural and compressive strength. Chemical and micro structural experiments
were made on cements. The results were assessed and compared each other among the grou
ps.
It is figured that colemanite and ulexite have negative effect on mechanic and physical properties of cement. Even very small amounts of colemanite and ulexite in cement, prolonged the
initial set and decreased the compressive strength was observed. Ulexite has a decreasing effect on cement’s soundness was concluded. Concentration of boron mineral in boron waste
sludge may vary so that situation may cause problems at producing cement with boron waste
sludge in industrial scale was figured. Colemanite and ulexite can not be the main component
of cement, but may be suggested as an additive in very small amounts to improve new products
for retarding and expansion preventer was observed.
Key words: Colemanite; Ulexite; Cement; Raw; Setting Initial Time; Compressive Strength
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Proje no: 2010.102.02.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Yeni İzole Edilmiş Bir Termofilik Bakteriden Lipaz Enziminin İzolasyonu ve
İmmobilizasyonu

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Barbaros DİNÇER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
zan (AVCI) MORGÜL

Araş.Gör. Arife Pınar EKİNCİ ,Yüksek Lisans Öğr. Fey-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01.03.2010-01.03.2013
Proje Özeti: Bu çalışmada, yeni izole edilen ve termofilik bir bakteri olan Geobacillus ste-

arothermophilus Ah22 suşundan endüstriyel bir enzim olan lipaz iyon değişim kromatografisi
ve jel filtrasyon kromatografisi kullanılarak kısmi olarak saflaştırıldı ve karakterize edildi. Saflaştırma basamaklarında fraksiyonlardaki toplam protein miktarları ve lipaz aktiviteleri spektrofotometrik yöntemle belirlendi. Enzim, %19.7 verimle 18,3 kat saflaştırıldı. Saflaştırma basamaklarında elde edilen protein örnekleri SDS-PAGE’te yürütüldü ve moleküler ağırlıklarına
göre ayrımları yapıldı. Optimum enzim aktivitesi, pH ve sıcaklığın fonksiyonu olarak, p-nitrofenil
bütirat, p-nitrofenil asetat, p-nitrofenil oktaonat ve p-nitrofenil laurat substratları kullanılarak
belirlendi. Geobacillus stearothermophilus Ah22 lipazın Km ve Vmax değerleri, p-nitrofenil bütirat, p-nitrofenil asetat, p- nitrofenil oktaonat ve p- nitrofenil laurat substratları için LineweaverBurk eğrisi yardımıyla belirlendi. Ayrıca enzim aktivitesi üzerine bazı metal iyonlarının ve çeşitli
inhibitörlerin etkisi ile sıcaklık ve pH stabilitesi incelendi. Enzimin optimum sıcaklığı kullanılan
farklı substratlar için 50 o C ile 60 o C arasında değiştiği belirlendi. Optimum pH ise kullanılan
bütün substratlar için 8 ve 9 olarak bulundu. pH 4.0–10.0 aralığında, +4 °C’de 28 gün inkübasyondan sonra enzimin oldukça kararlı olduğu gözlendi. Isıl kararlılık eğrisi incelendiğinde, 15
gün inkübasyon sonunda enzimin oda sıcaklığı, 40 °C ve 50 °C’de kararlı olduğu, 60 °C’de 30
saate kadar ilk aktivitesini koruduğu, 48 saat sonra ise tamamen aktivitesini kaybettiği tespit
edildi. 70, 80 ve 90 °C’lerde ise 15 dakikadan sonra enzim aktivitesinin hemen hemen tamamını
kaybettiği tespit edildi. Enzim aktivitesine etkisinin en fazla Hg+2 iyonu olduğu tespit edilmiştir.
İnhibisyon etkisi en iyi olarak orlistat, kateşin, propil paraben, p-kumarik asit ve 3,4- dihidroksi
hidro sinamik asit olarak gözlendi ve IC50 değerleri sırasıyla 4.2 μg/mL, 0.06 mM, 0.5 mM, 1,25
mM ve 1.7 mM olarak hesaplandı. Enzimin Km değerleri; p-nitrofenil asetat, p-nitrofenil bütirat,
p-itrofenil oktaonat ve p-nitrofenil laurat substratları için sırasıyla 0.156 mM, 0.018 mM, 0.190
mM ve 0.55 mM olarak bulundu. Vmax değerleri ise sırasıyla 0.52 U/mL, 1.03 U/mL, 0.72 U/
mL ve 0.15 U/mL olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Geobacillus stearothermophilus Ah22 lipazının
ısıl ve pH kararlılığı ve diğer özellikleri açısından endüstriyel uygulamalar için oldukça elverişli
özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Geobacillus stearothermophilus Ah22, Lipaz, Saflaştırma
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Project Abstract: In this study, lipase that is an industrial enzyme was purified partial using

ion exchange chromatography and gel filtration column chromatography from new isolated
thermophilic bacterium Geobacillus stearothermophilus Ah22 strain and characterizated. The
total protein amount and lipase activities of purification steps were determined by spectrophotometric method. Enzyme, yield 19.7% 18.3 fold was purified. Protein samples obtained from
the purification steps were migrated on SDS-PAGE and separated by molecular weights. Optimum lipase activity as a function of pH and temperature was determined using p-nitrophenly
acetate, p-nitrophenly butyrate, p-nitrophenly octaonate and p-nitrophenly laurate as substrate. Km and Vmax values of Geobacillus stearothermophilus Ah22 lipase for p-nitrophenly
acetate, p-nitrophenly butyrate, p-nitrophenly octaonate and p-nitrophenly laurate substrates
were determined by Lineweaver-Burk curve. Additionally the effect of some metal ions and
various inhibitors on enzyme activity, temperature and pH stability of enzyme were investigated. Optimum temparature of the enzyme was determined between 50 o C and 60 o C for
used different substrates. Optimum pH was found as 8 and 9 for used all substrate. pH range
of 4.0-10.0, at +4 ° C after 28 days of incubation, the enzyme was found to be quite stable. According to the results of thermal stability curve at the end of 15 days incubation, the enzyme,
is stable at 40 ° C, 50 ° C and room temperature. At 60 ° C, it preserved activity for 30 hours
and lost completely activity 48 hours later. It was determined that the enzyme lost almost all
of activity after 15 minutes at 70, 80 and 90 ° C. It was found that maxium effect of enzyme activity was Hg+2 ion. The best inhibitory effect as orlistat, catechin, propyl paraben, p-coumaric
acid, 3,4 - dihydroxy hydro cinnamic acid was observed and their IC50 values were calculated
as 4.2 μg/mL, 0.06 mM, 0.5 mM, 1,25 mM and 1.7 mM, respectively. Km values of the enzyme
for p-nitrophenly acetate, p-nitrophenly butyrate, p-nitrophenly octaonate and p-nitrophenly
laurate substrates were found as 0.156 mM, 0.018 mM, 0.190 mM and 0.55 mM, respectively
Vmax values are respectively 0.52 U/mL, 1.03 U/mL, 0.72 U/mL ve 0.15 U/mL. These result
show that Geobacillus stearothermophilus Ah22 lipase has most suitable features for industrial
applications.
Key words: Geobacillus stearothermophilus Ah22, Lipase, Purification, Characterization
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Proje no: 2010.102.03.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:
Sistemle İlişkisi

Abiyotik Stres Koşullarında Hidrojen Peroksit Ön Muamelesinin Antioksidan

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Neslihan SARUHAN GÜLER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Nuran DURMUŞ, Arş.Gör. Necla PEHLİVAN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2013
Proje Özeti: Bu çalışmada kuraklık stresi altında iki farklı soya çeşidinde hidrojen peroksit

(H2O2) ön muamelesinin antioksidan sistem üzerine etkisi araştırıldı. Kuraklık stresi sırasında her
iki soya çeşidinde bazı antioksidan enzim aktiviteleri (süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT),
askorbat peroksidaz (APX), dehisroaskorbat redüktaz (DHAR), monodehidroaskorbat peroksidaz
(MDHAR), glutathione reductase (GR)), içsel hidrojen peroksit, lipid peroksidasyonu ve bitki su
ilişkisi araştırıldı. Bitkiler kuraklık periyoduna maruz bırakılırken bir grup bitki de 1 mM H2O2 ile
muamele edildi. Parametreler uygulamadan sonra kuraklığın 4. ve 7. günlerinde ölçüldü. Yapılan
çalışmalar kuraklığa hassasiyetleri farklı olan iki soya çeşidinde de düşük doz hidrojen peroksit
ön muamelesinin bitki gelişimini olumlu etkilediğini gösterdi. Yaprak su potansiyeli (Ψleaf) ve
nispi su içeriği (NSİ) uygulama yapılmayan bitkilerde artarken, H2O2 uygulaması Ψleaf ve NSİ’nin
azalmasını engelledi. Ayrıca H2O2 kuraklık periyodu sırasında tüm antioksidan enzim aktivitelerini uygulama yapılmayan bitkilerden daha fazla uyardı. Lipid peroksidasyonu ve içsel hidrojen
peroksit içeriklerinin uygulama yapılmayan bitkilerde arttığı, hidrojen peroksit ön muamelesinin
içsel hidrojen peroksit birikimini ve lipid peroksidasyonunu engellediği kaydedildi. Elde edilen
veriler dıştan uygulanan hidrojen peroksidin kuraklık stresinin olumsuz etkilerini azalttığını ve
strese karşı bitkiye tolerans kazandırdığı gösterdi. Kuraklığa karşı kazanılan toleransın H2O2’nin
antioksidan sistemin etkisinden kaynaklanabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca H2O2’nin kuraklık
stresi altındaki bitkilerde stresin etkilerini azaltmada önemli sinyal moleküllerden biri olabileceği konusunda önemli kanıtlar elde edildi.
Anahtar kelimeler: Hidrojen Peroksit, Kuralık Stresi, Antioksidan Enzimler, Glycine max

Project Abstract: In this study, the effect of hydrogen peroxide (H2O2) pretreatment on an-

tioxidant system in two soybean cultivars (Glycine max L) differing in their tolerance to drought
under drought stress were investigated. For this reason, some antioxidant enzyme activities
(superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), dehydroascorbate
reductase (DHAR), monodehydroascorbate reductase (MDHAR), glutathione reductase (GR)),
hydrogen peroxide content, lipid peroxidation, plant water relations were determined during
drought stres in two soybean cultivars. The plants were subjected to drought period by witholding water and a group of plants was treated with 1 mM H2O2. Leaf samples were harvested on
the 4th and 7th.days of the drought. Studies suggested that low-dose pretreatment of hydrogen
peroxide showed a positive effect on plant growth in two cultivars with different drought-sen-
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sitivity. Exogenous H2O2 prevented leaf water potential (Ψleaf) and relative water content (RWC)
in comparison with control leaves in both cultivars. H2O2 pretreatment induced all antioxidant
enzyme activities, and to a greater extent than the control leaves, during drought. As a consequence of drought stress, lipid peroxidation and endogenous hydrogen peroxide content were
prevented by H2O2. Results suggested that exogenous H2O2 could help reduce the adverse effects of drought stress and might have a key role in providing tolerance to stress by inducing the
antioxidant system in plants. In addition, H2O2 may be one of the important signal molecules in
controlling leaf rolling in plant under drought stress.
Key words: Hydrogen Peroxide, Drought Stress, Antioxidant Enzymes, Glycine max
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Özel Bir Hecke Grubunun (1+(5)/2) Üzerindeki Alt
Yörüngesel Grafları

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Özgür GÜLER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr. Yavuz KESİCİOĞLU,Araş.Gör. M.Nesibe
KESİCİOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.01.2010-01.10.2011
Proje Özeti:

Fen-Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitü/Matematik Bölümü/ Matematik
ABD Bu projede, esas amaç olmak üzere elemanları tarafından üretilen Hecke grubunun üzerindeki hareketleriyle oluşan altyörüngesel graflarının devre uzunlukları ile bu grupların üretici
eliptik elamanları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Bu amaçla , Modüler grubu, kongrüans alt gruplarının bazı özellikleri, imprimitif ve transitif
hareket, graf teori, Hecke grupları ve cebirsel sayı cisimleri hakkında ihtiyaç duyduğumuz temel
kavramlar da ele alındı.
Sonuç olarak, Hecke grubunun oluşturduğu alt yörüngesel graflar incelendi ve bazı özel durumlarda bu graflardaki kenar şartları bulundu.
Anahtar kelimeler: Hecke Grubu, Transitif ve İmprimitif Hareket, Alt Yörüngesel Graf

Project Abstract: Art and Science Faculty/Science Institute/Department of Mathematics
In this project, the main object is to examine the relationships between the lengths of circuits
of suborbital graphs arising from the action of Hecke group generated by on and orders of
generating elliptic elements of these groups.
For this aim, the structure and some properties of , the modular group , congruence subgroups
of and also the preliminary definitions we require for transitive and imprimitive action, graph
theory, Hecke groups and algebraic number fields are given.
Consequently, suborbital graphs arising from Hecke group are examined and edge conditions
of these graphs are obtained under some certain conditions.
Key Words: Hecke Group, Transitive and Imprimitive Action, Suborbital Graph,
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Kronik Böbrek Yetmezliğinde Pon Genlerinin Polimorfizmi İle Paraoksonaz
Enzim Aktivitesi İlişkisinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Durdu Altuner
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Hasan Efe, Doç.Dr. S. İbrahim Akdağ, Doç.Dr.
Adnan Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Hakkı Uzun, Yrd.Doç.Dr. O. Zikrullah Şahin

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2013
Proje Özeti: Paraoksonaz enzimi hidrolazların alt grubu olan esterazların A-esterazlar grubundan

bir enzimdir. Paraoksonu hidroliz ederek detoksifiye ettiğinden dolayı paraoksonaz adı verilmiştir. Bunun
dışında diizopropil florofosfat, tabun ve sarin gibi kimyasal savaş maddeleri, bazı karbamatlar ve aromatik
karboksilik asitesterlerini hidroliz ederek detoksifiye eder.
Paraoksonaz polimorfik dağılım gösteren bir enzimdir ve PON1, PON2 ve PON3 olmak üzere üç farklı gen
tarafından kodlanmaktadır. Bu genler üzerindeki çeşitli noktalarda tek nükleotid polimorfizmleri saptanmıştır. Kronik renal hastalıklarda yapılan bazı çalışmalarda paraoksonaz enzim aktivitesi düşük bulunmuştur. Bu araştırmada Kronik Böbrek Yetmezliğinde PON gen polimorfizmi ile hastalık gelişimi arasında ilişki
olup olmadığı ve PON polimorfizminin paraoksonaz aktivitesi ile ilişkisi araştırıldı.
Hasta ve kontrol gruplarında AKŞ, trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL, VLDL, üre, kreatinin, ve elektrolitlerin yanı sıra paraoksonaz enzim aktivitesi ölçüldü. DNA izolasyonu yapılarak PCR ve RFLP yöntemleri ile
genetik polimorfizm araştırıldı.
Hasta grubunda trigliserit üre ve kreatinin değerleri ise hasta grubunda kontrol grubuna göre oldukça yüksek bulunmuştur. PON genlerinin genotip dağılımı hasta ve kontrol grubunda farklı bulunmuştur. Bu da bize
PON gen polimorfizmi ile KBY hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu ilişki enzim aktivitesi düzeyinde tam olarak görülememektedir.
Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, paraoksonaz, polimorfizm

Project Abstract: Paraoxonase is an A-esteraz group enzyme that subgroup of hydrolases. It’s named paraoxonase because of that hydrolyzed and detoxified organic phosphored poison paraoxon. In
addition it hydrolyzed and detoxified diisopropyl phlorophosphate, chemical warfare agent such as tabun
and sarin, some carbamates and aromatic carbocsilic acid esters.

Paraoxonase is an enzyme that seems to polymorphical distribution. It’s coding three different genes as
PON1, PON2 and PON3. It’s found that single nucleotid polymorphisms in some points on these genes.
Paraoxonase enzyme activity is found in chronic renal failure lower than the control group. In this study
we investigate that relationship the PON gene polymorphism, paraoxonase enzyme activity and choric
renal failure (CRF).
The patient and control groups, fasting blood glucose, triglycerides, total cholesterol, HDL, LDL, VLDL,
75

2010

urea, creatinine, and electrolytes, as well as paraoxonase enzyme activity was measured. After DNA isolation was performed, genetic polymorphisms were investigated by PCR and RFLP methods.
Triglyceride, urea and creatinine levels in patients were significantly higher than the control group. PON
genes were different from the distribution of genotypes between patients and controls. This leads us to
a relationship between PON gene polymorphisms and disease suggests that CRF. However, this relationship can not be seen in full at the level of enzyme activity.
Key words: Chronic renal failure, paraoxonase, polymorphism
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Farklı Bölgelerde Yasayan Hyla Arborea Populasyonlarında Yaş Tayini ve Bazı
Büyüme Parametreler İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Nurhayat ÖZDEMİR
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Serkan GÜL, Arş. Gör. Abdullah ALTUNIŞIK, Arş.
Gör. Tuğba ERGÜL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2010-12.07.2010
Proje Özeti: Hyla arborea’nın Türkiye’de yasayan _slampasa (Rize), Konaklı (Antalya) ve Gelibo-

lu (Çanakkale) populasyonlarına ait 154 bireyin vücut büyüklükleri ölçülmüs ve skeletokronolojik
yöntem kullanılarak yasları tespit edilmistir. Maksimum yas hem erkek hem de disilerde 5 yıl olarak
tespit edilmistir. Eseysel olgunluga ulasma yası erkek ve disilerde 2 yıl olarak tespit edilmistir. Vücut büyüklügü erkeklerde 29,96 – 44,33 mm, disilerde ise 33,27 – 47,98 mm arasında degismekte
olup erkeklerin vücut boylarının disilerden daha küçük oldugu bulunmustur. Tüm populasyonlarda
hem erkek hem de disilerde vücut boyu ile yas arasında anlamlı bir iliski tespit edilmistir. incelenen
populasyonlarda hem erkek bireylerde hem de disi bireylerde ortalama SVL bakımından _slampasa
ve Gelibolu populasyonları birbirine benzerken, Konaklı populasyonu diger populasyonlardan daha
küçük ortalamaya sahip olmasıyla farklılık gösterir. Ortalama yas bakımından disilerde populasyonlar
arasında fark bulunmamasına ragmen erkek bireylerde Gelibolu populasyonu, _slampasa ve Konaklı
populasyonlarından daha yaslı olmasıyla ayrılır. Ortalama agırlık bakımından ise hem erkek hem de
disi bireylerde _slampasa ve Gelibolu populasyonları birbirine benzerlik gösterirken Konaklı populasyonu digerlerinden daha hafif olmasıyla farklılık gösterir.
Anahtar Kelimeler: Hyla arborea, agaç kurbagası, iskelet kronolojisi, yas tayini, büyüme

Project Abstract:

Body size of Hyla arborea populations from _slampasa (Rize), Konaklı (Antalya) and Gelibolu (Çanakkale) in Turkey was measured and the age of the 154 frogs were determined
using skeletochronological method. Age was determined for individual frogs by counting the number of LAGs in cross-sections taken from phalanges. Single or double (aestivation and hibernation)
lines of arrested growth (LAG) per year were determined in the cross sections. Maximum age or
longevity was determined as 5 years for both males and females. Age at maturity was estimated
2 years for both males and females. The body length was ranged from 29,96 mm to 44,33 mm in
males and 33,27 to 47,98 mm in females, and it was found that body size of males are smaller than
those of females. Significant correlation was determined between body size and age in both males
and females in all populations. In examined population, while Islampasa and Gelibolu specimens
are similar to each other in terms of SVL in both males and females, Konaklı specimens differ from
others by being smaller than those. Although there is not any siginificant difference between ages
among populations in females, Gelibolu males differ from others being older than those. According
to the mean weight of populations, both males and females of Islampasa and Gelibolu populations
are similar to each other by heavier than Konaklı population.
Key Words: Hyla arborea, tree frog, skeletochronology, age determination, growth
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Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Seher YARAR
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Proje Özeti: Arastırma, ilkoğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde flash programında hazır-

lanmıs kavram karikaturleri ile desteklenmis oğrenme nesnelerinin oğrencilerin derse yonelik
tutumlarına, akademik basarılarına ve kalıcılık duzeylerine etkisini ve bu oğrenme nesneleri
hakkında oğrenci dusuncelerini tespit etmek icin gerceklestirilmistir. Arastırmada iki farklı veri
toplama aracı kullanılmıstır. Bunlar; oğrencilerin akademik basarılarındaki gelisimlerini tespit
etmek icin arastırmacı tarafından gelistirilen “Kendimi Tanıyorum Unitesi Basarı Testi” ve oğrencilerin derse yonelik tutumlarını belirlemek icin kullanılan “Sosyal Bilgiler Tutum Olceği”dir.
Ayrıca arastırmada bu veri toplama araclarından elde edilen nicel veriler, deney grubundan secilen oğrencilerle yapılan mulakatlardan elde edilen nitel verilerle desteklenmistir. Deneysel bir
arastırma olan bu calısma, 2009–2010 eğitim-oğretim yılı birinci doneminde Rize ili, Cayeli ilcesi
9 Mart ilkoğretim Okulu’nun 4. Sınıflarında gerceklestirilmistir. Arastırma bir deney (N=30) ve
bir kontrol (N=30) grubu olmak uzere toplam 60 oğrenci ile yurutulmustur. 4/B sınıfı deney, 4/A
sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenerek Kendimi Tanıyorum Unitesi Basarı Testi ve Sosyal Bilgiler Tutum Olceği ile yapılan on test ile esitlenmistir. Dersler, deney grubunda flash programında kavram karikaturleri ile desteklenerek hazırlanmıs oğrenme nesnelerine dayalı etkinliklerle
arastırmacı tarafından; kontrol grubunda ise ilkoğretim programında yer alan etkinlikler ile sınıf
oğretmeni tarafından bes hafta sureyle islenmistir. Deney ve kontrol gruplarına Kendimi Tanıyorum Unitesi Basarı Testi ve Sosyal Bilgiler Tutum Olceği on test-son test-kalıcılık testi olarak uygulanmıstır. Arastırmada, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan oğrenme nesnelerinin oğrencilerin
derse yonelik tutumlarına, akademik basarılarına ve kalıcılık duzeylerine etkisini tespit etmek
223 icin veri toplama araclarıyla elde edilen nicel veriler ve calısmanın sonunda oğrencilerle
yapılan gorusmeler ile elde edilen nitel veriler kullanılmıstır. Nicel veriler SPSS istatistik programında yer alan tekrarlı olcumler icin tek faktorlu ANOVA, bağımsız gruplar icin t-testi, bağımsız
gruplar icin Mann Whitney U-testi, frekans ve yuzde analizleri kullanılarak değerlendirilmistir.
Analizlerde anlamlılık duzeyleri p<.05 olarak alınmıstır. Nitel veriler ise gorusmelerden elde edilen kayıtların icerik analizi ile cozumlenmesi sonucu değerlendirilmistir. Nitel verilerin analizinde
NVivo 8 programından faydalanılmıstır. Bu calısmanın sonucları; oğrenme nesnelerinin kullanıldığı deney grubu oğrencileri ile ilkoğretim programındaki etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubu
oğrencilerinin on-sonkalıcılık basarı testi karsılastırmaları gruplar arasında farklılık olmadığını,
grup ici karsılastırmalarda ise on test-son test ve on test-kalıcılık testi arasında olmak uzere farklılık olduğunu gostermektedir. Deney ve kontrol grubu oğrencilerinin Sosyal Bilgiler Tutum Olceği on-son-kalıcılık testi karsılastırmalarında gruplar arasında farklılık gozlenmezken grup ici kar-
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sılastırmalarda ise sadece deney grubunda on test-kalıcılık testi arasında anlamlı farklılık tespit
edilmistir. Deney grubu oğrencileri ile yapılan gorusmelerde elde edilen veriler uzerinde yapılan
icerik analizi sonucunda oğrencilerin oğrenme nesneleri ile yurutulen dersleri beğendikleri, oğrenme nesnelerinin oğrencilerin derse yonelik duygu ve dusuncelerinde etkili olduğu ve bundan
sonraki derslerin oğrenme nesneleri ile islenmesinden mutlu olacakları belirlenmistir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Oğrenme Nesnesi, Kavram Karikaturu,Akademik Basarı,
Tutum, Kalıcılık

Project Abstract:

This research was to investigate into the effects of learning objects prepared with the support of concept cartoons in flash program upon the students’ attitudes
towards the lesson, their academic achievements and to determine their ideas about these
learning objects in 4th year social studies. In this research two different data collection tools were used. These are: Knowing Myself Unit success Test, developed by the researcher to
determine the progress in students’ academic achievements and Social Studies Attitude Scale
used to determine students’ attitude towards the lesson. Also, in this study quantitative data
obtained by this data collection tools were supported with the qualitative data obtained by the
interviews done with the students chosen from the experimental group. This study, which is
an experimental research, was administered to the 4th year classes at 9 Mart Primary School
in Cayeli, Rize in the 2009-2010 Fall term. This study was conducted with 60 students half of
which was an experimental (N=30) and half of which was a control group (N=30). After determining 4/B class as experimental, and 4/A as control group, they were equalized by Knowing
Myself Unite Success Test and Social Studies Attitude Scale. In the experimental group, courses
were taught with activities depending in the learning objects prepared with the support of concept cartoons in flash program by the researcher; and in the control group courses are taught
with the activities in the primary school program by the class teacher during 5 weeks. Knowing
Myself Unite Success Test and Social Studies Attitude Scale Were applied to the experimental
and control groups as pre testpost test retention test. 225 In this research, quantitative data
obtained with data collection tools and qualitative obtained by the interviews done with students at the end of the study were used in order to determine the effects of learning objects
used in social studies upon their attitude towards lesson, their academic achievements and
retention levels. Quantitative data were evaluated by using frequency and percentage analyses
of one-way ANOVA for repeated measures, independent samples T-Test, Mann Whittney U-Test
for independent samples, Significance level in the analysis was taken as p<.05. In order to analyze the qualitative data NVivo 8 program was used. The results of this study; comparisons of pre
test- post test retention achievement of the experimental group students who used learning
objects and control group students who used the activities in primary school programs showed
that there wasn’t any difference between these groups but there were differences between pre
test-post test and pre testperformance test intra group comparison. While no difference was
observed between the groups in the comparisons of experimental and control group students’
pre- post retention test of Social Studies Attitude Scale, a significant difference was established
only between pre test- retention test intra group comparisons in the experimental group. According to the results of content analysis done on the data obtained during the interviews with
experimental group students, students liked the lessons taught by using the learning objects,
learning objects influenced the students’ feeling and attitudes towards the course and they
would be glad to be taught with learning objects in their following lessons.
Key Words: Social Studies, Learning Object, Concept Cartoon, Academic Achievement,Attitude,
Retention
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Bu çalışmada, siyah çay işleme aşamalarında izole edilen maya
mantarlarının tanımlanması ve bir dizi özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada toplam 72 maya izolati karakterize edildi ve konveksiyonel yöntemler ile Vitek
YBC testi kullanılarak tür tanıları yapıldı. Bu izolatların %18‟inde slime aktivitesi pozitifliği,
%51,4‟ünde hifa ya da pseudohifa varlığı ve %40,0‟ında siklohekzimit direnci belirlendi. Suşların 70‟inde %50 glikoz, 67‟si %60 glikoz varlığında üreyebildiği, %44,4‟ünün ise her iki ortamda
da iyi üreyebildiği (ozmotolerant) gözlendi. Üreme sıcaklıklarına bakıldığında 45 °C‟de üreyemedikleri ancak, 42 °C‟de %36,1‟in üreyebildiği ve 25-37 °C ve altında ise tümünün ürediği
belirlendi. SuĢların sıcaklığa toleransı araştırıldığında, 60°C‟de 10 dakikada %100‟nün, 80 °C‟de
%40,3‟ünün ve 100 °C‟de ise %6,9‟unun canlılığını koruduğu tespit edildi. ġuĢların %51,4‟ü
test edilen 10 farklı karbonhidrattan en az birini, RÇM 17C ise 7 farklı karbon kaynağını fermente edebildiği belirlendi. Enzim aktivitelerine bakıldığında suşların %34,7‟si üreaz, %97‟si
selülaz aktivitesi sahip oldukları ve %20,8‟si ise glikozdan niĢasta üretebildiği tespit edildi.
Çalışmada hızlı tanı testi (Vitek YBC) kullanıldı ve izolatların 71‟i, %50-99 doğrulukta tanımlanırken bir izolat tanımlanamadı. Beş farklı cins (Candida, Geotrichum, Cryptococcus, Saccharomyces ve Trichosporan) ve 13 farklı tür tespit edildi. En sıklıkta rastlana türler sırasıyla Candida
tropicalis (%27,7), C. famata (%13,8), C. krusei ile Cryptococcus laurentii (%11,1), Candida parapsilosis (%9,7) olarak gözlendi. Ayrıca %2,8 oranında Saccharomyces cerevisiae ve Trichosporan pulluans belirlendi.
Yapılan çalışma sonucunda çay işleme aşamalarında maya mantarlarının varlığı ve bu maya
mantarlarının ekonomik önemi olan birçok özelliğe sahip oldukları gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Siyah çay, Maya mantarı, Biyokimyasal identifikasyon, Vitek -YBC

Project Abstract: In this study, identification of several characteristics of yeast fungi isolated from black tea processing levels was intended.

In this study, total 72 yeast isolates were characterized and species diagnoses using Vitek YBC
test with conventional techniques were made. Of those, positive activity of the slime at 18
percent, presence of hypha or pseudohypha at 51.4 percent and cycloheximide resistance at
40 percent were determined. It was observed that could breed in the presence of glucose 50
percent of 70 and 60 percent of 67 of strains and breed well 44.4 percent in both environments.
Considering the reproductive temperature, it was identified that they could not growth at 45°C
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but growth 36.1 percent at 42°C and could growth all of them at 25-37°C. Temperature tolerances of the strains were found living of 100 percent at 60°C, 40.3 percent at 80°C and 6.9 percent
at 100°C. 51.4 percent of the strains could ferment at least one of ten different carbohydrates
tested but RÇM 17C could ferment 7 different carbon source. It was found that had enzyme activities urease 34.7 percent, cellulose 97 percent and 20.8 percent of the strains could produce
starch from glucose.
The rapid diagnostic test (Vitek YBC) was used in this study and 71 of isolates identified accuracy between 50-99 percent but 1 isolate could not identify. Five different genuses (Candida,
Geotrichum, Cryptococcus, Saccharomyces and Trichosporan) and 13 different species were
identified. The most frequently encountered species, respectively, Candida tropicalis (27.7 %),
C. famata (13.8 %), Cryptococcus laurentii with C. krusei (11.1 %), Candida parapsilosis (9.7 %)
were found. Furthermore, Saccharomyces cerevisiae and Trichosporan pulluans were found at
the rate of 2.8 percent.
In the result of this study was found presence of yeast fungus at tea processing stages and several economic features of them.
Key Words: Black tea, Yeast fungi, Biochemical identification, Vitek- YBC
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Proje no:

2010.102.02.2

Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı:

Bazı Geçiş Metal-Karboksilat Polimerlerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik
Ve Yapısal Özellikleri

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Selçuk DEMİR

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Günay KAYA
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 25.08.2010-15.09.2010
Proje Özeti: Bu tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 4-aminopiridin (apy) içeren

dört adet metal(II) süksinato koordinasyon polimeri; [Ni(apy) (H O) (μ-suc)] , [Co(apy) (H O) (μ2
2
2
n
2
suc)] , [Cu(apy) (H O)(suc)] ve [Zn(apy) (H O)(suc)], ikinci
bölümde
ise [Co(C
H2 O 2)] ,
4 4 4 n
[Co(Cn H N )⋅(C H 2O )2 ] ve [Co(HCOO) ⋅2H 2O] 2koordinasyon polimerleri sentezlendi. Sentezle3 4 2
4 4 4 1/2 n
2
2
n
nen bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR spektroskopisi, termik analiz ve uygun kristaller için
X-ışınları tek kristal yöntemiyle aydınlatıldı. Bileşiklerin katı faz floresans spektrumları incelendi.
Tüm bileşiklerin termik davranışları TG-DTA teknikleri ile statik hava atmosferinde incelendi.
Komplekslerde son ürün metal oksittir. [Co(C H O )] ve [Co(C H N )⋅ (C H O ) ] bileşikleri yük4 4 4 n
4 2
6 4 1/2 n
sek termal kararlılığa sahip olup bozunma sıcaklıkları
sırasıyla3425
°C ve4 376
°C’ dir .
180 °C de dehidrate edilmiş [Co(HCOO) ⋅2H O] bileşiğinin su ve bazı organik çözücüleri adsorp2
2
n
siyonu araştırıldı. Aktive [Co(HCOO) ] bileşiğinin
su moleküllerine karşı seçici olduğu ve bir çö2 n
zücü/su karışımı içine konulduğu zaman dehidrasyon ajanı olarak kullanılabileceği belirlendi.
[Zn(apy) (H O)(suc)] polimeri 310 nm ve 350 nm’de uyarıldığında sırasıyla 380 nm ve 418 nm
2
2
de şiddetli
floresans
ışıma yaymaktadır. Bu özelliği sayesinde fotoaktif malzeme olarak kullanılabilecek özelliktedir.
Anahtar Kelimeler: Metal-Karboksilat; Süksinat Kompleksleri; Format Kompleksleri; 4-aminopiridin; Floresans; Termik Analiz.

Project Abstract:

This thesis consists of two sections. In the first section four metal(II)succinato coordination polymers which containing 4-aminopyridine (apy); [Ni(apy) (H O) (μ2
2
2
suc)] , [Co(apy) (H O) (μ-suc)] , [Cu(apy) (H O)(suc)] and [Zn(apy) (H O)(suc)], in the
second
n
2
2
2
n
2
2
2
2
section [Co(C H O )] , [Co(C H N )⋅(C H O ) ] and [Co(HCOO) ⋅2H O] coordination polymers
4 4 4 n
3 4 2
4 4 4 1/2 n
2
2
n
were synthesized.
The structures
of synthesized
compounds were
characterized
by elemental
analysis, IR spectroscopy, thermal analysis, and X-ray single crystal crystallography methods.
The solid state fluorescent properties were also investigated.
The thermal properties of all compounds were determined under a static air atmosphere with
TG-DTA techniques. All compounds give proper metal(II)oxide as a final product. [Co(C H O )]
4 4 4
and [Co(C H N )⋅(C H O ) ] compounds have high thermal stabilities and the decomposition
n
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temperatures are 425 °C and 376 °C, respectively.
The [Co(HCOO) ⋅2H O] compound was dehydrated at 180 °C and the adsorption properties
2
n
were determined
for2 water
and some organic solvents. Activated [Co(HCOO) ] compound has
2 n
sensitivity to water molecules and it may be used as a dehydrogenation agent
in a water/solvents mixture.
When [Zn(apy) (H O)(suc)] polymer is excited at 310 and 350 nm it emits fluorescent at 380 nm
2
2
and intense violet
at 418 nm, respectively. Due to this property, it may be used as a photoactive
material.
Keywords: Metal-Carboxylate; Succinate Complexes; Formate Complexes; 4-aminopyridine;
Fluorescent; Thermal Analysis.

83

2010

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2010

Proje no: 2010.101.13.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:

Pazar Deresi Havzasındaki Çay Tohumlarının Sabit ve Uçucu Yağ Oranlarının
Yükselti ve Bazı Toprak Özelliklerine Göre Değişimi

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Turan YÜKSEK

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ, Öğr. Gör. Mine ÇİLLİ,
Arş. Gör. Erkan KILINÇ, Orm. Yük. Müh. Filiz YÜKSEK

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mart 2010- Mart 2012
Proje Özeti: Pazar Deresi Havzasındaki çay tohumlarının uçucu yağ oranlarının yükseltiye
göre değişimi konulu proje kapsamında yapılan çalışma sonucunda “çay tohumlarında eser miktarda dahi olsa uçucu yağ oranına rastlanmamıştır”. Çay tohumlarındaki sabit yağ oranları yükselti kademelerine göre istatistiksel olarak önemli seviyede farklı çıkmıştır. En yüksek sabit yağ
oranına % 24.30 ile 2. Yükselti (800 m) kademesinde, en düşük sabit yağ oranına (%19.85) 3.
Yükselti (1100m) kademesinde rastlanmıştır. Çay tohumlarındaki sabit yağ değerleri ile yükselti
kademeleri, kil, toz içeriği, pH ve azot oranı ile negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir
Anahtar kelimeler: Çay tohumu, uçucu yağ, sabit yağ, yükselti, toprak özellikleri

Project Abstract: Even trace amounts od essential oil was not found in tea seed that was

collected altitudinal distribution in Pazar Watershed. Fixed oil ratios of tea seeds was found statistically significant according to altitude levels. The highest fixed oil by 24.30% was found in the
second altitute level (800m), while the lowest fixed oil by 19.85% was found in the first altitude
level. Fixed oil of tea seed was negatively correlated with altitute, clay content, silt content, pH
and nitrogen.
Key words: Tea seeds, Essential oil, Fixed oil, altitude, soil properties
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Proje no: 2010.102.02.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı:

Thymus Praecox Subsp. Caucasicus Var. Caucasicus Bitkisinin Fenolik Bileşiklerinin Ekstraksiyonunun Çeşitli Yöntemler İle Geliştirilmesi Ve Elde Edilen Ekstraktların Spektrofotometrik Toplam Fenolik Madde Tayinleri

Proje Yürütücüsü:

Prof. Dr. Oktay TORUL

Projede Yer Alan Araştırmacılar Yrd. Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Arş. Gör. Dr. Emine
AKYÜZ TURUMTAY

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01. 01.2010-31.08.2011
Proje Özeti: Bu çalışma kapsamında, yöresel adı Anzer çayı olan Lamiaceae familyasından

Thymus praecox Opiz subsp. caucasicus var. caucasicus bitkisinin fenolik bileşikleri spektrofotometrik ve HPLC-UV yöntemleri ile analiz edildi. Başlangıçta bitkiden fenolik bileşiklerin ekstraksiyonlarının optimizasyon çalışması yapıldı. Metanolik ekstraktlar pH=2 ve pH=7’de sulu çözeltiye
alındı ve paralel olarak asidik hidroliz işlemi uygulandıktan sonra sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve iki
farklı katı faz ekstraksiyonu yapıldı. Nihai ekstratlar, spektrofotometrik toplam fenolik madde ve
HPLC-UV yöntemleri ile analiz edildi. Bu işlem yalnızca bitkinin çiçek kısmına uygulanıp yaprak
ve dal kısmına uygulanmadı. Bulunan sonuçlar karşılaştırılarak asidik hidrolizin ardından sıvı-sıvı
ekstraksiyonunun en uygun yöntem olduğu belirlendi. Bitkinin çiçek, yaprak ve dal kısımlarının
fenolik bileşikleri de bu şekilde ekstrakte edilerek HPLC-UV ile analiz edildi. Tüm ekstraksiyonların geri kazanım değerleri, örneklere uygulanan işlemler aynı şekilde standart fenolik maddelere
de uygulanarak hesaplandı.
HPLC-UV kromatogramlarının elüsyon profilleri ve ekstraksiyon işlemine göre değişen davranışlarından elde edilen ipuçları bitkinin başlıca fenolik bileşiminin, kafeik asit gibi sinamik asit türevleri ve kuersetin gibi flavonoid türevlerinden oluştuğunu gösterdi. HPLC-UV analizleri ayrıca
bitkinin kafeik asit, rutin, kuersetin ve kamferol içerdiğini de gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Thymus praecox Opiz subsp. caucasicus var. caucasicus, fenolik bileşikler,
flavonoidler, HPLC-UV, Toplam Fenolik Madde Tayini.

Project Abstract:

In this study context, spectrophotometric and HPLC-UV analysis of the
phenolic compounds of the plant of Thymus praecox Opiz subsp. caucasicus var. caucasicus
from Lamiaceae family which is traditionally called Anzer tea was carried out. Optimization
of extraction of phenolic compounds from the plant was performed at the beginning. Liquidliquid extraction at pH=2 and pH=7 in aqueous solutions of methanol extracts and in the aqueous solution after acidic hydrolysis were performed. Two different solid phase extractions were
also carried out on methanol extracts. Obtained extracts were analyzed by spectrophotometric
and HPLC-UV methods. The extraction optimization was applied only for the flower part of the
plant. The extraction method was determined as liquid-liquid extraction after acidic hydrolysis
85
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by the comparison of the results of spectrophotometric total phenolic content and HPLC-UV
analysis. The phenolic compounds of flower, leaf and stem parts of the plant were extracted
by this selected extraction method and analyzed by HPLC-UV as well. The recovery values of
all extraction were determined by the extraction of standart phenolic compounds as parallel.
The clues obtained by the elusion profiles of the HPLC-UV chromatograms and the behavior
depending on the extraction method showed that the major plant phenolic contents are the
derivatives of cinnamic acid and the flavonoids mainly caffeic acid and quercetin respectively.
According to HPLC-UV analysis, the plant consists of caffeic acid, rutin, quercetin and kaempferol as well.
Key Words: Thymus praecox Opiz subsp. caucasicus var. caucasicus, phenolic compounds, HPLCUV, Total phenolic content.
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Proje Başlığı Mikrodalga Yöntemi İle 1,2,4-Triazol-5-on Türevli Yeni 3¢- ve 4¢-Azakalkon

Bileşiklerinin Sentezlenmesi, N-Alkil Türevlerinin Eldesi ve Antibakteriyal Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Asu USTA

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr. Musa ÖZİL, Hacer TAŞKIRAN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01.03.2010-29.02.2012
Proje Özeti: Projenin asıl kapsamında olan 1,2,4-Triazol-5-on türevli azakalkon bileşiklerinin

sentezi gerçekleştirilmiş, ancak alkillendirme reaksiyonları incelenememiştir. Bunun neticesinde
ek çalışma olarak bir grup azakalkon bileşiği sentezlenerek biyolojik incelemeleri yapılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde, kalkon türü doğal bileşiklere alternatif olarak 2 adet yeni azakalkon
bileşiği: (2E)-1-(2-metil-2H-pirol-1-il)-3-(piridin-4-il)-2-propen-1-on, 1, (2E)-1-(2-metil-2H-pirol1-il)-3-(piridin-3-il)-2-propen-1-on, 2. Claisen-Schmidt reaksiyonuna göre sentezlendi. Ardından
1-2 nolu bileşiklerin N-alkil türevleri olan 3-12 nolu bileşikler ile birlikte toplam 12 bileşik sentezlendi. Yapılan literatür aramaları sonucunda 1-12 nolu bileşiklerin yeni bileşikler oldukları
tespit edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları NMR, FT-IR, UV ve LC-MS/MS teknikleriyle aydınlatıldı.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise sentezlenen 12 bileşiğin antimikrobiyal analizleri yapıldı.
Anahtar kelimeler: Kalkon, Azakalkon, Pirol Halkalı Azakalkon, Antimikrobiyal Aktivite, NMR,
Alkillendirme

Project Abstract:

The main content of the project of 1,2,4-triazole-5-one derivative compounds were prepared azachalcone however could not be examined in alkylation reaction. As a
result of this the new compounds were synthesized with additional study by a group of biological investigations were performed azachalcone.
In the first part of this work, two compounds, including azachalcones , which are alternative
of the natural chalcone-type compounds; (2E)-1-(2-methyl-2H-pyrrole-1-il)-3-(pyridinyl-4-il)-2propen-1-one, 1, (2E)-1-(2-methyl-2H-pyrrole-1-il)-3-(pyridinyl-3-il)-2-propen-1-one, 2, were
synthesized according to Claisen-Schmidt reaction. Then, 1-2 compounds N-alkyl Substituted derivatives , 3-12 compounds, total of 12 compounds ,were synthesized. In the literature research,
compounds 1-12 were found to be new. The structure of the synthesized compounds were identified by NMR, FT-IR, UV, LC-MS/MS.
In the second part of the work, antimicrobial properties of twelve compounds synthesized
wereinvestigated.
Key Words: Chalcone, Azachalcone, Pyrrole Ring Azachalcone, Antimicrobiyal Activities, NMR
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Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Pazar Deresi Havzası Ekolojik Koşullarında Tek Yıllık Bazı Tıbbi Ve Aromatik
Bitkilerin Tarımsal Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç.Dr. Gülsüm YALDIZ

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Turan YÜKSEK, Öğr.Gör. Erkan KILINÇ Öğr.
Gör. Mine ÇİLLİ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01-03-2010-01-03-2013
Proje Özeti: Bu çalışma Pazar/Rize ekolojik koşullarında verim ve kalite yönünden üstün özel-

liklere sahip bazı tıbbi ve aromatik bitkiler belirlenmesi amacıyla iki yıl süreyle yürütülmüştür.
Denemeler Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Rize Üniversitesi Pazar
Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Alanında kurulmuştur.
Araştırma sonunda incelenen tüm karakterler [(bitki boyu (cm), bitkide dal sayısı (adet/bitki), bitkide kapsül sayısı(adet/bitki), bitkide şemsiye sayısı(adet/bitki), biyolojik verim (kg/
da), tohum verimi(kg/da), hasat indeksi(%), bindane ağırlığı(g), sabit yağ oranı(%), uçucu yağ oranı(%)] ve özellikle verim bakımından en iyi performans Nigella sativa (96.6 kg/
da), Coriandrum sativa (100.35 kg/da), Foeniculum vulgare (77.26 kg/da), Anethum graveolens (93.55 kg/da) ve Trigonella foenum-graecum (93.5 kg/da), çeşitlerinden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Adaptasyon, Verim, Kalite

Project Abstract: This study was carried out to determine the yield and quality of medicinal

and aromatical plants, under the Pazar ecological conditions for two years. The trials were laid
out in the randomized complete block design with three replicates at fields of Department of
Pazar Vocational School, University of Rize Whole components [the height of plant (cm), the
number of branch (number/plant), the number of capsule (number/plant), the number of umbrellae (number/plant), biological yield (kg/da), seed yield (kg/da), harvest index (%), fixed oil
ratio (%), essential oil ratio (%) ] which were examined at the end of the research showed that
especially in terms of yield they were Nigella sativa (96.6 kg/da), Coriandrum sativa (100.35
kg/da), Foeniculum vulgare (77.26 kg/da), Anethum graveolens (93.55 kg/da) and Trigonella
foenum-graecum (93.5 kg/da) which performed best.
Keywords: Medicinal and Aromatical Plants, Adaptasyon, Yield, Quality
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Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİLGİN

Projede Yer Alan Araştırmacılar:
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: :2010-2013
Proje Özeti: Bu çalışma, Kalkan dip uzatma solungaç ağlarıyla yapılan balık avcılığında Karadeniz’de

yaşayan yunusların kazaen yakalanma ve karaya vurma miktarı, yunusların kazaen yakalanmasını
engellemek için sesli caydırıcı cihazların etkinliğini ile yunusların yaş, büyüme, üreme ve beslenme
özelliklerini belirlemek için Artvin-Rize arasındaki kıyı şeridinde 2010 ve 2013 yılları arasında yürütülmüştür. 168 av operasyonun ile toplamda 102,1 km ağ denize atılmış ve ağlar toplamda 1273,38
gün denizde bekletilmiştir.
Araştırma süresince 228 kalkan, 645 vatoz, 12 köpek balığı, 1 kırlangıç, 79 mutur ve 4 tırtak türü
yakalanmıştır. Mutur türünün ortama CPUE değeri (birey/kmxgün) 2010 yılında 0,37±0,061, 2011
yılında 0,49±0,066, 2012 yılında 0,23±0,028 ve tüm yılların ortalaması ise 0,43±0,028 olarak hesaplanmıştır. Aylara göre en yüksek ortalama CPUE değerleri 2010 (0,45±0,074) ve 2011 (0,85±0,151)
yılında Nisan’da, 2012 yılında ise Mayıs’ta (0,58±0,079) belirlenmiştir. İlkbaharda ve 21-30 m derinlik
konturunda en yüksek ortalama CPUE değeri 0,57±0,169 olarak hesaplanmıştır.
Kazaen yakalanan yunus miktarlarını azaltma ve kalkan av kompozisyonuna sesli caydırıcıların etkisini
belirlemek için Nisan ve Haziran 2012 yılı içerisinde Aquamark100 ve Aquamark200 tip sesli caydırıcı
cihaz denemeleri gerçekleştirilmiştir. Aquamark100 pinger takılan aktif ve takılmayan kontrol gruplar
arasında türlere göre hesaplanan ortalama CPUE değerleri; kalkan (P = 0,68953), vatoz (P = 0,4155)
ve mutur (P = 0,308) için istatistiksel olarak önemsiz hesaplanmıştır. Aquamark200 tip pinger için ise
ortalama CPUE değerleri; kalkan (P = 0,83791) için önemsiz, vatoz için ise önemli (P = 0,00019) olarak
hesaplanmıştır. Kalkan dip uzatma solungaç ağlarına takılan Aquamark100 ve Aquamark200 tip cihazlar yunusların kazaen yakalanmasını azaltmadığı, hedef ve hedef olmayan balık türlerinin av kompozisyonunu ise etkilemediği belirlenmiştir.
Dip uzatma kalkan ağlarıyla kazaen yakalanan yunusların %4,8’i tırtak ve %95,2’si ise muturdur. Yakalanan yunuslar ağlara dolanarak boğulmuş ve yunuslar kalkan ağlarına zarar verememiştir. Karaya
vuran yunusların %60’ı mutur, %40’ı ise tırtaktır. Karaya vuran yunusların muhtemel ölüm sebeplerinin avcılık sırasında ağlara kazaen takılıp boğulmaları ve deniz kirliliği olduğu belirlenmiştir. Muturun
en erken 3 yaşında iken (129 cm toplam boy) karnında yavru tespit edilmiştir. En
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Proje no: 2010.103.03.2
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Karadeniz Yunusları Ve Balıkçılıkla Etkileşimi: Karaya Vuran Yunuslar (Rize Ve
Artvin Kıyı Şeridi) Ve Kalkan Dip Uzatma Solungaç Ağlarının Etkisi

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİLGİN

Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç.Dr. Cemalettin ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Ferhat KALAYCI, Uzman Özay KÖSE, Arş. Gör. Tuncay YEŞİLÇİÇEK, Uzman Yusuf CEYLAN, Arş. Gör. Hatice
BAL, Yüksek Lisans Öğrencisi: Burak TAŞÇI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: :2010-2013
Proje Özeti: Bu çalışma, Kalkan dip uzatma solungaç ağlarıyla yapılan balık avcılığında Karadeniz’de

yaşayan yunusların kazaen yakalanma ve karaya vurma miktarı, yunusların kazaen yakalanmasını
engellemek için sesli caydırıcı cihazların etkinliğini ile yunusların yaş, büyüme, üreme ve beslenme
özelliklerini belirlemek için Artvin-Rize arasındaki kıyı şeridinde 2010 ve 2013 yılları arasında yürütülmüştür. 168 av operasyonun ile toplamda 102,1 km ağ denize atılmış ve ağlar toplamda 1273,38
gün denizde bekletilmiştir.
Araştırma süresince 228 kalkan, 645 vatoz, 12 köpek balığı, 1 kırlangıç, 79 mutur ve 4 tırtak türü
yakalanmıştır. Mutur türünün ortama CPUE değeri (birey/kmxgün) 2010 yılında 0,37±0,061, 2011
yılında 0,49±0,066, 2012 yılında 0,23±0,028 ve tüm yılların ortalaması ise 0,43±0,028 olarak hesaplanmıştır. Aylara göre en yüksek ortalama CPUE değerleri 2010 (0,45±0,074) ve 2011 (0,85±0,151)
yılında Nisan’da, 2012 yılında ise Mayıs’ta (0,58±0,079) belirlenmiştir. İlkbaharda ve 21-30 m derinlik
konturunda en yüksek ortalama CPUE değeri 0,57±0,169 olarak hesaplanmıştır.
Kazaen yakalanan yunus miktarlarını azaltma ve kalkan av kompozisyonuna sesli caydırıcıların etkisini
belirlemek için Nisan ve Haziran 2012 yılı içerisinde Aquamark100 ve Aquamark200 tip sesli caydırıcı
cihaz denemeleri gerçekleştirilmiştir. Aquamark100 pinger takılan aktif ve takılmayan kontrol gruplar
arasında türlere göre hesaplanan ortalama CPUE değerleri; kalkan (P = 0,68953), vatoz (P = 0,4155)
ve mutur (P = 0,308) için istatistiksel olarak önemsiz hesaplanmıştır. Aquamark200 tip pinger için ise
ortalama CPUE değerleri; kalkan (P = 0,83791) için önemsiz, vatoz için ise önemli (P = 0,00019) olarak
hesaplanmıştır. Kalkan dip uzatma solungaç ağlarına takılan Aquamark100 ve Aquamark200 tip cihazlar yunusların kazaen yakalanmasını azaltmadığı, hedef ve hedef olmayan balık türlerinin av kompozisyonunu ise etkilemediği belirlenmiştir.
Dip uzatma kalkan ağlarıyla kazaen yakalanan yunusların %4,8’i tırtak ve %95,2’si ise muturdur.
Yakalanan yunuslar ağlara dolanarak boğulmuş ve yunuslar kalkan ağlarına zarar verememiştir.
Karaya vuran yunusların %60’ı mutur, %40’ı ise tırtaktır. Karaya vuran yunusların muhtemel ölüm
sebeplerinin avcılık sırasında ağlara kazaen takılıp boğulmaları ve deniz kirliliği olduğu belirlenmiştir. Muturun en erken 3 yaşında iken (129 cm toplam boy) karnında yavru tespit edilmiştir. En
yaşlı dişinin 8, erkeğin ise 7 yaşında olduğu belirlenmiştir. von Bertalanffy büyüme denklemi mu-

(

tur içni Lt = 172,1 1 − e

2010

−0 ,152 ( t + 29 , 31 )

)

şeklinde hesaplanmıştır. Muturun Haziran ve Temmuz
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aylarında çiftleşmeye başladığı, Mayıs’tan sonra ise doğum gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Araştırma
bölgesinde mutur başlıca hamsi (% N = 86; %FO = %63), mezgit (% N = 12; %FO = %25) ve istavrit
(% N = 2; %FO = %11) balıkları ile tırtak ise hamsi (%N = 8, %FO = 43) ve istavrit (%N = 5 %FO = 43)
balıklarıyla beslenmiştir.
Anahtar kelimeler: Cetacea, Kalkan, Pinger, Kazaen yakalanma, Balıkçılık, Karadeniz

Project Abstract:

This study was carried out to determine by catch and stranding levels
of the Black Sea’ cetacean species, the effects of acoustic deterrent devices (pinger) on the
cetaceans and age, growth, reproduction and diet of harbour porpoise and common dolphin
between 2010 and 2012 in the Artvin and Rize coasts in the Black Sea. Field studies were conducted a total of 168 fishing operation with a total 102.1 km net length and 1273.38 days soak
time.
A total of 228 turbot, 645 thornback ray, 12 picked dogfish, 1 tub gurnard, 79 harbour porpoise and
4 common dolphins were caught during the study. Catch per unit effort (CPUE, individual/kmxday) was estimated for harbour porpoise as 0.37±0.061 in 2010, 0.49±0.066 in 2011, 0.23±0.028
in 2012 and 0.43±0.028 in all years. The highest mean CPUE was estimated in April for 2010
(0.45±0.074) and for 2011 (0.85±0.151) and in May for 2012 (0.58±0.079) and also 21-30 m depth
groups and in springs as 0.57±0.169.
To reduce by catch of cetacean from bottom turbot gill net, Aquamark100 and Aquamark200
type pingers studies were conducted between April and June 2012. Mean CPUE was estimated insignificantly different for turbot (P = 0.68953), thornback ray (P = 0.4155) and harbour porpoise (P = 0.308) between active group (with Aquamark 100 pinger) and control
group (with out pinger). These results for Aquamark200 pingers were estimated insignificantly different for turbot (P = 0.83791) and significantly different for thornback ray (P =
0.00019). The pinger experiment results showed that Aquamark100 and Aquamark200 pingers did not affect the cetaceans by catch and catch value of target and non target fish species.
By caught cetacean with bottom turbot gill set net consisted of 95.2% harbour porpoise and
4.8% common dolphin. By caught cetaceans were drowned entangled in the nets and they did
not damage the turbot nets. Stranding levels of the Black Sea’ cetaceans were 60% harbour
porpoise and 40% common dolphin. Probable causes of death of stranding cetaceans were
determined as asphyxia and marine pollutions. The smallest pregnant harbour porpoise was
determined in 3 years old (129 cm total length). The oldest harbour porpoise was determined
as 8 years for females and 7 years for males. Von Bertalanffy growth equation for both sexeswas

(

−0 ,152 ( t + 29
estimated as Lt = 172,1 1 − e

, 31 )

).

Mating of porpoises begins between June and July and calving takes after May. Porpoises feed
mainly anchovy (N = 86%; FO = 63%), whiting (N = 12%; FO = 25%) and horse mackerel (N =
2%; FO = 11%), and also common dolphin feed mainly anchovy (N = 8%, FO = 43%) and horse
mackerel (N = 5%; FO
= 43%).
Key words: Cetacea, Turbot, Pinger, Bycatch, Fisheries, Black Sea
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Proje no: 2010.103.03.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Rize Bölgesinde Kullanılan Solungaç Ve Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliklerinin
Araştırılması

Proje Yürütücüsü:

Yrd.Doç.Dr. Ferhat KALAYCI

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Cemalettin ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. Sabri BİLGİN,
Arş.Gör. Tuncay YEŞİLÇİÇEK, Uzman Yusuf CEYLAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01.03.2010-30.11.2011
Proje Özeti: Çalışma Mart 2010 ve Kasım 2011 döneminde Rize bölgesinde 16, 17, 18, 20, 22
mm göz açıklığına sahip mezgit avcılığında kullanılan solungaç ve barbunya avcılığında kullanılan
fanyalı uzatma ağlarının seçicilikleri üzerine yürütülmüştür. Gerçekleştirilen operasyonlar
sonucunda 24 adet farklı balık türüne ait toplam 6500 adet balık yakalanmıştır.

Solungaç ağlarıyla yakalanan toplam 1816 adet mezgit örneklenmiştir. Örnekler 7.6-23.6 cm
aralığında yer almakta olup, ortalama boyu ise 14.79±0.05 cm olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan 16, 17, 18, 20 ve 22 mm göz açıklığına sahip uzatma ağlarıyla yakalanan mezgit
balığının ortalama boyları ise sırasıyla 14.18±1.552, 14.95±1.743, 14.98±1.914, 15.48±2.563 ve
16.67±3.321 cm olarak belirlenmiştir.
Farklı ağ göz açıklığına sahip ağlarla yakalanan balık sayılarının değerlendirildiği SELECT metodunda 5 farklı model (Bi-modal, Gamma, Log-normal, Normal-location ve Normal-scale) kullanılarak seçicilik eğrileri çizilmiş ve seçicilik parametreleri hesaplanmıştır. Mezgit avcılığının
yapıldığı solungaç ağları için en uygun modelin Bi-modal model olduğu belirlenmiştir. Avcılıkta
kullanılan 16, 17, 18, 20 ve 22 mm göz açıklığına sahip ağlar için uygun modele göre optimum
boylar ise sırasıyla, 14,81, 15,74, 16,66, 18,51 ve 20,37 cm olarak tahmin edilmiştir. Çalışmada
fanyalı uzatma ağlarıyla 541 adet barbunya yakalanmıştır. Farklı göz açıklıklarına sahip fanyalı ağlarla yakalana barbunyalar 7.4 ile 22.6 cm arasında bir boya sahip olup, ortalama boyu
ise 14.8±0.08 cm olduğu tespit edilmiştir. Göz açıklıkları 16, 17, 18, 20 ve 22 mm olan ağlara
göre ortalama boylar ise sırasıyla 14.4±1.43, 14.4±1.44, 15.1±1.63, 17.0±2.56 ve 16.3±2.33 cm
olduğu belirlenmiştir.
Barbunya avcılığında kullanılan fanyalı uzatma ağlarının seçiciliği değerlendirildiğinde kullanılan
beş model içerisinde en uygun modelin bi-modal model olduğu belirlenmiştir. Avcılıkta kullanılan
16, 17, 18, 20 ve 22 mm göz açıklığına sahip ağlar için uygun modele göre optimum boylar ise sırasıyla, 15,49, 16,46, 17,42, 19,36 ve 21,30 cm olarak tahmin edilmiştir. Rize bölgesinde kullanılan
solungaç ve fanyalı uzatma ağlarının mezgit ve barbunya stokları üzerinde önemli bir av baskısına
neden olmadığı değerlendirilmiştir.
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Anahtar kelimeler: Solungaç uzatma ağı, fanyalı uzatma ağı, seçicilik, SELECT metodu, Rize

Project Abstract: In this study, the mesh selectivity of gillnets used in catch of whiting

(Gadus merlangus euxinus) and trammel nets used in catch of red mullet (Mullus barbatus)
were investigated using five different mesh sizes (16, 17, 18, 20, 22 mm). Fishing trials were
carried out in Rize Region from March 2010 to November 2011. At the end of the fishing trials
a total of 6500 numbers of fishes belong to 24 different species were caught. 1816 numbers
of whiting was caught by gillnets. The lengths of whiting specimens vary from 7,6 to 23,6 cm
and the mean length was calculated as 14.79±0.05 cm. The mean lengths of whiting caught by
gillnets with different mesh sizes 16, 17, 18, 20 and 22 mm used in the study were found to be
14.18±1.552, 14.95±1.743, 14.98±1.914, 15.48±2.563 and 16.67±3.321 cm, respectively.
In the SELECT method (Millar, 1992), implemented in the GILLNET software five different functional models; Bi-modal, Gamma, Log-Normal, Normal Location and Normal Scale were used to draw
the selectivity curves and selectivity parameters were calculated. Bi-modal model was found as
the best fit model for gillnets used in catch of whiting. The optimum (modal) lengths for gillnets
with 5 different mesh sizes 16, 17, 18, 20 and 22 mm used in catch of whiting in bi-modal model
were found as 14.81, 15.74, 16.66, 18.51 and 20.37 cm respectively. In this study 541 numbers
of red mulled individuals were caught by trammel nets with different mesh sizes. The length of
red mullet specimens vary from 7.4 to 22.6 cm and the mean length was calculated as 14.8±0.08
cm. The mean lengths of red mullet caught by trammel nets with different mesh sizes 16, 17, 18,
20 and 22 mm used in the study were found to be 14.4±1.43, 14.4±1.44, 15.1±1.63, 17.0±2.56
and 16.3±2.33 cm, respectively.
When assessed the selectivity of red mullet caught by trammel nets with different mesh sizes,
the best fit model was found to be the bi-modal function within five different models. Optimum
lengths for different mesh sizes 16, 17, 18, 20 and 22 mm used in the study were estimated to
be 15.49, 16.46, 17.42, 19.36 and 21.30 cm, respectively. In light of all these informations, it
was assessed that gillnets used in catch of whiting (Gadus merlangus euxinus) and trammel nets
used in catch of red mullet (Mullus barbatus) with 16, 17, 18, 20 and 22 mm mesh sizes in Rize
region do not cause a considerable overfishing on whiting and red mullet stocks in Rize region.
Key words: Gillnet, Trammel net, Selectivity, SELECT method, Rize
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Proje no: 2011.103.02.4
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Doğu Karadeniz’de yayılım gösteren Nerocila sp.’nin konakçı hassasiyetinin
belirlenmesi

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Şevki KAYIŞ

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Semih ENGİN, Yrd.Doç.Dr. Fikri BALTA, Araş.
Gör. Akif ER, Araş. Gör. Zeynep Zehra İPEK, Uzman Yusuf CEYLAN, Uzman Özay KÖSE

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01.03.2011-01.09.2012
Proje Özeti: Bu projede Doğu Karadeniz kıyılarında yayılım gösteren Nerocila spp. bireylerinin

konakçı hassasiyeti değişik metotlar (uzatma ağları, serbest dalış, olta ve gırgır) kullanılarak gerçekleştirilmiş, tür teşhisi için morfolojik yöntemlere destek olarak PCR tekniği de kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen bu bilimsel araştırma projesiyle Doğu Karadeniz kıyılarında yayılım gösteren Nerocila spp. bireylerinin gerçek konakçı hassasiyeti, parazit incelemeleri için en sağlıklı örnekleme
metodunun hangisi olduğu, parazitlerin mevsimsel dağılımı ve derinlik aralıkları belirlenmiş, tür
teşhisi açısından destekleyici bir metot olan PCR tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda, örneklemelerde serbest dalış tekniğinin en sağlıklı, uzatma ağları ile yapılan örneklemelerin ise yanıltıcı olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır.
Bölgede tür bazında Nerocila acuminata ve Nerocila bivittata izole edilmiştir. Parazitlerin özellikle deniziğnesi (Sygnatus sp) (%36,36), dil (Solea nasuta) (%28,5), çırçır (Sympodus discus)
(%26,1) ve horozbina (Parablennius songuinolentus) (%11,7) türlerinde en fazla enfestasyona
sebep olduğu, mezgit (M. merlangius euxsinus), istavrit (Trachurus mediterraneus), palamut
(Sarda sarda), sardalya (Sardina pilchardus), tirsi (Alosa fallax nilotica) ve izmarit (Spicara smaris) gibi bölgede ekonomik değeri yüksek olan balık türlerde ise Nerocila spp.’ye hiç rastlanılmadığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Cymothoidae, parazit, balık, örneklem metodu

Project Abstract In this project, host Susceptibility of Nerocila spp extending from the
eastern Black Sea coast was determined with different sample methods (gillnet, free diving, fishing and purse). Also PCR technique for the diagnosis of the parasites was used for the support
morphological methods. Correct host sensitivity and sample methods, seasonal distribution
and depth ranges were determined in the coast of Eastern Black Sea. In this context, free diving
sampling technique was the most effective and gillnet sampling technique may be misleading
result for the studies.
Nerocila acuminata and Nerocila bivittata were isolated in the region and the most infestation rate were determined on pipefish (Sygnatus sp) (%36,36), Snouted sole (Solea nasuta)
(%28,5), Crenilabrus (Symphodus discus) (%26,1) and Rusty blenny (Parablennius sanguinolentus) (%11,7). Conversely Nerocila spp. were not determined from whiting (M. merlangus euxinus), horse mackerel (Trachurus mediterraneus), Atlantic bonito (Sarda sarda), sardina (Sardina
pilchardus), Agone (Alosa fallax nilotica) ve picarel (Spicara smaris).
Key words: Cymothoidae, parasite, fish, sample method
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Proje no: 2011.102.03.2
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Yeşil Kurbağa (Hyla Savignyi Audouın, 1829)’Nın Farklı Populasyonlarında
Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü:

Yrd.Dr. Nurhayat ÖZDEMİR

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Araş.Gör. Tuğba ERGÜL, Araş.Gör. Abdullah ALTUNIŞIK, Araş.Gör. Serkan GÜL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01.03.2011-01.09.2012
Proje Özeti: Yeşil kurbağa (Hyla savignyi Audouin, 1829) türüne ait farklı yükseltilerde ya-

şayan (Şanlıurfa 476 m ve İskenderun 10 m) 114 bireyin (7 dişi, 107 erkek) vücut büyüklükleri
ölçülmüş ve ayak parmağından alınan kemik enine kesitlerinden büyüme halkaları (LAG) sayılarak yaş tayini yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda erkeklerde hem yaş, hem
boy bakımından bölgeler arasında önemli bir fark olduğu, ortalama değerlerine bakıldığında
hem vücut boyu hem de yaş bakımından Bozova/Şanlıurfa bireylerinin Sarıseki/İskenderun bireylerinden daha yüksek değerlere sahip olduğu bulunmuştur. Ortalama vücut uzunluğu Bozova
bireyleri için 35.949 ± 3.25 olarak bulunurken; Sarıseki bireyleri için 32.02 ± 3.16 olarak tespit
edilmiştir.
Maksimum yaş Bozova populasyonu için 6 olarak tespit edilirken Sarıseki populasyonu için 5’tir.
Hem endosteal resorbsiyon oranı hem de çift LAG görülme sıklığı Bozova bireylerinde daha fazladır.
Her iki populasyon için de vücut büyüklüğü ve yaş arasında kuvvetli bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Populasyonlar arasındaki farklılıkların rakım, sıcaklık ve farklı iklimsel koşullardan
kaynaklandığı düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler: Hyla savignyi, yeşil kurbağa, iskelet kronolojisi, yaş tayini

Project Abstract

Body size of 114 indiviuals (7 females, 107 males) from Lemon-Yellow
Tree Frog (Hyla savignyi Audouin, 1829) populations from different altitudes (Şanlıurfa 476 m
and Hatay 10 m) in Turkey were analyzed and age was determined for individuals by counting
the lines of arrested growth (LAGs) in cross-sections taken from phalanges. According to statistical analizing, there is a significant difference between localities in terms of body size and age
in males and mean values of both age and body size of Bozova/Şanlıurfa population has bigger
values than Sarıseki/Iskenderun population. Mean body size for Bozova individuals was found
as 35.949 ± 3.25 while it was determined as 32.02 ± 3.16 for Sarıseki individuals.
Maximum longevity was determined as 6 for Bozova population and 5 for Sarıseki population.
Both endosteal resorbtion and double line rates were higher in Bozova population than Sarıseki
population.
Significant correlation was determined between body size and age in males for both populations. It was thought that the difference between populations caused by altitude, temperature
and climate differences.
Key Words: Hyla savignyi, lemon-yellow tree frog, skeletochronology, age determination
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Proje no: 2011.102.03.3
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: polA Geni Açısından Mutant ve Yaban Tip Geobacillus thermoglicosidasius
Hücrelerinde Büyüme Hızlarının Karşılaştırılması

Proje Yürütücüsü:

Doç.Dr. Cemal SANDALLI

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç.Dr.Elif SEVİM, Arş. Gör. Ayşegül SARAL,Arş.
Gör. Ayşenur EMİROĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 01.03.2011-01.12.2013
Proje Özeti: DNA polimeraz enzimlerinin hücre içinde öncelikli fonksiyonu DNA’nın repli-

kasyonunu ve genetik bilginin nesiller boyunca doğru bir şekilde aktarılmasını sağlanmasıdır.
Bu güne kadar tanımlanan tüm Geobacillus türlerinde, bu enzim aktif formda bulunmuştur ve
bu gen açısından mutant hücrelere rastlanılmamıştır. Buda bu enzimin bu bakterilerin yaşam
döngüsünde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ilk olarak Geobacillus
kaustophilus bakterisinin polA geni mutasyona uğratılmaya çalışılarak DNA polimeraz I enzimini
üretemeyen Geobacillus kaustophilus bakterilerinde ne tür büyüme sorunlarının oluşabileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
İlk olarak Geobacillus kaustophilus genomik DNA’sı izole edilerek polA geninin 5’-upstream ve
3’-downstream bölgeleri çoğaltıldı. polA 5’upstream ve 3’downstream fragmentleri MLS direnç
kaseti ile birleştirildi. Ancak Geobacillus kaustophilus’ u kompetent hale getirmek için yapılan
çalışmalardan sonuç alınamadı. Geobacillus kaustophilus yerine Geobacillus thermoglucosidasius kullanıldı. G. thermoglucosidasius polA geninin 5’-upstream ve 3’-downstream fragmentleri çoğaltıldı ve polA fragmentleri MLS fragmenti ile birleştirildi. G. thermoglucosidasius
hücreleri elektrokompetent hale getirildi. Transformasyonun başarılı olarak gerçekleştirildiğini
göstermek için G. thermoglucosidasius için özel olan pNW33N plazmiti G. thermoglucosidasius hücrelerine transforme edildi. Bu işlem başarı ile gerçekleştirilmesi ve transfromasyon için
kompetant koşulların oluşturulması sonrası mls+polA up ve down fragmenti ile yapılan transformasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çok sayıda transformasyon sonrası sadece bir kez pozitif
transformasyon gözlendi. Pozitif klon ile yapılan genetik analizler sonucu polA geni yerine genomda başka bir yere insersiyonun olduğu kanaatine varıldı. polA açısından mutant hücrelerin
elde edilememesi ise proje önerisinde belirtildiği şekli ile G. thermoglucosidasius’in büyüyebilmesi için polA geninin fonksiyonunun elzem olduğu kanaatine varıldı. Bu genin bu cinsin türlerinde hayati öneme sahip olduğu ve bu gen ürününün inhibisyonunu sağlayacak moleküllerin
belirlenmesinin biyoteknolojik olarak önemli olduğu sonucuna varıldı
Anahtar kelimeler: G. thermoglucosidasius, polA, mutasyon
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Project Abstract The primary function of DNA polymerase enzymes is to provide DNA rep-

lication within the cell and to ensure the correct transfer of genetic information for generations. In this study mutation was made with polA gene. We were aimed to identify what kind of
problems that may ocur in growth of Geobacillus kaustophilus that can not produce the DNA
polymerase I enzyme. All Geobacillus types described so far, was found active form of this enzyme and mutant cells haven’ t been observed with regards to this gene. This shows that how
important this enzyme the life cycle of these bacteria.
Geobacillus kaustophilus genomic DNA was isolated, 5’-upstream and 3’-downstream regions of
PolA gene were amplified. MLS resistance cassette fragments were combined with 5’upstream
and 3’downstream fragments of polA. Growth curve of wild type was created. Studies for makimng competent cells of Geobacillus kaustophilus were failed. Geobacillus thermoglucosidasius used instead of Geobacillus kaustophilus. 5’-upstream and 3’-downstream fragments of PolA
gene of G. thermoglucosidasius gene fragments were amplified. G. thermoglucosidasius cells
were made aelectrocompetent. pNW33N plasmid transformed to G. thermoglucosidasius cells.
polA fragments were combined with MLS fragments. Positive transformation was observed for
once in studies with up and down fragments of mls+polA. Growth was not observed in polA gene
mutant G. thermoglucosidasius.
Key words: G. thermoglucosidasius, polA, mutation
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Proje no: 2011.102.04.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Yarı Doğrusal Euler-Bernoullı Denklemi İçin Devirli-Sınır Koşullu Karışık Problemin Çözümünün ’a Bağlılığının İncelenmesi

Proje Yürütücüsü:

Prof.Dr. Hüseyin HALİLOV

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Kadir KUTLU,Yrd.Doç.Dr. Bahadır Özgür GÜLER

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 09.10.2012-01.07.2013
Proje Özeti: Sunulan çalışmada, hemen-hemen doğrusal Euler – Bernoulli denklemi için de-

virli sınır koşullu karışık problemin varlığı ve tekliği tarafımızca [5] ispatlanmış olan zayıf genelleşmiş çözümünün, ’a bağlılığı ve kararlılığı, yani problemin başlangıç verilerine bağlılığı incelenmektedir. İncelemeyi yapmak için, ele alınan problemin yanı sıra başlangıç verileri farklı
olan ikinci bir karışık problem de ele alınmış ve önce sözü edilen çalışmada olduğu gibi her iki
problemin zayıf genelleşmiş çözümü belirsiz değişken katsayılı Fourier serisi şeklinde aranmış ve
sözü edilen belirsiz katsayıların belirlenmesi için doğrusal olmayan sonsuz integral denklemler
sistemi elde edilmiştir. Daha sonra, yapılan Banach tipi uzayında sözü edilen sistemlerin var
olan çözümlerinin farkları değerlendirilerek, ele alınan problemin çözümünün başlangıç verilere
bağlılık koşulları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kısmi türev, peiyodik sınır koşulu, quazi-lineer, karışık problem, Euler-Bernoulli denklemi, Fourier metodu, non-lineer sonsuz integral denklemleri.

Project Abstract In this project, the dependency on initial conditions of the weak gen-

eralized solution which existence and uniqueness are proved by us [5] of a mixed problem
with periodic boundary condition for a quasi-linear Euler-Bernoulli equation is examined. In
order to this examination, we consider a second mixed problem with another initial conditions in addition to the problem and as in [5] the weak generalized solutions of both of
problems are expressed as a Fourier series with undetermined variable coefficients, and a
system of non-linear infinite integral equations for these coefficients are obtained. Then estimating the difference between the solutions of these systems on the Banach space , we
determine the dependency of the solution of mentioned problem on its initial conditio
ns.
Key Words: Partial derivative, Periodic boundary condition, Quasi-linear, Mixed problem, EulerBernoulli equation, Fourier method, Non-linear infinite integral equations.
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Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.İbrahim H. KUĞUOĞLU, Öğr.Gör.Hasan
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: : 10.03.2011-03.09.2012
Proje Özeti: Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği
ABD

Drama, çocuğun yaratıcılığını geliştiren, onu yetiştiren ve ona öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilme becerisi kazandırmaya yardımcı olan bir yöntemdir. Drama, tüm eğitim kademelerinde ve her yaşta insana uygulanabilip eğitimi çekici hale getirebilir. Drama için bir olayı bir
kavramı veya olguyu tiyatro tekniklerinden yararlanarak anlatmaktır da denebilir. Oyunlar ise
öğrenilen bir bilginin pekiştirilmesini ve rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdir. Oyunlar ve drama öğrenciye yeni bir bilgiyi rahat bir ortamda öğretirken öğrenilen bilginin
de pekiştirilmesini, canlandırılmasını sağlamaktadır. Böylelikle öğrenmeler daha etkili ve eğlenceli olurken edinilen bilgiler de daha kalıcı ve uygulanabilir olmaktadır.
Bu çalışmada drama ve eğitsel oyunların matematik öğretiminde kullanılmasının ilköğretim
okullarında nasıl öğrenme ortamı oluşturacağı ve neticelerinin neler olacağı araştırma konusu
olarak seçilmiştir. Bunun için Rize ili Çayeli ilçesinde Yamantürk İlköğretim Okulu, YİBO, İshakoğlu İlköğretim Okulu’nda ve Beyazsu İlköğretim Okulu’nda drama ve oyun yöntemi kullanılarak
matematik öğretimi yapmak üzere etkinlikler tasarlanmıştır. Bu etkinliklerden sonra öğrenci ve
öğretmen görüşleri alınmış sonuçlar gözlemlerle desteklenerek yorumlanmıştır. Öğrencilerle ve
öğretmenlerle yapılan görüşmelerde; drama ve oyunlarla matematik öğretimine karşı görüşlerinin olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğunun eğlenerek ve büyük
bir istekle etkinliklere katıldıkları gözlenmiştir. Öğretmenler ise yeterli zaman ve mekan olması
durumunda drama ve oyunlarla matematik öğretiminin çok daha etkili olacağı yönünde görüş
birliğine varmışlardır.
Anahtar kelimeler: Drama, eğitsel oyun, matematik öğretimi

Project Abstract:

Drama is a methodWhichdevelopsthechild’screativitytrains, him/her
andhelpshim/her acquire an abilitytouseWhat he/shehavelearned in daily life. Drama, used in
alleducationallevelsandappliedtopeople of allages, can makeeducationattractive. Itmay be saidfor drama toexplain a concept of an eventorphenomenonbyusingtheatertechniques. Games
areactivitiesthatenablethelearnedknowledgeto be reinforcedandrepeated in a relaxingatmosphere. Drama andgamesprivedwithreinforcingandanimating her/his learnedknowdgewhileteachingstudents in a relaxingatmosphere. Thusboth her/his learningbecomesmoreeffectiveandfu101
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nandtheacquiredknowledgebecomesmorepermanentandfeasible.
Inthisstudy, how theuse of drama andeducationgames in mathematicsteachingforms a learningenvironment in primaryschoolsandwhatitsconsequencesmay be arechosen as a researchtopic. To do this, activitiesaredesignedtoteachmathematicsbyusing drama andgamestechniques
at Yamanturk, YİBO, İshakoğlu andBeyazsuElementary School in Çayeli, Rize. Aftertheseactivities, studentsandteachers’ opinionsaretakenandtheresultsareinterpretedbysupportingtheobservations. İn theinterviewswithstudentsandteachers it is foundoutthattheirviewstowardsmathematicsteachingwith drama andgamesarepositive. Moreover, themajority of students
is observedtoparticipate in theseactivitiesenthusiasticallyand in fun. Teachersreach an agreementthatmathematicsteachingwill be moreeffectivewith drama andgamesifthere’senough time
andspace.
Keywords: Drama, Educationalgames, Teaching of Mathematics
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Proje no: 2011.103.02.2
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Amonyak Ve Nitrit’in Melek Balığı (Pterophyllum Scalare) Üzerine Akut Toksisitesi Ve Eritrosit Morfolojisine Etkisi

Proje Yürütücüsü:

Yrd.Doç.Dr. Ramazan SEREZLİ

Projede Yer Alan Araştırmacılar: AraĢ.Gör. Fatma DELİHASAN-SONAY Abidin KÜÇÜKAĞTAŞ İsmail AKSU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.01.2011-01.11.2011
Proje Özeti: Amonyak ve nitrit suda yaĢayan canlılar için toksik maddelerdir.

Su Ürünleri
yetiĢtiricilerinin birçoğu bu gerçeği göz ardı ettiklerinden, üretimde kayıplarla ve geliĢme bozuklukları ile
karĢı karĢıya kalırlar. Bu çalıĢmada, akvaryum balığı yetiĢtiricileri için önemli bir tür olan melek balığına
(Pterophyllum scalare, 1.54±0.3 g) amonyak ve nitritin solungaç üzerindeki toksik ve histopatolojik etkileri
araĢtırılmıĢtır. Toksikolojik testlerde amonyak konsantrasyonu 90, 95 ve 100 mg/L, nitrit konsantrasyonu 10, 15, 20 ve 30 mg/L olarak uygulanmıĢtır. 24, 48, 72 ve 96 saat sonunda balıkların %50’sini (LC50)
öldüren doz Probit analizi ile belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra amonyak ve nitritin eritrosit büyüklüğüne,
solungaç lameline etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda amonyağın melek balıkları için 24, 48, 72, 96
saatlik LC50 değerleri sırası ile 0.99, 0.75, 0.65 ve 0.58 mg/L; nitrit için ise 29.38, 12.30, 7.98 ve 6.28 mg/L
olarak hesaplanmıĢtır. Amonyak ve nitritin histopatolojik olarak melek balıklarının solungaç lamellerinde ödem oluĢumuna, lamellerden epitelyumların ayrılmasına, lamellerin birbirine yapıĢmasına, epitel
hücrelerde hiperplaziye neden olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan kan sürme froti incelemelerinde oval olan
eritrositlerin büyüklüğü (eritrositin ve çekirdeğinin büyüklüğü) uzun ve kısa eksen olarak ölçülmüĢ ve
değerlendirilmiĢtir. Amonyak veya nitritie maruz bırakılan balıkların eritrosit morfolojilerinin değiĢtiği,
bu değiĢikliğin kontrol grubundan istatiksel olarak da farklı olduğu (P<0.05) belirlenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Amonyak, Nitrit, Melek balığı, Histopatoloji, Akut Toksik Test, Pterophyllum scalare

Project Abstract:

Ammonia and nitrite are toxic materials for aquatic organisms. Many aquaculturists, who ignore this reality, come across with production loses and development disorders. In
this study, toxic and gill histopathological effects are investigated to angel fish (Pterophyllum scalare,
1.54±0.3 g) which is important species to aquarium fish culturists. In toxicological tests, ammonia concentrations of 90, 95 and 100 mg/L, and nitrite concentrations of 10, 15, 20 and 30 mg/L were used.
Probit analysis were used to determine lethal concentration (LC50) for Angle fish which exposed to ammonia and nitrite for 24, 48, 72 and 96 hours. In addition the effect of ammonia and nitrite effects to
the red blood cells size and gill flaments were investigated. As a result of the study, 24, 48, 72 and 96
hours LC50 values of ammonia for angel fish were determined as 0.99, 0.75, 0.65 and 0.58 mg/L; and
nitrite values were calculated as 29.38, 12.30, 7.98 and 6.28 mg/L. respectively It is determined that
ammonia and nitrite causes edema, epithelial lifting, lamellar fusion and hyperplasia in the epithelial
histopatholologically in angel fish gill lamellae. In the examination of blood smear, red blood cells was
determined oval shaped (erythrocytes and its nuclei size), and their sizes were measured and evaluated as long and short axes. It is also determined that erythrocyte morphology, which is exposed to
ammonia and nitrite, had changed and this change was different from each other, statistically (P<0.05)
.
Key Words: Ammonia, Nitrite, Angel Fish, Histopathology, Acute Toxicity Test, Pterophyllum scalare
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 24.04.2012-25.05.2012
Proje Özeti: Bu araştırma Rize Çiftekavak ve İyidere dereleri üzerinde Nisan 2010 – Mart 2011
tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmada, İyidere deresi üzerinde belirlenen 6 Çiftekavak deresi üzerinde ise 2 istasyon seçilmiştir. Derede belirlenen istasyonlardan su örnekleri aylık olarak alınmış ve taban omurgasızları incelenmiştir. Fiziko-kimyasal su kalite değerlendirmesinde
Kıtaiçi Su Kalite Standartları kullanılırken, taban omurgasızlara göre değerlendirmelerde ise Sİ
(Saprobi İndeksi), FBI (Familya Biotik İndeksi), BMWP (Biyolojik İzleme Skor İndeksi), BBI (Belçika
Biyotik İndeksi), ASPT (Ortalama Takson İndeksi), TBİ (Trent Biotik İndeksi) ve EPT takson sayısı
olmak üzere 7 farklı biotik indeks kullanılmıştır. Taban büyük omurgasızlardan en baskın takım
Ephemeroptera basta olmak uzere, Amphipoda, Tricladida, Coleoptera, Decapoda, Rhynchobdellida, Odonata, Diptera, Trichoptera, Plecoptera, Tubificida ve Arthropoda takımlarına ait 27
takson teşhis edilmiştir. Fiziko-kimyasal veriler ile biyolojik bulguların değerlendirilmesi sonucunda fiziko-kimyasal ve biyolojik su kalite değerlerinin paralellik gösterdiği görülmüştür. İyidere
deresinin biyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan kirlenmemiş su kalitesinde olduğu halde Çiftekavak
deresinin gerek fiziko-kimyasal gerekse biyolojik verilerin analizine göre yoğun kirlilik tehdidi
altında olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Kalitesi, Taban Omurgasızlar, Saprobi İndeksler, İyidereve Çiftekavak De-

resi

Project Abstract: The investigation was carried out on the streams of Çiftekavak and İyidere in Rize
between April 2010 and March 2011. Water samples were taken monthly from the station which chosen
6 sample points on Iyidere and 2 sample point on Çiftekavak stream. Water quailty was evaluated according to the physicochemical analaysis and benthic macroinvertebrates were analysed and compared with
the measurement of parameter. In this study, while inland water quality standards were used in evaluation of the physicochemical water quality, seven different biotic index such as SI (Saprobi Index), FBI (Family Biotik Index), BMWP (Biological Monitoring Index Scores), BBI (Belgium Biotic Index), ASPT (Medium
Taxon Index) and EPT taxon number were used in evaluation according to benthic macroinvertabrates.
During the period of this study, 27 taxas which belong to Ephemeroptera, Amphipoda, Tricladida, Coleoptera, Decapoda, Rhynchobdellida, Odonata, Diptera, Trichoptera, Plecoptera, Tubificida and Arthropoda
were identified. The Ephemeroptera taxa was the highest abundance values in benthic macroinvertebrates. In order to determine the water quality at 8 station along the Rize part of Çiftekavak and İyidere
streams. Both the biological and physicochemical data were in good agreement with respect to the water
quality and values were correlated. According to evaluation of the water quality of both the biological
and physicochemical results, İyidere stream were unpolluted, but Çiftekavak stream were found to be under the threat of more pollution.
Key Words: Water quality, Benthic macro invertebrate, Saprobic Indexes, İyidere Stream and Çiftekavak
Stream
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Proje Başlığı: Türkiye’deki İki Çift Bıyıklı Capoeta Türlerinin Mitokondriyal Dna Sitokrom B
Genine Dayalı Genetik Teşhisi Ve Filogenetik Analizi

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Davut TURAN , Araş. Gör. Gökhan KALAYCI
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-01.03.2013
Proje Özeti: Capoeta genusu Anadolu’daki çok sayıda nehir sistemine endemik çok sayıda tür
içerir. Sitokrom b ve 16S rRNA genleri, coğrafik dağılımları boyunca Capoeta genusuna ait türlerin (C. tinca, C. banarescui, C. balıki ve C. banarescui) genetik olarak tür teşhisi ve filogenetik ilişkileri için analiz edilmiştir.

Mitokondriyal DNA dizi analizi çalışılan 4 türün ayrılmasını sağlayan birkaç türe özgü nükleotit
pozisyonlarının varlığını göstermiştir. Komşu katılım, maksimum olasılık, maksimum tutumluluk
ve bayesian çıkarsama analizleri benzer ağaç topolojileri üretmiştir ve morfolojik karakterlere
dayandırılan Capoeta’nın en son taksonomik sınıflandırılması ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Filogenetik ağaç topolojisi ve haplotip ağında, monofiletik Anadolu Capoeta grubu içinde 4 türü
içine alan 3 farklı soy grubu tanımlanmıştır: soy I ve II sırasıyla Marmara havzası (C. tinca) ve
Sakarya nehir havzasından(C. baliki) ve soy III Akdeniz bölgesinden (C. antalyensis) haplotipler
tarafından temsil ederken soy IV ve V Çoruh nehir sistemi ve Harşit-Alucra’dan çıkartılan haplotipleri içermektedir. Diğer bir ifadeyle Çoruh nehir sisteminden C. banarescui örnekleri HarşitYeşilırmak örneklerinden oldukça farklıdır. C. banarescui’daki bu iki grubun gösterdiğiyakın
coğrafik dağılıma rağmen aralarında belirlenen yüksek genetik mesafe ve haplotip farklılaşması
türaltı bir farklılaşmaya işaret etmektedir.
Türler arasındaki dizin farklılığı düzeyine dayalı olarak C. tinca’nın C. balıki (%2.13‒4.34), ile C.
banarescui (%3.89‒5.25) ile olduğundan daha yakın ilgili olduğu ve Capoeta türleri arasındaki
ayrılmanın günümüzden yaklaşık olarak 0.25-3.97 milyon yıl önce orta Pliosen veya geç Pleyistosen de meydana geldiği hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Capoeta türleri, mitokondriyal DNA, Sitokrom b, 16S rRNA, genetik teşhis,
Filogeni

Project Abstract: Capoeta genus include highly endemic species to many river systems
in Anatolian. The whole cytochrome b and the partial 16S rRNA genes were analyzed for
species identification and phylogenetic relationships of four species of the genus Capoeta (C. tinca, C. banarescui, C. balıki and C. banarescui) across their geographical distribution.
The mitochondrial DNA sequence analysis revealed the existence of several species-specific
nucleotide positions that distinguish the 4 studied species. Genetic distances between the spe105
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cies indicated that C. tinca and C. baliki are more closely related than C. banarescui. Similar topologies have been produced by neighbor-joining, maximum-likelihood, maximum parsimony,
and bayesian inference trees, and they were in congruent with the most recent taxonomic classification of Capoeta based on morphological characteristics. In phylogenetic tree topology and
haplotype network, three distinct lineages regarding the four species were identified within
Capoeta clade: lineage I and II are composed of most khramulyas from the Marmara basin (C.
tinca) and from the central parts of the Anatolian (C. baliki) distribution areas, respectively and
lineage III is represented only by the analysed specimens of C. antalyensis from central Mediterranean region of Anatolian while lineage V and IV collects khramulyas from River Coruh and
River Yesilirmak- River Harsit, Northeastern Anatolian and Eastern Black Sea region. On the other hand, C. banarescui from the Coruh River Basin was fairly divergent from the Harsit stream
(Doğankent) and Yesilirmak River group (Alucra) and showed a prolonged isolation with high
genetic distances with respect to geographically closer Coruh River populations. In C. banarescui, the detected phylogenetic topology, haplotype differences and pairwise genetic divergence
between these two groups indicates a subdivision at the species level, which could be due to
recent speciation.
Based on the levels of sequence divergence among species, it seems that C. tinca was more
closely related to C. baliki (2.13% to 4.34%), than to C. banarescui (3.89% to 5.25%). The results
showed that the time of divergence between the 3 Capoeta species was about 0.25 to 3.97 million years ago, indicating separation during middle Pliocene or late Pleistocene times.
Key words: Capoeta species, mitochondrial DNA, cytochrome b, 16S rRNA, genetic identification, Phylogeny
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
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Proje Özeti: Bu çalışmada Karadeniz kıyısındaki deniz suyu, sediment ve bazı makroalgler-

deki radyoaktiflik düzeyleri araştırıldı. Ayrıca bu örneklerin ağır metal analizi de yapıldı. Yapılan
238
232
137
40
bu çalışmada deniz suları için en yüksek U, Th, Cs ve K aktivite değerleri sırasıyla 0,025
226
Bq/L, 0,027 Bq/L, 0,012 mBq/L ve 2,9 Bq/L bulundu. Sediment örnekleri için en yüksek Ra,
238
232
137
40
U, Th, Cs ve K aktivite değerleri sırasıyla 35,6 Bq/kg, 44,1 Bq/kg, 35,3 Bq/kg, 29,1 Bq/kg
226
238
232
137
40
ve 946 Bq/kg bulundu. Makroalg örneklerindeki en yüksek Ra, U, Th, Cs ve K aktivite
değerleri sırasıyla 111,7 Bq/kg, 43,3 Bq/kg, 39,2 Bq/kg, 4,9 Bq/kg ve 2003,0 Bq/kg bulundu. Ağır
metal analizi sonucunda Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Co ve Ni elementlerinin deniz suyu, sediment
ve makroalg örneklerindeki miktarları tespit edildi. Yapılan Kruskal Wallis ve One Way Anova
istatistiği ile elde edilen sonuçların örnekler arasındaki bağlantıları incelendi.
Anahtar Kelimeler: Gama, Aktivite, Ağır Metal, Analiz, Deniz Suyu, Sediment, Makroalg, Karadeniz Kıyısı

Project Abstract: In this work, radioactivity levels have been measured for sea water, sedi-

ment and some macroalgaes in Black Sea Coast. Also heavy metal analysis carried out for these
238
232
137
40
samples. Maximum values of U, Th, Cs and K activity was foud for sea water samples,
226
238
0,025 Bq/L, 0,027 Bq/L, 0,012 mBq/L ve 2,9 Bq/L, respectaculary. Maximum values of Ra, U,
232
137
40
Th, Cs ve K activity was found for sediment samples, 35,6 Bq/kg, 44,1 Bq/kg, 35,3 Bq/kg,
226
238
232
137
40
29,1 Bq/kg, respectaculary. Maximum values of 946,0 Bq/kg, Ra, U, Th, Cs ve K activity
was found for macroalgae samples, 111,7 Bq/kg, 43,3 Bq/kg, 39,2 Bq/kg, 4,9 Bq/kg ve 2003,0
Bq/kg, respectaculary. Amount of Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Co ve Ni in sea water, sediment and
macroalgae have been measured by heavy metal analysis. Relation between all measured data
with samples have been compared with Kruskal Wallis and One Way Anova Statistics.
Key Words: Gamma, Activity, Heavy Metal, Analysis, Sea Water, Sediment, Macroalgae, Black
Sea Coast
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2011-15.07.2013
Proje Özeti: Son zamanların önemli çalışma alanlarından biri de kanser, ateroskleroz, kata-

rakt, Parkinson hastalığı gibi birçok hastalığın oluşmasına ve yaşlanmaya neden olan serbest
radikallerin temizlenmesinde rol oynayan antioksidanlar üzerine olmuştur. Siyah ve yeşil çayın
antioksidan özelliğe sahip olduğunu gösteren birçok çalışma olmasına rağmen, bunların atıklarıyla ilgili yeterli çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, siyah ve yeşil çay ile bunların farklı
atıklarından elde edilen özütlerin fenolik içeriğini belirlemek ve onların antioksidan kapasitelerini eritrosit, eritrosit hücre zarı ve fraksiyonlaştırılmamış plazma üzerinde karşılaştırmaktır.
Çalışmada kullanılan numuneler Rize‟de bulunan çay fabrikalarından sağlanmıştır. Çay ve atık
ekstraktlarının toplam fenolik madde içerikleri Folin-Ciocalteau reaktifi ile kateşin standartına
eşdeğer olarak belirlendi. DPPH radikal temizleme aktivitesi Cuendet metodu ile eşdeğer kateşin standartıyla karşılaştırılmalı olarak tayin edildi. Ekstraktların anti-lipit oksidasyon aktivitesi
Stocks metodu ile anti-protein oksidasyon kapasitesi modifiye Levine metoduna göre eşdeğer
kateşin standartıyla karşılaştırılmalı olarak tayin edildi. Özütlerin hücre içi glutatyon seviyesine
etkisi Sedlak metoduna göre tespit edildi. Fraksiyonlaştırılmamış plazmada ise konjugedien oluşumunu gösteren parametreler Spranger protokolüne göre saptandı. Özütlerin fenolik bileşimi
en yüksek yeşil çayda gözlendi. Buna bağlı olarak en yüksek radikal temizleme etkisi, anti-lipit
oksidasyon kapasitesi, anti-protein oksidasyon aktivitesi, hücre içi glutatyon düzeyi ve en uzun
t-lag süresi yeşil çayda izlendi. Sonuç olarak yeşil ve siyah çay ile onların atıklarının antioksidan
kapasiteye sahip olduğu ve yeşil çay ile onun yaprak atığının siyah çaydan daha yüksek antioksidan gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yeşil Çay, Siyah Çay, Çay Atıkları, TBARS, DPPH, Protein Karbonil, İndirgenmiş
Glutatyon, Plazma Konjuge Dien

Project Abstract: One of the important research fields of the recent years has been focused

on the antioxidants, which have a role in scavenging the free radicals that cause many disease
such as cancer, atherosclerosis, cataract, Parkinson‟s disease and aging. Although there are
many researches show that black and green tea have antioxidant property, there is no enough
study showing the effect of their wastes on cellulare systems. The aim of this study is to determine phenolic contents and compare antioxidant capacity of black, green tea and their different
wastes‟ extracts on erythrocyte, erythrocyte membrane and unfraction plasma. Samples used
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in the present study was provided tea factory in Rize. Total phenolic contents of all extracts of
tea samples were evaluated with Folin- Ciocalteau reagent as catechin equivalent, the standard
antioxidant. DPPH radical scavenging activities of the extracts were measured by the Cuendet
method comparing with catechin equivalent. Anti-lipid oxidation activities of the extracts were
determined with the Stocks method. Anti-protein oxidation capacities of the extracts were estimated by modified Levine method by comparing with catechin equivalent. Effects of samples
on intracellular glutathione level were investigated with Sedlak method. Parametres of the conjugated-dien in plasma were analyzed by the method of Spranger. It was clearly observed that
the phenolic content was the most abundant in the green tea extract. Accordingly, the highest
radical scavenging activity, anti-lipid oxidation capacity, anti-protein oxidation activity, intracellular glutathione level and the longest t-lag time were determineted in the green tea extract.
Consequently, green, black tea and their waste materials have different antioxidant properties
and it was shown that antioxidant capacity of green tea and its leaf waste were higher than
those of black tea.
Keywords: Green tea, Black Tea, Tea Wastes, TBARS, DPPH, Protein Carbonyl, Reduced Glutathione, Plasma Conjuge Dien.
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Proje Özeti: 2011.102.03.6 nolu “E. coli fliA Mutantında Hareket ve Flagella Oluşumunda

Termofilik Alternatif Sigma Faktor (Sigma-D) Tarafından Yeniden Düzenlenmesi” isimli çalışmada
Anoxybacillus flavithermus ve Geobacillus kaustophilus bakterilerinin sigD genleri çoğaltılmıştır.
Yapılan sekanslama analizleri sonuunda Anoxybacillus flavithermus sigD geninin 732 bp.’den
oluştuğu ve 243 a.a kodladığı, Geobacillus kaustophilus sigD geninin 756 bp.’den oluştuğu ve
251 a.a kodladığı tespit edildi.
Termofilik sigD genleri pET28a vektörüne klonlanarak hem σD proteinin kodlayan fliA geni silinmiş hareket özelliği olmayan E. coli YK4104 hem de ekspresyon hücresi olan E. coli Bl21 (DE3) Lys
hücresine transformasyonları sağlandı. σD proteinlerinin BL21 hücresinde aşırı ekspresyonları
yapılarak Nİ-NTA kromotografisi ile saflaştırıldı.
in vivo komplementasyon deneyleri sonucunda YK4104 hücresine aktarılan sigD genlerinin hareketsiz olan hücreye az da olsa yeniden hareket özelliği kazandırdığı tespit edildi. Yapılan kor-σD
bağlanma deneylerinde ise in vitro ortamda E. coli kor RNA polimerazı ile termofilik σD genlerinin holoenzim formunu oluşturamadıkları tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Temofilik σD proteinleri, E. coli YK4104, in vivo komplementasyon,

Project Abstract: In the study “The Thermophilic Alternative Sigma Factor (Sigma-D) Res-

tores Flagellation and Motility to an Escherichia coli fliA Mutant” coded as 2011.102.03.6,
sigD genes of Anoxybacillus flavithermus and Geobacillus kaustophilus were amplified. Based on sequence analysis, it was determined that sigD gene of A. flavithermus
was 723 bp. coding 243 a.a and sigD gene of G. kaustophilus was 756 bp. coding 251 a.a.
Thermophilic sigD genes were cloned into pET28a vector and they were transfrormed into both
E. coli YK4104 which non motile, not including fliA gene coding σD protein and E. coli BL21 (DE3)
Lys which is expression cell. σD protein was purified by Ni-NTA colon chromatography using
over-expression in BL21 cell.
According to the in vivo complementation studies, it was shown that sigD gene which was transformed into YK4104 cell provided motility do non motility cells. Based on cor-σD binding study, it
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was determined that E. coli cor RNA polymerase and thermophilic sigD genes were not able to
form holoenzyme in in vitro.
Key Word: Thermophilic σD proteins, E. coli YK4104, in vivo complementation
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Proje Özeti: Bu proje kapsamında, bilinen klasik yöntemlerle çok düşük verimde (%3-5) elde

edilen 1,2,4-triazol-3-on türevi bileşiklerin 1,3,4-oksadiazol-2-tion türevlerinin mikrodalga yöntemiyle sentezi incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken aynı zamanda bileşikler klasik sentez yöntemleriyle de sentezlenip verim ve saflık derecesi bakımından karşılaştırmaları yapılmıştır. Elde
edilen yeni bileşiklerin yapı analizleri detaylı olarak IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve Kütle spektroskopisi
gibi spektroskopik yöntemlerle incelenmiş, ayrıca sentezlenen bileşiklerin antimikrobial aktiviteleri incelenmiştir.
Çalışmanın ilk bölümünde, literatürde kayıtlı pinner yöntemiyle sentezlenen iminoester hidroklorürler etil karbazat ile etkileştirilerek hidrozon bileşikleri 1a-d sentezlenmiştir. İkinci kısımda ise, elde edilen hidrazon türevleri ayrı ayrı 3,5-dikloroanilin ile etkileştirilerek triazol3-on türevleri 2a-d eldedilmiştir. Üçüncü basamakta 2a-d bileşikleri etilbromo asetat ile
etkileştirilerek ester türevleri 3a-d, dördüncü basamakta ester türevleri hidrazin hidrat ile etkileştirilerek hidrazid türevleri 4a-d elde edilmiştir. Son kısımda ise hidrazid türevleri KOH varlığında
CS2 ile etkileştirilerek oksadiazol türevleri 5a-d elde edilmiştir. Bütün sentez çalışmaları hem mikrodalga hemde klasik yöntem ile gerçekleştirilmiş olup verimler karşılaştırılmıştır. Sentez çalışmalarının tamamlanmasının ardından, elde edilen bileşiklerin antimikrobiyal özellikleri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Triazol, Oksadiazol, Oksadiazol halkalı triazol, Antimikrobiyal Aktivite, NMR.

Project Abstract:

In this Project, 1,3,4-oxadiazol-2-tion’s 1,2,4-triazol-3-ones derivatives,
which could be synthesized at about 3-5% yield with classical heating method, were synthesized
under microwave irradiation. At the same time, these compounds were sythesized with classical heating and results were compared. Newly synthesized compounds were caracterized by IR,
1
H-NMR, 13C-NMR and mass spectroscopic technique. Also, antimicrobial study were investigated.
In the first part of our study, hydrazone compounds 1a-d were synthesized by the reaction of iminoester hydrochlorides, which were synthesized by Pinner method in literature, and ethyl carbazate. In second part, hydrazone derivatives were reacted with 3,5-dichloroaniline to synthesized
triazol-3-ones derivatives 2a-d. In third part, compounds 2a-d were reacted with ethyl bromo acetate for the synthesis of acetate derivatives 3a-d and in the fourth part compounds 3a-d were reacted with hydrazine hydrate to synthesized hydrazide derivatives 4a-d. In the last part, compounds
4a-d were reacted with CS2 in the presence of KOH and oxadiazole derivatives 5a-d were obtained.
All of the compounds were synthesized both under microwave irradiation and with conventional
heating and results were compared. After these Works, the obtained products were investigated
for antimicrobial analysis.
Key Words: Triazole, Oxadiazole, Triazole Ring Contining Oxadizole, Antimicrobial Activities, NMR.
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Proje Özeti: Karbonhidrat esteraz 4 ailesi kitin, asetil ksilan ve peptidoglikan gibi polime-

rik substratları deasetile ederler. Son zamanlarda bu enzimlerden bazıları enzimolojik olarak
karakterize edilmiştir. Termofilik bakterilerden ise bu aileye ait enzimlerle yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu ailenin tüm üyeleri NodB’ye homolog domain adı verilen ortak
korunmuş bir domain içermeleri ile karakterize edilirler. Termofilik Anoxybacillus flavithermus
WK1 bakterisi genom projesi 2008 yılında tamamlanmıştır. Tüm genom karbonhidrat deasetilaz
aday genleri için tarandığında iki adet gen belirlenmiştir. Bunlardan bir tanesi 762 baz çifti uzunluğuna sahiptir ve 253 aminoasitlik bir protein kodlamaktadır. Bu gen, standart PZR primerleri
ile çoğaltılarak histidin kuyruk içerecek şekilde pET-15b ekspresyon vektörünün NdeI bölgesine
klonlandı. Rekombinant plazmit E. coli (Escherichia coli) BL21 (DE3)pLysS ekspresyon hücrelerine transforme edilerek ekspres edildi. Rekombinant protein Ni-afinite kromotografisi kullanılarak saflaştırıldı ve saflığı sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) ile
belirlendi. Enzim aktivitesi için substrat olarak α-naftil asetat kullanıldı ve aktivite SDS-PAGE’de
Fast Red boyaması ile gösterildi. AfCDA proteininin biyokimyasal özellikleri spektrofotometrik
yöntemle kromojenik substrat olarak p-nitrofenil asetat kullanılarak belirlendi. Optimum aktivite gösterdiği sıcaklık 50 °C ve optimum pH pH değeri 7.5 olarak belirlendi. Kinetik karakterizasyon çalışmalar substrat olarak p-nitrofenil asetat kullanılarak araştırıldı ve Km değeri 4,33
mM, Vmaks değeri ise 3333,33 mM / dk-1 olarak hesaplandı. Anoxybacillus flavithermus WK1
geninin nükleotid ve aminoasit dizilimi kullanılarak diğer türlerle olan akrabalık dereceleri incelendi. Filogenetik dendogramda A. flavithermus WK1 bakterisinin diğer Bacillus türlerinden
açıkça ayrıldığı gözlendi. Aminoasit sıraları korunmuş motifleri bulmak için kullanıldı. Toplam
beş motiften dördünün korunmuş olduğu ve motif 2’nin ise tamamen farklı olduğu belirlendi.
Anoxybacillus flavithermus WK1 AfCDA enziminin her hangi bir metal iyonuna bağımlı olmadan
aktivite gösterdiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Kitin deasetilaz, asetil ksilan esteraz, Anoxybacillus flavithermus WK1, Klonlama, Ekspresyon, Biyokimyasal karakterizasyon

Project Abstract

Family 4 carbohydrate esterases deacetylate polymeric carbohydrate
substrates such as chitin, acetyl xylan and peptidoglycan. Although some of these enzymes
have recently been enzymologically characterized, they have been limited number of study
thermophilic bacteria. All members of this family enzyme have a characteristic homolog do115

2012

main into NodB. The genome project of Anoxybacillus flavithermus WK1 was determined in
2008. When the all genome was screened for carbohydrate deacetylase gene, two genes were
determined as candidate. One of these genes is 762 bp long and encodes a protein of 252 aminoacids in length. This gene was amplified by standard PCR to clone into NdeI site of pET-15b
expression vector to express with six histidine residues. Recombinant plasmid was transformed
into E. coli (Escherichia coli) BL21 (DE3)pLysS cell and expressed. The recombinant protein was
purified by nickel affinity chromatography and its purity was visualized on SDS-PAGE. Activity
of recombinant enzyme was shown on SDS-PAGE by using α-naphtyl acetate as a substrate
and Fast Red. The enzyme was characterized by spectrophotometrically using chromogenic
substrate-p-nitrophenyl acetate. Optimum temperature and pH were determined 50 °C and 7.5
respectively. Km and Vmax were determined 4,33 mM and 3333,33 mM/min-1 respectively.
Phylogenetic similarity of Anoxybacillus flavithermus WK1 to other species was investigated by
using nucleotide and amino acids sequences. Phylogenetic dendogram clearly demonstrated
that Anoxybacillus flavithermus WK1 is different from the other species. Amino acid sequences
were used to find conserved motifs. Five conserved motifs were investigated and all motifs
were found as conserved except motif 2. It was shown that the AfCDA enzyme from Anoxybacillus flavithermus WK1 does not need any metal ions to show activity.
Key Words: Chitin deasetylase, Acetyl xylan esterase, Anoxybacillus flavithermusWK1, Cloning,
Expression, Biochemical characterization
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Proje Özeti: Bu çalışmada; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğun bir şekilde tarımı yapılan ve ülke için ekonomik öneme sahip Camelia sinensis var. sinensis’in fosfor (P), azot
(N), karbon (C) ve kükürt (S) element düzeyleri ve besin içerikleri, spesifik yaprak alanı
(SLA) ve yaprak ağırlığının yaprak alanına (LMA) oranının değişimi ve N ve P rezorbsiyonu araştırılmıştır.
Araştırma Rize sınırları içerisinde yer alan ve Camelia sinensis var. sinensis’in yayılış
gösterdiği 0 m’den başlayarak 933 m’ye kadar farklı yüksekliğe sahip altı farklı lokalitede
yürütülmüştür. Seçilen lokalitelerden; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve
Ekim aylarında düzenli olarak genç ve yaşlı olmak üzere iki farklı yaprak örneği alınmıştır.
Ayrıca lokalitelerden 20 cm derinlikten toprak örnekleri de alınmıştır. Toprak örneklerinde pH, N, P, K ve organik madde analizleri yapılmıştır.
Çalışmamızda ele alınan türün genç yapraklarında N ve C elementlerinin
konsantrasyonlarında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca yaşlı yapraklarda
yüksekliğin P ve N elementleri açısından önemli olduğu belirlenmiştir. Yükseklik arttıkça
bu elementlerin konsantrasyonlarıda da artış gözlenmiştir. Lokaliteler arasında N (g/
dm2) ve P (g/dm2) içerik değerleri önemli farklılıklar göstermiştir (N için p<0.01 ve P
için p<0.05). Yine aylar arasında da N (g/dm2) ve P (g/dm2) içerik değerleri bakımından
p<0.01 seviyesinde önemli farklılıklar tespit edilmiştir.
N rezorbsiyon kullanım verimliliği sadece 806 m’deki lokalitede belirtilen sınırların
(%25,7-%75,1 arasında) altındadır. P rezorbsiyon kullanım verimliliği ise sadece 933
m’deki lokalitede belirlenen sınırların (%43-%51 arasında) altında değerler elde edilmiştir. N kullanım yeterliliği yüksekliğe bağlı olarak arttığı halde P kullanım yeterliliği
ise yüksekliğe bağlı olarak azalma gösterdiği belirlenmiştir. N kullanım yeterliliğinin ise
lokaliteler arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek SLA değerine Mayıs
ayında ve en yüksek LMA değerine ise Nisan ayında ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Camelia sinensis var. sinensis, Besin içeriği, Rezorbsiyon, Rize
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Project Abstract:In this study, nutritional contents and levels of elements of phosphous (P),
nitrogen (N), carbon (C) and sulphur (S), changes of leaf area (SLA) and leaf weight / leaf area (LMA)
and N and P resorption were researched in Camelia sinensis var. sinensis (tea) that is widely grown
and that has an economic importance for the country.

The study examines Camelia sinensis var. sinensis (tea) in the boundaries of Rize province. Six locations in which simensis spreads were chosen at different heights starting from 0 m to 933 m. From
these chosen locations, leaf samples both green and gray were taken regularly in April, May, June,
July, August, September and October. Additionally, soil samples of 20 cm were provided from these
areas. ph, N, P, K and organic matter analyses were done on these soil samples.
While significant differences were determined in green leaves of the species that were taken in
hand in terms of the concentration of elements C and N, in gray leaves height gained importance
in terms of elements P and N. As the height increases, concentrations of these elements increase.
Content amount of N (g/dm2) and P (g/dm2) presented important differences (for N, p<0.01 and for
P, p<0.05). Furthermore, significant differences at P<0.01 level were determined among months in
terms of content amount of N (g/dm2) and P (g/dm2).
N resorption proficiency was below stated boundaries (%25,7-%75,1) only at locations of 806 m. P
resorption proficiency was obtained below stated boundaries (%43-%51) only at locations of 933 m.
Although N resorption efficiency increases in relation with height, P resorption efficiency showed a
decrease depending on height. Sufficient N usage presented differences among locations. The highest SLA amount was observed in May and the highest LMA amount was observed in April.

Key Words: Camelia sinensis var. sinensis, Nutrient content, Resorption, Rize.
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Proje no: 2012.103.02.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Sindirim Sistemi Üzerine Beslenme Yoğunluğunun Etkisi.

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Huriye ARIMAN KARABULUT
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. İlker Zeki KURTOĞLU, Mühendis Burcu
ŞENOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Proje Özeti: Bu çalışmada, başlangıç ağırlığı ortalama 76,16±0,41 g olan gökkuşağı

alabalıklarına vücut ağırlıklarının %0,5 (I. grup), %2 (II. grup) ve %6’ sı (III. grup) oranında yem verilmiş, farklı yemleme oranlarının büyüme, mide hacmi ve et verim özellikleri
üzerine etkileri incelenmiştir. Deneme 3x2 faktöriyel düzenleme tam şansa bağlı plana
göre yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre;
Deneme sonunda grupların ortalama canlı ağırlıkları sırasıyla 128,86±34,21 g,
236,05±89,32 g ve 238,91±86,67 g olarak belirlenmiştir. İstatistik analiz sonuçlarına göre
I. ile II. grup ve I. ile III. grup arasındaki farklar önemli (p<0,05), II. ile III. grup arasındaki
fark ise önemsiz çıkmıştır. Yem değerlendirme I., II. ve III. gruplarda sırasıyla 0,80±0,35,
1,59±0,82 ve 3,17±1,49 olarak, kondisyon faktörü değerleri ise sırasıyla 1,24, 1,43, ve
1,45 olarak bulunmuştur.
Çalışma sonuçlarına göre, cıva ile ölçülen mide hacmi sırasıyla 7,72±2,16 cc, 14,61±3,74
cc ve 16,01±5,64 cc olarak belirlenmiştir. En iyi mide hacmi III. grupta ortaya çıkmıştır.
Mide hacminin gruplar arasındaki istatistiki analiz sonuçlarına göre I. ile III. grup ve I. ile
II. grup arasındaki fark önemli (p<0,05), II. ile III. grup arasındaki fark ise önemsiz çıkmış
tır.
Deneme sonunda yapılan balık kesim işlemi sonuçlarından faydalanılarak hepatosomatik indeks, viserosomatik indeks ve karkas ağırlığı değerleri tespit edilmiştir. Balık etinin
verim özellikleri analizlerinden elde edilen sonuçların farklı yem oranları bakımından;
hepatosomatik indeks ve karkas ağırlığı önemsiz, viserosomatik indeks değerleri ise istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).
Balıklar üzerinde yapılan kimyasal analiz sonuçları dikkate alınarak; balık etindeki ham
protein, ham yağ oranları belirlenmiştir. Protein analizinde I. ile III. grup ve I. ile II. grup
arasındaki farklılığın önemli olduğu (p<0,05) fakat II. ile III. grup arasındaki farklılığın
önemli olmadığı tespit edilmiştir. Ham yağ değerlendirildiğinde I. İle III. grup arasındaki
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farkın önemli (p<0,05), II. ile III. grup ve I. ile II. grup arasındaki farkın önemsiz olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, yemleme oranı, büyüme, mide hacmi, et verimi.

Project Abstract:In this study, rainbow trout with a mean weight of 76.16 ± 0.41 g

were fed 0.5% (I. group) and 2% (II. group) of the body weight and 6% (III. group), respectively to investigate the effects of different feeding rates on growth and meat composition. The experiment was conducted as a completely randomized design (3x2), with two
treatments and four replicate tanks. At the end of the experiment;Final average weights
of groups have been established as 128.86±34.21 g, 236.05±89.32 g and 238.91±86.67
g respectively. The difference between the I. and II. group, and also the I. and III. group
was found significant (p<0.05) while the difference between the II. and III. group insignificant according to the results of statistics analysis. Feed conversion rates have been
found as 0.80±0.35, 1.59±0.82 and 3.17±1.49, condition factor values as 1.24, 1.43 and
1.45 respectively.
According to the results of stomach volume measured by mercury of groups have been
established as 7.72±2.16 cc, 14.61±3.74 cc and 16.01±5.64 cc respectively. The best
stomach volume was III.group. The difference between the I. and III. group, and also the
I. and II. group was found significant (p<0.05) while the difference between the II. and
III. group insignificant according to the results of statistics analysis of stomach volume.
At the end of the experiment, by making use the slaughter results doing on fish hepatosomatic indices, viscerosomatic indices and carcass weight of fish have been determined. According to the results of the analysis on the characteristics of meat composition, hepatosomatic indices and carcass weight was found statistically insignificant,
while viscerosomatic indices were statistically significant (p<0.05).
At the and end of the experiment, by making use of the results chemical analysis on the
fish, the levels of crude protein and, crude fat fish meat have been established. Crude
protein was found determined statistically insignificant as I. and III. group and I and II
group, while the difference between the II. and III. group insignificant. The difference
between the I. and III. group was found significant (p<0.05) while the difference between the II. and III. group and the I. and II. group insignificant according to the results
of crude fat.
Keys Words: Rainbow trout, feeding rates, growth, stomach volume, meat composition.
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Proje no: 2012.102.03.2
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Eurygaster integriceps (Put.) (Hemiptera: Scutelleridae)’İN BAKTERİYAL
FLORASININ VE MİKROBİYAL MÜCADELE ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ

Proje Yürütücüsü: Ali SEVİM
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Elif SEVİM, Biyolog Ömer ÇELEBİ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 08.06.2012-20.06.2012
Proje Özeti: Eurygaster integriceps (Put.) (Süne, Hemiptera: Scutelleridae) ülkemiz tahıl tar-

lalarında önemli derecede ürün kayıplarına yol açan bir zararlıdır. Günümüze kadar bu zararlıya
karşı kimyasal mücadele yapılmasına karşın etkin bir mikrobiyal mücadele yöntemi uygulanamamıştır.
Bu çalışmada, E. integriceps (Put.)’in bakteriyal florasının belirlenmesi ve elde edilen bakteri
türlerinin E. integriceps (Put.)’e karşı olası biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Batman ilindeki tahıl alanlarından toplanan E. integriceps (Put.) erginleri
incelenmiş, zararlının bakteriyal florası belirlenmiş ve bu zararlıya karşı mikrobiyal mücadele
potansiyelleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, E. integriceps (Put.) erginlerinden 11 bakteri izole
edilmiştir. İzole edilen bakterilerin dördü tür seviyesinde, sekizi ise cins seviyesinde tanımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında bakterilerin tür tayininde, rutin olarak kullanılan morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin yanı sıra, bakteriler API 20NE ve API Staph panel test sistemleri kullanılarak metabolik enzim profilleri ve biyokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Moleküler
karakterizasyon çalışmalarında ise 16S rRNA dizin analizi kullanılmıştır. Yapılan karakterizasyon
çalışmaları sonrası zararlının bakteriyal florası Pantoea sp. S1, S5, S7, S8, S10, S11, Pantoea
agglomerans S2, S3, S4, Pseudomonas sp. S6 ve Micrococcus luteus S9 olarak belirlenmiştir.
Dört gün içersinde bakteriyal izolatların E. integriceps (Put.) erginleri üzerindeki ölüm oranları
da belirlenmiştir. En yüksek ölüm oranı %100 ile Pantoea sp. S1, Pantoea agglomerans S4 ve
Pantoea sp. S7’den elde edilmiştir. Diğer patojenite değerleri ise %55 ile %88 arasında değişmektedir. Test edilen entomopatojenik funguslardan en yüksek ölüm oranı ise %100 ile Isaria
fumosorosea ARSEF8356’dan elde edilmiştir. Test edilen diğer fungusların ölüm oranı ise %33 ile
%50 arasında değişmektedir. Sonuç olarak, Pantoea sp. S1, Pantoea agglomerans S4, Pantoea
sp. S7, Beauveria bassiana ARSEF8356 ve Isaria fumosorosea ARSEF8356 E. İntegriceps (Put.) ile
mücadelede ümit verici görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eurygaster integriceps (Put.), Bakteriyal Flora, Mikrobiyal Mücadele

Project Abstract:Eurygaster integriceps (Put.) (Hemiptera: Scutelleridae) is a very serious

pest which causes significant crop losses in Turkey’s cereal field. So far, despite of applications
of chemical control, a efffective microbial control method has not been implemented against
this pest. The aim of this research is to determined the bacterial flora of E. integriceps (Put.)
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and to use obtained bacterial species against this pest a possible biological control agent. For
this purpose, E. integriceps adults collected from cereal fields in Batman were examined, the
bacterial flora of this pest and potentials of isolated species as a microbial control agent were
determined against this pest. As a result, 11 different bacteria were isolated from E. integriceps
(Put.) adults. Four of these bacteria were determined at species level and seven of them were
characterized at genus level. In this study, in addition to morphological, physiological and biochemical properties, metabolic enzyme profiles and biochemical properties of these bacreia
were determined using API 20E and API Staph panel test systems. Also, 16S rRNA gene sequence analysis was used in molecular characterization studies. Bacterial flora of this pest was
identified as Pantoea sp. S1, S5, S7, S8, S10, S11, Pantoea agglomerans S2, S3, S4, Pseudomonas
sp. S6 and Micrococcus luteus S9 based on characterization studies. Also, mortality of bacterial
isolates against E. İntegriceps (Put.) adults within four days were determined. The highest mortality was obtained from from Pantoea sp. S1, Pantoea agglomerans S4 and Pantoea sp. S7 with
100%. Also, mortality of other bacterial species ranged from 33% to 88%. The highest mortality
among the tested entomopathogenic fungi was obtained from Isaria fumosorosea ARSEF8333
with 100%. Mortality of other fungi change ranged from 33% to 50%. Consequently, Pantoea sp.
S1, Pantoea agglomerans S4, Pantoea sp. S7, Beauveria bassiana ARSEF8356 and Isaria fumosorosea ARSEF8356 seem to be promising candidates in control of E. integriceps (Put.).
Key words: Eurygaster integriceps, Bacterial Flora, Microbial Control
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Proje no: 2012.102.02.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Azo Grubu İçeren Suda Çözünür Fitalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. SELAMİ ŞAŞMAZ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Kimyager Emrah Atacı
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-30.07.2013
Proje Özeti: Bu proje kapsamında, yeni azo grubu ihtiva eden ve suda çözünebilen bazı ftalosiyaninlerin (Co, Ni, Cu, Zn and H) sentezi gerçekleştirildi. Öncelikle, fenol ve sülfanilik asitin
azo kenetlenme tepkimesi sonucu azo boyar maddesi (1) elde edildi. Daha sonra bu azo boyarmaddesinden nükleofilik aromatik sübsititüsyon tepkimesi ile ftalonitril bileşikleri (2 ve 3) sentezlendi. Son adım olarak, metalli ftalosiyaninlerin (2a-d ve 3a-d) mikrodalga yardımlı sentezi
gerçekleştirilmiştir. Metalsiz ftalosiyaninler (2e ve 3e) ise geleneksel yöntem kullanılarak sentezlendi. Ftalosiyaninler kolon kromatografisi yöntemi kullanılarak saflaştırıldı. Mikrodalga yardımlı
sentez metodu tepkime süresini azaltmakta ve ürün verimini arttırmaktadır. Sentezlenen bütün
ftalosiyaninler su, methanol ve DMSO ‘da çözünmektedirler. Elde edilen tüm bileşiklerin yapıları
elemental analiz, 1H-NMR, 13C-NMR, UV/Vis, MS ve FTIR spektrumları ile açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ftalosiyanin, Mikrodalga, Sentez, Azo Boyar Madde

Project Abstract: In this study, the new water-soluble phthalocyanines (Co, Ni, Cu, Zn and

H) substituted with azo compound are described. Firstly, azo compound (1) was synthesized by
treating phenol with sulfanilic acid. Then phthalonitrile compounds (2 and 3) were synthesized
by nucleophilic aromatic substitution. At the last step, water-soluble metallophthalocyanines
(2a-d and 3a-d) were synthesized by the microwave irradiation. Metal free phthalocyanines
(2e, 3e) were syhtesized by conventional method. The purification of phthalocyanine compounds were carried out by column chromatographic separation. The microwave-assisted synthesis method reduces reaction times and enhances the yield of the reactions. All phthalocyanine
compounds are soluble in water, methanol and DMSO. The structures were confirmed by elemental analysis, 1H NMR, 13C NMR, UV/Vis, FTIR and Mass spectra.
Key words: Phthalocyanine, Microwave, Synthesis, Azo dyes

123

2012

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.106.03.6
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Abdominal aorta klemplenerek yapılan iskemi reperfüzyon deneysel modelinde adalimumab’ın karaciğer ve böbrek dokusunu koruyucu etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Erkan CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE, Doç. Dr. Aynur
KIRBAŞ, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Prof. Dr. Arif YILMAZ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.06.2012-02.01.2014
Proje Özeti: Amaç: Bu çalışmanın amacı iskemi reperfuzyon (İR) sırasında, sıçan karaciğer ve
böbrek dokusunda oluşan oksidatif stres, hücre hasarı ve apopitozis üzerine adalimumabın (ADA)
koruyucu etkisini araştırmaktır.

Materyal Metod: Total 30 adet Wistar albino erkek sıçan çalışmaya alınarak 10’arlı 3 gruba bölündü. Kontrol grubu, İ/R grubu ve İ/R+ADA grubu oluşturuldu. Kontrol grubuna İ/R oluşturulmadan sadece laparatomi yapıldı. İ/R grubuna infrarenal abdominal aortik kros bağlanarak 2 saat
iskemi ve sonra 2 saat reperfuzyon yapıldı. ADA 50 mg/kg tek doz intrapertoneal olarak yapıldı,
İ/R+ADA grubuna ise İ/R dan 5 gün önce yapıldı. Reperfuzyondan bitiminde hayvanlara ötenazi
yapılarak karaciğer ve böbrek dokuları alındı ve biyokimyasal ve histopatolojik çalışmalar yapıldı.
Bulgular: Karaciğer dokusu için: İ/R grubunda tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) (430.8 ± 70.1 pg/
mg protein) İ/R+ADA (338.0 ± 71.6 pg/mg protein, p = 0.019) ve kontrol grubundan (345.5 ± 53.3
pg/mg protein, p = 0.006) anlamlı yüksekti. İ/R grubunda nitrik oksit (NO) (8.0 ± 1.1 µmol/g protein) İ/R+ADA (6.3 ± 1.2 µmol/g protein, p = 0.008) ve kontrol grubundan (6.5 ± 1.5 µmol/g protein,
p = 0.024) anlamlı yüksekti. Böbrek dokusu için: İ/R grubunda sırasıyla TNF-α (1150.9 ± 145.6 pg/
mg protein), interlökin-1 beta (İL-1β) (287.0 ± 32.4 pg/mg protein) ve İL-6 (1085.6 ± 56.7 pg/mg
protein) seviyeleri kontrol TNF-α (916.1 ± 88.7 pg/mg protein, p = 0.003), İL-1β (187.5 ± 37.2 pg/
mg protein, p < 0.001), İL-6 (881.4 ± 57.1 pg/mg protein, p < 0.001) ve İ/R+ADA grubu
TNF-α (864.2 ± 169.4 pg/mg protein, p = 0.003), İL-1β (241.4 ± 33.4 pg/mg protein, p = 0.010), İL-6
(987.7 ± 66.5 pg/mg protein, p = 0.004) seviyelerinden anlamlı yüksekti. İ/R karaciğer ve böbrek
dokusunda şiddetli hasara yol açmakta iken ADA tedavi grubunda daha az histopatolojik hasar
görüldü.
Sonuç: ADA tedavisi İ/R sırasında karaciğer ve böbrekte oluşan hasarı belirgin azaltmaktadır ve bu olay
ADA’nın antiinflamatuar ve antioksidan etkisine bağlıdır. ADA’nın İ/R öncesi verilmesi sıçanlarda deneysel abdominoaortik İ/R modelinde karaciğer ve böbrek dokusunda koruyucu olabilir.
Anahtar kelimeler: İskemi reperfüzyon, karaciğer, böbrek, adalimumab, tümör nekrozis faktör

2012

124

Project Abstract: Purpose: The aim of this study was to investigate the possible protective

effects of adalimumab (ADA) on cell damage in rat liver and kidney tissues during ischemia/reperfusion (I/R) injury of infrarenal abdominal aorta.
Methods: A total of 30 male Wistar-albino rats were divided into three groups: control, I/R, and I/
R+ADA, each group containing 10 animals. Laparotomy without I/R injury was performed in the
control group animals. Laparotomy in the I/R group was followed by two hours of infrarenal abdominal aortic cross ligation, and then two hours of reperfusion. ADA (50 mg/kg) was administered
intraperitoneally as a single dose, to the I/R+ADA group, five days before I/R. All animals were
euthanized at the end of reperfusion, and liver and kidney tissue samples were obtained for biochemical and histopathological investigations in all groups.
For liver tissues: The tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) level in the I/R group (430.8 ± 70.1 pg/
mg protein) was significantly higher than that in the I/R+ADA group (338.0 ± 71.6 pg/mg protein,
p = 0.006) and the control group (345.5 ± 53.3 pg/mg protein, p = 0.008). The levels of nitric oxide
(NO) in the I/R group (8.0 ± 1.1 µmol/g protein) were strongly higher than in the I/R+ADA group
(6.3 ± 1.2 µmol/g protein, p = 0.008) and the control group (6.5 ± 1.5 µmol/g protein, p = 0.010).
For kidney tissues: The I/R group’s TNF-α (1150.9 ± 145.6 pg/mg protein), IL-1β (287.0 ± 32.4 pg/
mg protein) and IL-6 (1085.6 ± 56.7 pg/mg protein) levels were significantly higher than those
of the control (916.1 ± 88.7 pg/mg protein, p = 0.003; 187.5 ± 37.2 pg/mg protein, p < 0.001;
881.4 ± 57.1 pg/mg protein, p < 0.001, respectively) and I/R+ADA groups (864.2 ± 169.4 pg/mg
protein, p = 0.003; 241.4 ± 33.4 pg/mg protein, p = 0.010; 987.7 ± 66.5 pg/mg protein, p = 0.004,
respectively). I/R caused severe histopathological injury to liver and kidney tissues. To date, a few
histopathological changes have been reported regarding abdominal I/R injury in rats due to ADA
treatment. Conclusion: ADA treatment significantly decreased the severity of liver and kidney I/R
injury, and inhibited I/R-induced cell damage. Due to its anti-inflammatory and antioxidant effects, ADA pretreatment may have protective effects on experimental liver and kidney injury by
abdominal aortic I/R in rats.
Key words: Ischemia reperfusion, Adalimumab, liver, kidney, tumor necrosis factor
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Proje no: 2012.103.02.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NIN SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNE BESLENME YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Huriye ARIMAN KARABULUT
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki KURTOĞLU, Su Ürün.Yük.Müh.
Burcu ŞENOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Proje Özeti: Bu çalışmada, başlangıç ağırlığı ortalama 76,16±0,41 g olan gökkuşağı alabalık-

larına vücut ağırlıklarının %0,5 (I. grup), %2 (II. grup) ve %6’ sı (III. grup) oranında yem verilmiş,
farklı yemleme oranlarının büyüme, mide hacmi ve et verim özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Deneme 3x2 faktöriyel düzenleme tam şansa bağlı plana göre yürütülmüştür. Elde edilen
sonuçlara göre;
Deneme sonunda grupların ortalama canlı ağırlıkları sırasıyla 128,86±34,21 g, 236,05±89,32 g
ve 238,91±86,67 g olarak belirlenmiştir. İstatistik analiz sonuçlarına göre I. ile II. grup ve I. ile III.
grup arasındaki farklar önemli (p<0,05), II. ile III. grup arasındaki fark ise önemsiz çıkmıştır. Yem
değerlendirme I., II. ve III. gruplarda sırasıyla 0,80±0,35, 1,59±0,82 ve 3,17±1,49 olarak, kondisyon faktörü değerleri ise sırasıyla 1,24, 1,43, ve 1,45 olarak bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına
göre, cıva ile ölçülen mide hacmi sırasıyla 7,72±2,16 cc, 14,61±3,74 cc ve 16,01±5,64 cc olarak
belirlenmiştir. En iyi mide hacmi III. grupta ortaya çıkmıştır. Mide hacminin gruplar arasındaki
istatistiki analiz sonuçlarına göre I. ile III. grup ve I. ile II. grup arasındaki fark önemli (p<0,05), II.
ile III. grup arasındaki fark ise önemsiz çıkmıştır.
Deneme sonunda yapılan balık kesim işlemi sonuçlarından faydalanılarak hepatosomatik indeks, viserosomatik indeks ve karkas ağırlığı değerleri tespit edilmiştir. Balık etinin verim özellikleri analizlerinden elde edilen sonuçların farklı yem oranları bakımından; hepatosomatik indeks
ve karkas ağırlığı önemsiz, viserosomatik indeks değerleri ise istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).
Balıklar üzerinde yapılan kimyasal analiz sonuçları dikkate alınarak; balık etindeki ham protein, ham yağ oranları belirlenmiştir. Protein analizinde I. ile III. grup ve I. ile II. grup arasındaki farklılığın önemli olduğu (p<0,05) fakat II. ile III. grup arasındaki farklılığın önemli olmadığı tespit edilmiştir. Ham yağ değerlendirildiğinde I. İle III. grup arasındaki farkın
önemli (p<0,05), II. ile III. grup ve I. ile II. grup arasındaki farkın önemsiz olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, yemleme oranı, büyüme, mide hacmi, et verimi.
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Project Abstract: In this study, rainbow trout with a mean weight of 76.16 ± 0.41 g were fed

0.5% (I. group) and 2% (II. group) of the body weight and 6% (III. group), respectively to investigate the
effects of different feeding rates on growth and meat composition. The experiment was conducted as a completely randomized design (3x2), with two treatments and four replicate tanks.
At the end of the experiment;
Final average weights of groups have been established as 128.86±34.21 g, 236.05±89.32 g and
238.91±86.67 g respectively. The difference between the I. and II. group, and also the I. and III.
group was found significant (p<0.05) while the difference between the II. and III. group insignificant according to the results of statistics analysis. Feed conversion rates have been found as
0.80±0.35, 1.59±0.82 and 3.17±1.49, condition factor values as 1.24, 1.43 and 1.45 respectively.
According to the results of stomach volume measured by mercury of groups have been established as
7.72±2.16 cc, 14.61±3.74 cc and 16.01±5.64 cc respectively. The best stomach volume was III.
group. The difference between the I. and III. group, and also the I. and II. group was found significant (p<0.05) while the difference between the II. and III. group insignificant according to the
results of statistics analysis of stomach volume.
At the end of the experiment, by making use the slaughter results doing on fish hepatosomatic
indices, viscerosomatic indices and carcass weight of fish have been determined. According to
the results of the analysis on the characteristics of meat composition, hepatosomatic indices
and carcass weight was found statistically insignificant, while viscerosomatic indices were statistically significant (p<0.05). At the and end of the experiment, by making use of the results
chemical analysis on the fish, the levels of crude protein and, crude fat fish meat have been established. Crude protein was found determined statistically insignificant as I. and III. group and
I and II group, while the difference between the II. and III. group insignificant. The difference
between the I. and III. group was found significant (p<0.05) while the difference between the II.
and III. group and the I. and II. group insignificant according to the results of crude fat.
Keys Words: Rainbow trout, feeding rates, growth, stomach volume, meat composition.
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Proje no: 2012.106.01.7
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Ldl Alt Tipleri, Karotis İntima Media Kalınlığı Ve Tnf Alfa Stroke İle İlişkilidir
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Aynur KIRBAŞ, Yrd.Doç.Dr. Erkan CÜRE, Doç.
Dr.Serkan KIRBAŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.06.2012-02.01.2014
Proje Özeti: Amaç:

Küçük partiküllü (kp) düçük yoğunluklu lipoprotein (DYL), tümör nekroz
faktör alfa (TNF-α) ve nitrik oksitin (NO) inme için önemli risk faktörü olduğu ortaya konmuştur.
Bu çalışmanın amacı artmış kp-DYL, TNF-α ve NO’in inme gelişimi ve karotis intima media kalınlığı
(KİMT) üzerine etkilerini araştırmaktır.
Metod: 29 kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 54 inme hastası ve benzer yaş grubunda 29 kadın
ve 21 erkek toplam 50 kontrol bu çalışmaya dahil edildi. KİMT, C reaktif protein (CRP), TNF-α, NO ve
lipid alt tipleri iki gruptada ölçüldü.
Bulgular: Ortalama DYL partikül büyüklüğü inme grubunda kontrol grubundan daha düşüktü (26.8
± 0.31 nm vs. 27.0 ± 0.31 nm, P = 0.003). kp-LDL, TNF-α, NO, CRP, sağ ve sol KİMT stroke grubunda
(sırasıyla: 8.2 ± 7.8 mg/dL; 75.6 ± 25.0 pg/mL; 76.4 ± 53.3 µmol/L; 1.9 ± 2.6 mm; 0.97 ± 0.38 mm;
1.04 ± 0.44 mm) kontrol grubundan (sırasıyla: 3.3 ± 3.5 mg/dL, P < 0.001; 65.4 ± 9.1 pg/mL, P =
0.009; 41.5 ± 27.0 µmol/L, P < 0.001; 0.4 ± 0.3 mm P < 0.001; 0.83 ± 0.15 mm, P = 0.007; 0.87 ±
0.19 mm, P = 0.010) yüksek bulundu.
Sonuç: Bu bulgular gösterdi ki kp-LDL ile artmış inme arasında bağımsız ilişki var ve kp-LDL inme
gelişimi için risk faktörü olabilir. Ek olarak, TNF-α, NO, sağ ve sol KİMT da iskemik inme gelişimi için
risk faktörü olabilir.
Anahtar kelimeler: İskemik inme, Küçük partiküllü düşük yoğunluklu lipoprotein, ortalama düşük
yoğunluklu lipoprotein, tümör nekroz faktör alfa, karotis intima media kalınlığı

Project Abstract: Objectives: Small dense (sd) low-density lipoprotein (LDL), tumor necrosis

factor (TNF) alpha (α), and nitric oxide (NO) have recently emerged as important stroke risk factors. The aim of the study was to investigate the effects of increased levels of small LDL particle
size, TNF-α and NO on the developed ischemic stroke and increased carotid artery intima-media
thickness (CIMT).
Materials and Methods: A total of 29 women and 25 men (a total of 54 ischemic stroke patients)
and a similar age group of 50 controls (29 females and 21 males) were included in the study. CIMT,
C-reactive protein (CRP), TNF-α, NO, and lipid subfraction test of the two groups were measured.
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Results: The mean LDL particle size was smaller in patients with stroke than in the controls (26.8
± 0.31 nm vs. 27.0 ± 0.31 nm, P = 0.003). sd-LDL, TNF-α, NO, CRP, right CIMT, and left CIMT were
higher in patients with stroke than in the controls (respectively; 8.2 ± 7.8 mg/dL vs. 3.3 ± 3.5 mg/
dL, P < 0.001;75.6 ± 25.0 pg/mL vs. 65.4 ± 9.1 pg/mL, P = 0.009;76.4 ± 53.3 µmol/L vs. 41.5 ± 27.0
µmol/L, P < 0.001;1.9 ± 2.6 mm vs. 0.4 ± 0.3 mm P < 0.001;0.97 ± 0.38 mm vs. 0.83 ± 0.15 mm,
P = 0.007;1.04 ± 0.44 mm vs. 0.87 ± 0.19 mm, P = 0.010). Conclusion: These results show that
sd-LDL is independently associated with the incidence of stroke and may be a risk factor in the
development of stroke. In addition, TNF-α, NO, right CIMT, and left CIMT may be a risk factor in
the development of ischemic stroke.
Key words: ischemic inme, small dense low density lipoprotein, mean low density lipoprotein,
tumor necrosis factor alpha, carotid intima media thickness.
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Proje no: 2012.106.01.8
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Abdominal Aorta Klemplenme Yoluyla Karaciğer Ve Böbrek Hasarı Oluşturulan Ratlarda Topiramatın Bu Hasarı Hafifletici Etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Medine CUMHUR CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Erkan CÜRE, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ, Prof. Dr. Hasan EFE, Prof. Dr. Arif YILMAZ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.06.2012-02.01.2014
Proje Özeti: Amaç: Topiramat (TPM) tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) ve oksidatif stresi azaltır. Biz bu

çalışmada iskemi reperfuzyon (İ/R) hasarı sırasında karaciğer ve böbrek dokusundaki hücre hasarı üzerine
TPM’nin koruyucu etkisini araştıracağız.
Metod: 30 adet Wistar albino erkek sıçan çalışmaya alınarak 3 gruba bölündü. Bu gruplar kontrol, İ/R ve İ/
R+TPM grubuydu. Kontrol grubuna İ/R olmaksızın laparatomi yapıldı. İ/R gruba infrarenal abdominal aorta klemplenerek 2 saat iskemi ve 2 saat reperfüzyon yapıldı. İ/R+TPM grubuna 100 mg/kg/gün oral yolla 7
gün boyunca TPM verildi ve sonra İ/R yapıldı.
Bulgular: Karaciğer dokusunda; İ/R grubunda TNF-α, ve İnterlökin-1 beta (İL-1β) seviyeleri (sırasıyla, 1184.2 ± 129.1 pg/mg protein; 413.1 ± 28.8 pg/mg protein) kontrol (sırasıyla, 907.8 ± 113.0 pg/
mg protein, p=0.002; 374.7 ± 23.7 pg/mg protein, p = 0.010) ve İ/R+TPM grubundan (999.5 ± 115.2
pg/mg protein, p < 0.001; 377.9 ± 30.9 pg/mg protein, p = 0.007) anlamlı yüksekti. Böbrek dokusunda; İ/R grubunda TNF-α, İL-6 ve asimetrik dimetil arginin (ADMA) seviyeleri (sırasıyla, 428.7±95.9 pg/
mg protein; 569.0±91.7 pg/mg protein; 0.05±0.002 µmol/g protein) kontrol (sırasıyla, 358.8±48.6 pg/
mg protein; 443.6±44.6 pg/mg protein; 0.02±0.001 µmol/g protein) ve İ/R+TPM grubundan (sırasıyla,
353.3±55.3 pg/mg protein; 454.4±39.9 pg/mg protein; 0.03±0.007 µmol/g protein) anlamlı yüksekti.
Sonuç: TPM sıçanlarda karaciğer ve böbrek hasarını kısmi olarak önleyebilir. İ/R karaciğer ve böbrek
hasarını önlemede karmaşık mekanizmaları anlamada yardımcı olmada yeni bir bakış açısı getirebilir.
Anahtar kelimeler: İskemi reperfuzyon, karaciğeri böbrek, topiramat.

Project Abstract: Background: Topiramate (TPM) decreases tumor necrosis factor-alpha (TNF-α)

and oxidative stress. We investigated that protective effects of TPM on cell damage in liver and kidney tissue
during ischemia-reperfusion (I/R) damage.
Methods: A total of 30 male Wistar albino rats were divided into three groups: control, I/R, and I/R plus
TPM (I/R+TPM). Laparotomy without I/R injury was performed in control group. After laparotomy, cross
ligation of infrarenal abdominal aorta was applied for two hours in I/R groups which was followed by two
hours of reperfusion. TPM (100 mg/kg/day) was orally administrated to animals in the I/R+TPM group for
seven consecutive days before I/R.
Results: For liver tissues; the I/R group’s TNF-α and interleukin-1 beta (IL-1β) levels were significantly
higher (1184.2 ± 129.1 pg/mg protein; 413.1 ± 28.8 pg/mg protein, respectively) than those of the control
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(907.8 ± 113.0 pg/mg protein, p=0.002; 374.7 ± 23.7 pg/mg protein, p = 0.010, respectively) and I/R+TPM
groups (999.5 ± 115.2 pg/mg protein, p < 0.001; 377.9 ± 30.9 pg/mg protein, p = 0.007, respectively).
For kidney tissues; the I/R group’s TNF-α, interleukin-6 (IL-6) and asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels were significantly higher (428.7±95.9 pg/mg protein; 569.0±91.7 pg/mg protein; 0.05±0.002 µmol/g
protein, respectively) than those of the control (358.8±48.6 pg/mg protein; 443.6±44.6 pg/mg protein;
0.02±0.001 µmol/g protein, respectively) and I/R+TPM groups (353.3±55.3 pg/mg protein; 454.4±39.9
pg/mg protein; 0.03±0.007 µmol/g protein, respectively).
Conclusion: TPM may partially prevent liver and renal damage in rats. The opening of new horizons of
this kind of knowledge will help understand the complex challenge in the prevention of liver and renal
I/R damage.
Key words: Ischemia reperfusion, liver, kidney, topiramate
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Proje no: 2012.106.01.11
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas ve Acinetobacter’lerde
Sınıf 1, 2, 3 İntegron Gen Kasetlerinin Taranması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Cemal SANDALLI, Araş.Gör. Azer ÖZAD DÜZGÜN, Araş. Gör. Ayşegül SARAL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2012-01.07.2013
Proje Özeti:

Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa dünya genelinde önemli
nozokomial patojenlerdendir ve pek çok antibiyotiklere direnç geliştirmelerinden dolayı oluşturdukları
enfeksiyonları tedavi etmek zordur. Bu proje yaklaşık 300 örneğin sınıf I, II ve III integronların
varlığının araştırılması, gen kasetlerindeki gen kombinasyonlarının belirlenmesini ve yeni gen kaseti
kombinasyonlarının tanımlanmasını, direnç genlerinin moleküler karakterizasyonunun araştırılmasını ka
psamaktadır.
300 civarında Pseudomonas ve Acinetobacter suşu toplanmıştır ve örneklere antibiyotik duyarlılık testleri
uygulanmıştır. Bu bakteri türlerine hazırlanan genomik DNA’ lar kullanılarak integron üzerindeki direnç
genlerinin PZR ile tespiti, baz dizin analizi ile yeni allel veya gen kombinasyonlarının tanımlanması yapılmıştır. Sonuç olarak, P. aeruginosa ve A. baumannii izolatlarında toplam 28 Sınıf 1 integron tespit
edilirken sınıf 2 ve 3 integron bulunamamıştır. 28 sınıf integron pozitif suş arasında 19 tanesi farklı gen
kaseti içermektedir. Bunlardan 7 tanesi P. aeruginosa da 12 taneside A. baumannii de görülmüştür. Sınıf
1 integronlarda genel olarak aadA ve aac gen ailesi bulunmuştur. P. aeruginosa da bulunan gen kasetleri; AadA1 (%99), Aac(3)-Id (%82)-orf-aac(3”)-Ia(%99), Aac(3)-Ie (%83)-oxa10(%100)-aadA1(%100),
AadA6(%99, %100), Aac(6’)-I (%97)-orf-aadA2(%99) ve A. baumanni de bulunan gen kasetleri AacC1AAC(3)I-aadA1, AacC1-aadA1, AAC(3)-I, AAC(3)-I -AAC(3)-I -aadA1, TEM-1, AAC(3)-I-aadA1 - AAC(3)-I
-AAC(3)-I, AAC(3)-I -AAC(3)-I -AAC(3)-I -aadA1, AAC(3)-I - aadA1, AAC(3)-I-AAC(3)-I, AAC(3)-I-aadA1AAC(3)-I-aadA1, AAC(3)-I- AAC(3)-I- aadA1-AAC(3)-I-aadA1. Bunalara ilaveten A. baumanni de aadA1 geninin iki yeni alelli tespit edilimiştir. Diğer gen kasetlerine benzerliği 95% aadA1 (TKA18) ve 89% aadA1
(ANKA3) olarak bulunmuşturs.
Anahtar kelimeler: A. baumannii, P. aeruginosa, integron, gen kaseti

Project Abstract: Pseudomonas aeruginosa and A. baumannii are the leading nosocomial pathogens

worldwide and their infections are hard to treat due to acquired resistance to many antibiotics. This project
has included; approximately 300 strain to investigate the presence of class I, II and III integrons, combination of genes to determine the gene cassettes, the identification of a new gene cassette combinations and
molecular characterization of resistance genes.
About 300 samples were collected and the strain of Pseudomonas and Acinetobacter antibiotic susceptibility tests were performed. Genomic DNA using prepared from these bacterial species, PCR detection of
resistance genes on integrons, identification of new alleles or combination of genes with base sequencing
analysis were performed.
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As a result, in P. aeruginosa and A. baumannii isolates were detected in a total of 28 class 1 integron
and were not found class 2 and 3 integrons. 19 of 28, class of integron-positive strains contain different
gene cassettes. 7 of them were seen in P.aeruginosa and 12 of 19 were seen in A. baumannii. aadA and
aac gene family ,in general, were found on class 1 integrons. The gene cassettes in P. aeruginosa; AadA1
(%99), Aac(3)-Id (%82)-orf-aac(3”)-Ia(%99), Aac(3)-Ie (%83)-oxa10(%100)-aadA1(%100), AadA6(%99,
%100), Aac(6’)-I (%97)-orf-aadA2(%99) and the gene cassettes in A. baumanni; AacC1-AAC(3)I-aadA1,
AacC1-aadA1, AAC(3)-I, AAC(3)-I -AAC(3)-I -aadA1, TEM-1, AAC(3)-I-aadA1 - AAC(3)-I -AAC(3)-I, AAC(3)-I
-AAC(3)-I -AAC(3)-I -aadA1, AAC(3)-I - aadA1, AAC(3)-I-AAC(3)-I, AAC(3)-I-aadA1- AAC(3)-I-aadA1,
AAC(3)-I- AAC(3)-I- aadA1-AAC(3)-I-aadA. In addition to these, two new gene cassettes array were observed. Their percentage rates of similarity to other cassettes are 95% aadA1 (TKA18) and 89% aadA1 (AN
KA3)
Key words: : A. baumannii, P. aeruginosa, integron, gene cassette
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Proje no: 2012.101.10.1
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Otonom Hareket Kabiliyetine Sahip Robot Tasarımı
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Servet KARASU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Öğr.

Gör. Murat HACIMURTAZAOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2013
Proje Özeti: Bu projedeki amaç otonom hareket kabiliyetine sahip sumo, mini sumo ve çizgi

izleyen robotların tasarımını yapmak ve kontrolünü sağlamaktır. Projede yer alan robotlar ODTU
robot topluluğu robot günlerinde, MEB Uluslararası Robot Yarışmasında, SU bilim günleri robot
yarışmasında yarıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
ODTU (Uluslararası) ve SU (Ulusal)’de yarışmalara katılınmış ve ilk 15 içerisinde derece alınmıştır.
Robotların mekanizmalarının yapımında plastik ve alüminyum malzemeler kullanılmıştır. Robot yapımında kullanılan plastik ve alüminyum bütün malzemelerin teknik çizimleri ve ölçüleri yarışma kuralları çerçevesinde yapılmıştır. Robotları oluşturan ikinci birim ise elektronik yapılarıdır. Robot projelerinde kullanılan kontrol, iletişim devrelerinin
şematik ve baskı devreleri, elektronik kart ve montajları robotlar üzerine entegre edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otonom hareket, robot tasarımı
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Proje no: 2013.102.02.1
Proje Türü: Genel Proje
Proje Başlığı: Mebendazol Halkası İçeren Bazı Benzimidazol Türevlerinin Mikrodalga Işıma
İle Sentezi

Proje Yürütücüsü:

Yrd. Doç. Dr. Emre MENTEŞE

Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Arş. Gör. Fatih YILMAZ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2014
Proje Özeti: Bu proje kapsamında, etkili bir benzimidazol türevi ilaç olan Mebendazol ile aynı

iskeleti içeren bir seri bileşik mikrodalga ışıma kullanılarak oldukça kısa sürede ve yüksek verimde sentezleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın ilk bölümünde, literatürde kayıtlı pinner yöntemiyle iminoester hidroklorürler sentezlenmiş ve 3,4-diaminobenzofenon ile etkileştirilerek benzimidazol türevi bileşikler (2a-ı) sentezlenmiştir. İkinci kısımda ise, elde edilen benzimidazol türevleri ayrı ayrı metilbromoasetat
ile etkileştirilerek asetat türevlerine (3a-ı) dönüştürülmüştür. Sentez çalışmalarının tamamı
mikrodalga ışıma ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yeni bileşiklerin yapı analizleri detaylı
olarak 1H-NMR, 13C-NMR ve Kütle spektroskopisi gibi spektroskopik yöntemlerle incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Benzimidazol, Mebendazol, Mikrodalga sentez.

Project Abstract: In this Project, a series of benzimidazole compounds, which have the
same skelation with an effective drug mebendazole, were synthesized in a short rime and high
yields.

In the first part of this study, iminoester hydrochlorides were synthesized according to the pinner method and they were treated with 3,4-diaminobenzophenone to synthesized benzimidazole derivatives (2a-ı).In the second part, the obtained benzimidazole derivatives were treated
with methyl bromoacetate to convert them to their acetate derivatives (2a-d).
All compounds were synthesized under microwave irradiation. The structure of newly synthesized compounds were identified by 1H-NMR, 13C-NMR and mass spectroscopic techniques in
detailed.
Key Words: Benzimidazole, Mebendazole, Microwave Synthesis
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2008
Proje no: 2008.105.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Sınıf Öğretmenleri İçin Toplum Tabanlı Biyoloji Eğitimine Yönelik Eğitici Program Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Nesrin TÜRKMEN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Öğr. Gör. Abdullah TÜRKMEN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2008 -30.06.2011
Projenin Amaç ve Kapsamı: Projenin temel amacı

sınıf öğretmenleri için toplum tabanlı
biyoloji eğitimine yönelik eğitici program geliştirmek , uygulamak ve etkililiğini değerlendirmektir. Çalışmanın amacına ulaşılabilmesi için yapılacak faaliyetler şunlardır:
1. Toplum tabanlı biyoloji eğitimi yapılan ülkelerde geliştirilen programların incelenmesi
2. Programın geliştirilmesi
3. Uygulama için ders materyallerinin hazırlanması( Kılavuz kitap,CD-ROM,saydam,web sitesi )
4. Geliştirilen programın 9 Mart İlköğretim Okulundaki öğretmenlere 5 aylık bir süreçte uygulanması
5. Uygulamanın etkililiğinin değerlendirilmesi.
6. Proje sonuçlarının değerlendirilmesi ve proje raporunun hazırlanması
7. Elde edilecek bilgi ve deneyimlerin işbaşındaki sınıf öğretmenlerine aktarılabilmesi amacıyla
projenin Milli Eğitim Bakanlığına sunulması.
Günümüzde sosyal , kültürel ve ekonomik alanlarda önemli değişimler meydana gelmektedir. Bu
değişimler eğitim sistemlerini de değişmeye zorlamaktadır. Toplumun sürdürülebilir gelişiminin
ve kalkınmasının sağlanmasında en büyük rol toplumu oluşturan bireylere düşmektedir. Biyoloji
okur yazarlığı temel biyoloji kavram ve prensiplerinden hareket ederek ; mantıklı düşünme,
kişisel sorumluluk , kişisel gelişim, işbirliği ve bilimsel süreç becerilerini kazandırarak ,bireye
kendisinin veya toplumun karşı karşıya bulunduğu problemlerin analiz edilmesi ve çözüm
üretilebilmesi için bilgi,tutum ve becerilerden oluşan kapasiteyi kazandırmayı hedeflemektedir.
Bugün , ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu türlerin yok olması, iklim değişikliği ,
doğal kaynakların azalması, bulaşıcı hastalıklar, çevre kirliliği gibi temel sorunların yanı sıra,
sağlık ,tarım biyoteknoloji, biyoetik gibi alanlarda var olan sorunların çözülmesi ya da gelecek
için projelerin üretilmesinde biyoloji eğitimi başlıca rolü oynamaktadır. Bu bağlamda biyoloji
eğitimcilerinin kendi rollerine düşen sosyal sorumluluğu ciddi bir şekilde analiz etmeleri ve
eğitsel projeler geliştirmeleri zorunluluktur.
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Proje no: 2009.102.02.3
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Anoxybacillus Gonensis A4’ün Ksiloz İzomeraz Enzimini Kodlayan Geninin
Klonlanması, Enzimin Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Özlem FAİZ
Projenin Amacı ve Kapsamı: Gelişen teknoloji ile birlikte canlı sistemlerde bulunan biyomoleküllerin (proteinler, enzimler, hormonlar vs.) insanlığın yararına birçok alanda kullanımı
günden güne artmaktadır. Bu tür biyomoleküllerin canlı sistemleri dışındaki kullanım alanlarına
(endüstriyel, bilimsel araştırmaya yönelik vs.) uyarlanması her ne kadar uzun bir emek ve maddi
olarak destek isteyen bir iş olsa da uygulamaya geçilmesi durumunda getireceği faydaların çok
daha fazla olduğu açıktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuarı çalışanları tarafından Diyadin kaplıcalarından izole edilen ve yapılan morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal,
kemotaksonomik ve genetik testler sonucunda Anoxybacillus gonensis’e ait yeni bir suş olduğu
belirlenen Anoxybacillus gonensis A4’ün ksiloz izomeraz enzimini kodlayan genin klonlanması,
enzimin saflaştırılması ve biyokimyasal özelliklerinin ve kinetik parametrelerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
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Proje no: 2009.104.03.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Osmanlı Dönemi Rize Merkez İlçe Kitabeleri Ve Mezar Taşları
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. İsmail HACIAHMETOĞLU,
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Recep KOYUNCU

01.07.2009- 02.07.2012

Projenin Amacı ve Kapsamı: Projenin amacı şöyle özetlenebilir:
1- Üzerinde yaşadığımız toprakları bize emanet eden, farklı din, dil ve kültüre mensup toplulukları asırlarca bir arada huzur içinde yaşatan ecdadımızın kültürel tarihini mezar taşları ışığında
ortaya koymak.
2- Bölge ve Türk tarihi hakkında araştırma yapanlara bölgedeki mezar taşlarından yararlanma
imkanı sağlamak.
3- Tarih, sanat ve kültür mirasımızı ortaya çıkarmak.Projenin kapsamı, Osmanlı dönemine ait
Rize’deki mezar taşlarını tespit etmek, resimlemek, okumak ve elde edilen bulguları bir değerlendirme ile birlikte yayına hazırlamaktır.

141

2009

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2009

Proje no: 2009.104.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: M.S. X. ve XI. Yüzyıllarda İslam Dünyasında Yorum Bilimle İlgili Yazılan Telif
Eserlerin İçerik Açısından Karşılaştırmalı Olarak Günümüz Bilim Dünyasına Aktarılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şevket TOPAL
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. İlyas YILDIRIM, Tayyip NACAR

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2009- 01.07.2013
Projenin Amacı ve Kapsamı: İslam Dünyasında Miladi X. ve XI. (Hicri IV. Ve V.) yüzyıllar,

değerli eserlerin ve bu eserleri telif eden değerli fakihlerin yoğun olarak yaşadığı bir dönemdir.
Bu dönemin ilgi çekici özelliklerinden birisi şüphesiz, hukuku ve iktisadı da içine alan Fıkıh ilmi
sahasındaki günümüzde metodoloji ya da yorum-bilim diye isimlendirebileceğimiz Fıkıh Usulü
çalışmalarının ortaya konulmuş olmasıdır. Merhum Muhammed Hamidullah’ın da ifade ettiği
gibi bu sahayla ilgili ilk çalışmalar Müslüman ilim adamlarına aittir. Fıkıh Usulü sahasında
günümüze ulaşmış olan derli toplu ilk eser Ebu Bekir Cessas’ın kaleme aldığı el-Fusul isimli
eserdir. Cessas’ı takip eden dönemde bu sahada eser veren en önemli şahsiyetler arasında
Bakillani, Ebu’l-Hüseyin el-Basrî, Bezdevî, Serahsi, Cüveyni ve Gazzali Fıkh Usulü ilminin
yerleşip kökleşmesine vesile olmuşlardır. Bu şahsiyetler, özellikle kendilerinden önce bu ilmin
oluşmasına ve gelişmesine öncülük yapmış ilk nesil büyük fakihlerin birikimlerini ve metotlarını
kendilerinden sonra gelen fakihlere aktarmada da eserleri ve fikirleri ile yol gösterici ve hatta
belirleyici olmuşlardır.
Bu projenin amacı, Fıkıh Usulü sahasında elimize ulaşmış derli toplu ilk eser olan Cessas’ın eseri
çerçevesinde onuncu ve on birinci asırlarda kaleme alınmış diğer Fıkıh Usulü eserlerini mukayeseli bir şekilde günümüz ilim dünyasına arz ederek metodoloji ve yorum-bilime katkı sağlamaktır. Bunun yanında gerekli destek sağlandığı takdirde Cessas’ın eserinin yazmalarının bulunduğu
Mısır kütüphanelerine giderek metin karşılaştırması yapmak suretiyle yanlış anlamaya sebep
olabilecek tahkik ve baskı hatalarını asgari bir seviyeye indirmek de proje kapsamında düşünülmüş olan hedeflerdendir.
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Proje no: 2009.103.02.2
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı

Beyaz Kum Midyesi (Chamelea Gallina L. 1758) Avcılığında Kullanılan Hidrolik
Direçler İle Elde Edilen Üründeki Arızi Ve Iskarta Oranlarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Göktuğ DALGIÇ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Semih ENGİN, Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN,
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KALAYCI, Uzman Yusuf CEYLAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2009-30.05.2013
Projenin Amacı ve Kapsamı:

Son yıllarda balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir ve akılcıl
kullanımı için av araçlarının ekosistem üzerine etkisi bilimsel ve balıkçılık yönetim camiasının
dikkatini çekmekte ve konu ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu tip çalışmalara avcılığın yapıldığı tüm bölgelerde ve farklı balıkçılık donanımlarında ihtiyaç olmasına rağmen, kıyısal
alanlarda ve koylarda (balıkçılığın insan kaynaklı kirlilikle birlikte ekosistemi etkilediği) yapılacak
çalışmalar çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu projenin ana amacı kıyısal alanda Chamelea gallina istihsali için kullanılan hidrolik direçlerin ve yakalanan ürünün kalibrasyonunda işlevi
olan helezon eleklerin üründeki arızi ve ıskarta oranlarına etkisini incelemektir. Farklı derinlik ve
bölgelerden ve 8 aylık av sezonunu temsilen 3 kez elde edilen veriler karşılaştırılacaktır. Bu tip
av araçlarının kullanıldığı diğer ülkelerde oldukça önem verilen konu hakkında ülkemizde derinlemesine yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile ülkemiz sınırları dışında yapılan
çalışmalar karşılaştırılarak benzerlikler veya farklılıklar ortaya konulacaktır. Su ürünleri stoklarının korunması, canlının biyolojisi ve populasyon dinamiği ile gerekli kontrol mekanizmalarının
sağlıklı olarak yürütülmesiyle ilgilidir. Bu bağlamda sadece tüketilebilen su ürünlerinin araştırılması yetersiz kalacaktır. Sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirebilmek için ekosistemin mümkün
olan tüm bileşenleri araştırılmalı ve bilinmelidir. Elde edilen veriler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
ile paylaşılarak yetkililerin ekosisteme minimum zararla ekonomiye katkı sağlayan Chamelea
gallina avcılığının sürdürülebilirliği üzerine düzenlemeler getirilmesine yardımcı olunacaktır. Ayrıca bu çalışma ileride hidrolik direç avcılığı ile ilgili yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

143

2009

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2009

Proje no: 2009.102.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Zr (Zirkonyum), Sn (Kalay) ve Ce (Seryum) Elementleri ile Difüzyona Uğratılmış YBa2Cu3O7-x (Y-123) Süperiletkenlerde Difüzyon Mekanizmasının Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Osman GÖRÜR
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Tayfur KÜÇÜKÖMEROĞLU, Doç. Dr. Şükrü ÇELİK, Arş. Gör. Sait Barış GÜNER

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2009- 31.12.2011
Projenin Amacı ve Kapsamı: Bu proje, YBa2Cu3O7-x fazına sahip olan süperiletken siste-

mine Zr, Sn ve Ce elementlerinin difüzyonunu sağlayarak, bunların difüzyon katsayılarını ve aktivasyon enerjilerini hesaplamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, hangi sıcaklıklarda ve ne kadar sürede
daha fazla difüzyon olduğunu belirlemektir.
Ayrıca önerilen proje ile proje ekibinin doktora sonrası araştırmalarını arttırmak ve bu sayede akademik ilerlemeye katkı sağlamaktır.
Çalışmanın evreleri aşağıdaki gibi olacaktır:
- Süperiletken seramik tozun hazırlanışı
- Isıl işlem uygulanarak 123 fazının oluşturulması
- XRD desenleri elde edilerek faz oluşumunun gerçeklenmesi
- Zr, Sn, Ce elementlerinin difüze edilmesi
- Numunelerin 77 K de (sıvı azot içerisinde) kritik akım yoğunluklarının ölçülmesi
- Kriyostat kullanılarak numunelerin kritik sıcaklıklarının belirlenmesi (R-T)
- Kritik sıcaklık civarında ±10K aralığında 2K aralıklarla numunelerin I-V davranışlarının incelenmesi.
- Mikroyapının taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmesi
- Difüzyon katsayısının ve aktivasyon enerjisinin tespit edilmesi
- Sonuçların değerlendirilmesi
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Proje no: 2009.102.05.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:Rize Halk Kültürü Araştırmaları-I (Halk Şiiri, Masallar, Hikayeler, Efsaneler)
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İhsan SAFİ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU, Arş. Gör. Dilek
AKAN,
Arş. Gör. Elif Şebnem KOBYA, Arş. Gör. Gül YILMAZ, Arş. Gör. Gülşah ŞİŞMAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

01.07.2009- 01.07.2013

Projenin Amacı ve Kapsamı: Halk kültürü, çağlar boyu süren geleneğin günümüze gelen
mirası, kalıntısı ve kültürümüzün temel taşlarındandır. Sözlü kültür varlığımızın her geçen gün
unutulması nedeniyle bu ürünleri, millet belleğinden silinmeden, en çabuk yoldan derleyip toparlamayı yazılı kaynak haline getirerek gelecek kuşaklara aktarmayı görev bildik. Günümüzdeki
teknolojik gelişmelerle birlikte en uzak köye kadar uzanan iletişim araçları ve ulaşımda sağlanan
rahatlık, sözlü gelenekte yaşayan binlerce yıllık kültür mirasının unutulmasını hızlandırmaktadır.
Bu kaygı, çalışmalarımızın temel amacını oluşturdu.Projenin kapsamı, Rize ve çevresindeki yaşamış ve halen yaşamakta olan saz şairlerinin şiirleri ile hikaye, masal ve efsaneleri derlemekten
ibarettir.
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Proje no: 2010.102.02.3
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı:
İmmobilizasyonu

Yeni İzole Edilmiş Bir Termofilik Bakteriden Lipaz Enziminin İzolasyonu ve

Proje Yürütücüsü: Barbaros DİNÇER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Araş.Gör. Arife Pınar EKİNCİ ,Yüksek Lisans Öğr. Feyzan (AVCI) MORGÜL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2013
Projenin Amacı ve Kapsamı: Lipazlar deri, ilaç, gıda ve kozmetik endüstri alanlarında gerek
sentez gerek hidroliz işlemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, lipaz kullanılarak
elde edilen uzun zincirli yağ asidi esterleri, bir dizel yakıt olarak kullanılabilmektedir. Bazı endüstriyel işlemler sonucunda oluşan lipidik bileşiklerin, lipazla hidroliz edilerek çevreye daha az zararlı
olan kısa zincirli hidrokarbonlara dönüştürülmesi ve bu alanlarda organik çözücüler kullanılarak
gerçekleştirilen bazı kimyasal reaksiyonların yerini lipazın katalizlediği enzimatik reaksiyonların
alabilmesi çevresel olarak önemlidir.
Lipazların etkin bir şekilde bu proseslerde kullanılması ve enzimin tekrar kullanım özelliği arttırılarak maliyetinin düşürülebilmesi, immobilizasyon çalışmalarının geliştirilmesiyle mümkün
olabilecektir.
Önerilen bu çalışmanın amacı, ilk aşamada yeni izole edilmiş termofilik bakteriden elde edilecek
olan lipaz enziminin aktivitesinin ortaya konulması, saflaştırılması ve karakterizasyonudur.
Sonraki aşamalarda, saf enzimden elde edilecek olan kinetik veriler dikkate alınarak en
uygun immobilizasyon yönteminin belirlenmesi ve immobilize edilen enziminin pH ve sıcaklık
karalılığının belirlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca saf ve immobilize edilen enzimin bazı iyonlar
varlığında aktivitesindeki değişimlerin gözlenmesi, bu çalışmanın amacı olarak özetlenebilir.
Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlardan sonra termofilik bakterilerden elde edilecek lipaz enzimini gelecekte endüstriyel uygulama imkanı bulabilmesi ümit edilmektedir. Ayrıca endüstriyel
prosedürlerdeki çoğu kimyasal reaksiyonların yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirildiği düşünüldüğü takdirde termofilik bakterilerden, izole ve immobilize edilecek olan lipaz enzimlerinin, bu
türden proseslerde daha rahat uygulama alanı bulabileceği aşikardır. Ayrıca petrol rezervlerinin
sınırlı olduğunu günümüzde, geleceğin yakıtı olabilecek biyodizel yakıtların elde edilmesinde,
bu türden bakterilerden immobilize edilen lipazların yararlı olabileceği düşünülebilir.
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Proje no: 2010.102.03.3
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı:
Sistemle İlişkisi

Abiyotik Stres Koşullarında Hidrojen Peroksit Ön Muamelesinin Antioksidan

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Neslihan SARUHAN GÜLER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Nuran DURMUŞ, Arş.Gör. Necla PEHLİVAN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2013
Projenin Amacı ve Kapsamı: Kuraklık stresinin bitkilerde önemli verim kayıplarına ne-

den olduğu bilinmektedir. Bitkilerde stres hasarlarını azaltmak için, bitkilerin strese karşı geliştirdikleri sakınma ve tolerans mekanizmalarının ve bu mekanizmaların birbiriyle ilişkilerinin çok
iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu projeden elde edilecek veriler bitkilerin strese karşı geliştirdikleri
dayanıklılık mekanizmalarının aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır. Mevcut projede kuraklık stresi sırasında dıştan uygulanan hidrojen peroksidin antioksidan sistemin bazı bileşenleriyle ilişkisi
araştırılacak ve elde edilecek sonuçlardan hidrojen peroksit ön muamelesinin kuraklık stresi koşullarında bitkiye tolerans sağlayıp sağlamadığı saptanacaktır. Ayrıca elde edilecek veriler tarımı
yapılan ve ekonomik önemi olan diğer bitkiler için de kullanılabilir özellikte olacaktır. Bu çalışmada kuraklık stresi sırasında kuraklığa hassas ve dayanıklı soya fasülyesi çeşitlerine dıştan uygulanan hidrojen peroksidin etkisini belirlemek amacıyla alınan örneklerde süperoksit dismutaz,
katalaz, askorbat peroksidaz, glutatyon redüktaz, dehidroaskorbat redüktaz ve monodehidroaskorbat redüktaz enzim aktiviteleri ile içsel hidrojen peroksit seviyesi spektrofotometrik olarak
belirlenecektir. Ayrıca hidrojen peroksit ön muamelesi ile reaktif oksijen türlerinin membranları
yıkıcı etkisinin ne ölçüde değiştiğini saptamak amacıyla lipid peroksidasyonu ölçülecek ve bitkinin su durumunu gösteren nispi su içeriği ve yaprak su potansiyeli ile fotosentetik pigment
miktarı da belirlenecektir.
Diğer taraftan bu çalışmayla birlikte üniversitemizde bitki fizyolojisiyle ilgili çalışmalar için bir
alt yapı oluşturulacak ve bu tip çalışmaların yapılabilmesi için gerekli olan laboratuar imkanları
sağlanacaktır. Ayrıca proje tamamlandığında uluslar arası bir makale yapılacaktır.
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Proje no: 2010.105.01.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme stillerinin Coğrafya Dersine Yönelik
Tutumlarına Ve Akademik Başarıları Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. İlhan TURAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2012
Projenin Amacı ve Kapsamı: (Önerilen çalışmanın amacı açık-seçik biçimde yazılmalı;

literatürde hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen çalışmanın kapsamı net olarak
tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.)
Eğitim programlarında, yeni öğretme ortamlarının oluşturulması dersin etkili öğretimi için materyallerin ve yöntemlerin seçimi ile birlikte öğrencilerin öğrenme stillerinin ilgi, tutum ve gereksinimlerinin belirlenmesi de büyük önem taşır. Ortak bir çevreyi paylaşırken, olgu ve olaylar
içselleştirilerek yaşantılar haline dönüştürülürken, bireyler kendi öğrenme stillerini kullanarak
öğrenirler.
İnsanoğlunun yaşamış olduğu fiziki ve beşeri çevreyi tanıması, herhangi bir zarara sebep olmadan, doğal ortamdan azami ölçüde istifade edebilmesi ve karşılaşmış olduğu çeşitli problemlere
çözüm önerileri coğrafya eğitiminin temel hedefleridir. Bu amaca ulaşmada bireyin coğrafya
dersine olan tutumu öğrenme stilleri son derece önemlidir.
Diğer yandan son yıllarda araştırmacılar ve eğitim bilimleri uzmanları, eğitim ve öğretimi daha
etkili kılabilmek için araştırmalarını geleneksel öğretim modelleri olan öğretmen merkezli öğretim yönteminden, öğrenci merkezli öğretim modellerine yoğunlaştırmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için de öğrenciler arasında var olan bireysel öğrenme stili farklılıklarına dikkat çekerek,
her bireyin nasıl daha kolay ve etkili öğrenebildiğini irdelemeye çalışmaktadır.
“Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Ve
Akademik Başarıları Üzerine Etkileri” ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma önerisi bireysel
özelliklerin başarı üzerinde ne derece etkili olduğunu öğrenmek ve öğretime ne şekilde yansıdığını saptayarak daha iyi bir öğretim için neler yapılabileceği konusunda çeşitli öneriler getirmeyi
amaçlamaktadır.
Bu araştırmanın önemi coğrafya eğitimi bakımından önemi sınıf öğretmen adaylarının gelecekte
de öğretmen olacakları ve ilköğretim öğrencilerinin gerçek anlamda ilk coğrafi kavram ve bilgileri sınıf öğretmeni olarak kendilerinden alacakları düşünüldüğünde açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sahip oldukları coğrafya dersine yönelik tutumları
ve ders akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma-
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da aşağıdaki problemlere cevap aranacaktır.
1. Öğrenci kişisel özellikleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı ilişkiler var mıdır?
2. Öğrenme stili ölçeğinden aldıkları puanlar ile coğrafya dersi tutum puanları arasında anlamlı
bir ilişki var mıdır?
3. Öğrenme stili ölçeğinden aldıkları puanlar ile coğrafya dersi başarı puanları arasında anlamlı
bir ilişki var mıdır?
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Proje no: 2010.101.10.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Bilgisayar Kontrollü Elektronik İklimlendirme Sistemi Yapımı

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Necati KOÇYİĞİT
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
USER, Öğr. Gör. Mustafa Ergin ŞAHİN

Öğr. Gör. Aykut Fatih GÜVEN, Okt. Muhammet Ali

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-03.09.2012
Projenin Amacı ve Kapsamı: YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Kalkınma Projesi kapsamın-

da İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programına Bilgisayar Bağlantılı İklimlendirme Ünitesi
(AC 574) (Şekil 1) eğitim seti olarak gönderilmiştir. AC574 Eğitim Seti, DOS işletim sistemi ortamında
sadece veri okuma ve diyagram çizme özelliğine sahiptir. Ancak zamanla işletim sistemi, veri aktarımı arayüzü ve algılayıcılar demode olmuş ve görev yapmamaktadır. Bu çalışmada iki amaç bulunmaktadır. Bunlardan birincisi: Frekans hız kontrollü elektrik (hermetik kompresör ve fan motorları)
motorlarının kontrolü ve ısıtıcıların gücünü değiştirebilen donanım geliştirmektir. Ayrıca, bilgisayar
ortamında ve bir ağ aracılığıyla uzaktan sistem verileri okuma, bulanık mantık kontrolü ve sistem
hatalarının bulunması için uzman sistem gibi yapılar oluşturulmaktır. Bunlara ek olarak, sistem normal ve hız kontrollü çalışmalarının sistem performans karşılaştırılmaları yapılmaktadır. Bu amaçla
grafiksel çizimler ve analizler yapılmaktadır. İkinci amaç ise; gelişen teknolojinin gerisinde kalmış ve
fonksiyonlarını yerine getiremeyen bu cihazın güncel donanım ve elemanlarla yenilenmesi ve otomasyonlu bir duruma getirilmesidir.
Bu amaçla hazırlanacak olan “Bilgisayar Kontrollü Elektronik İklimlendirme Sistemi Yapımı” projesi ışığında bilimsel çalışma yapılması, ayrıca diğer laboratuar ünitelerinin yeniden kazanılmasını ve güncellenmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, klima santrali, güneş enerjili,
toprak-hava ve su-hava kaynaklı ısı pompası uygulamalarına farklı bir yöntem ve yenilik getirebilecek ileriki bilimsel çalışmalara öncülük etmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışma, frekans kontrollü kompresör, havalandırma fanı ve yoğuşturucu fan kontrolünü kapsamaktadır. Ayrıca nemlendirme, ısıtma ve soğutma prosesleri kontrollerini; kontrol ve ölçme amaçlı, algılayıcılar ve kontrol elemanları kullanılmasını kapsamaktadır. İklimlendirme Sisteminin sıcaklık, nem, hava ve soğutkan debisi ve basıncının yanı sıra ortamdan alınan ve ortama verilen nem
miktarları gibi veriler işlenecek ve yorumlanacaktır. Bu kapsamda, cihazın kontrolü ve cihazdan
veri almak amacıyla arayüz donanımı hazırlanacak ve bir bilgisayara veri alış verişi yapılacaktır. Bilgisayardan veri okunabildiği gibi, cihaza kontrol komutları da gönderilebilmektedir. Bunların yanı
sıra bilgisayar ortamında verilerin okunmasını, değerlendirilmesini ve cihazın kontrolünü sağlamak
için yazılım hazırlanacaktır. Yazılım bulanık mantık ve yapay zekâ algoritmalarından oluşacak ve
grafiksel ortamda veri analizi ve grafik çizimler yapılacaktır. Verilenden yola çıkarak arıza analizi
yapılabilecektir. Bütün bu işlemler ile normal çalışan bir iklimlendirme sistemi ile frekans kontrollü
sistem verileri karşılaştırılacaktır. Yapılan enerji tasarrufu ile ulusal ve uluslar arası ekonomiye ve
kürsel ısınmanın önlenmesine katkıları irdelenecektir.
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Proje no: 2010.105.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Fen Bilimleri Öğretim Elemanlarının Bilimin Doğasına Ve Öğretimine Yönelik
Düşüncelerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
SAVAŞ

Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN, Okt. Ömer Faruk UR-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2010-01.03.2012
Proje Özeti: Konuyla ilgili literatürde; farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin, öğretmen adaylarının, fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen eğitimcilerinin bilimin doğasıyla ilgili kavramlarının ortaya çıkarılmasına yönelik ülkemizde (Çelik, 2003; Gücüm, 2000; Irez, 2004; Macaroğlu
vd., 1998; Oyman, 2002; Yakmacı, 1998; Yakmacı-Güzel, 2000) ve ülkemiz dışında (Bell ve Matkins, 2003; Brickhouse vd., 2000; Clough, 2003; Clough ve Olson, 2001) yapılan birçok çalışma
vardır.
Bilimin doğası çoğunlukla bilimsel bilginin epistemolojisine yani bilimsel bilginin gelişmesinin tabiatında var olan değerlere ve inançlara atıfta bulunmaktadır (Lederman, 1992). Bilim tarihçileri ve
felsefecileri arasında bilimin doğasının özel bir tanımı üzerinde fikir birliği yoktur. Fakat okul öncesinden üniversiteye kadar (K-12) öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili başarabilecekleri seviyede bazı
unsurlar ileri sürülmüştür (Abd-El-Khalick vd., 1998). Bu unsurlar, fen eğitimi alanındaki uzmanların birçoğu tarafından kabul edilmektedir (Smith vd., 1997). Bunlar; bilimsel bilginin kesin olmadığı
(değişime maruz olduğu); deneylere dayalı olduğu (doğal dünyanın gözlenmesiyle ortaya çıktığı
ve/veya onlara dayalı olduğu), öznel olduğu (bilim insanlarının geçmiş yaşantılarından, deneyimlerinden ve önyargılarından etkilendiği); kısmen insan hayal gücünün ve yaratıcılığının bir ürünü olduğu (açıklamaların icat edilmesini içerdiği); sosyal ve kültürel olarak kurulduğu olarak belirtilmiştir. Bunlara ilâve iki unsur ise; gözlem ve çıkarım arasındaki fark ile bilimsel teori ve yasa arasındaki
ilişkileri ve işlevleri açıklamaktadır.
Bilimsel bilginin doğası, bu bilginin nasıl ortaya konulduğu ve değerlendirildiği hakkında bireylerin
sahip oldukları inançlar, bilimi ne şekilde öğrenmeye veya öğretmeye çalıştıklarını etkiler (Hammer, 1994; Hogan, 1999; Roth ve Roychoudhury, 2003; Songer ve Linn, 1991). Bilginin ve öğrenme
stratejilerinin doğası hakkında öğrencilerin sahip oldukları görüşlerin çoğunlukla okul yaşantıları
boyunca geliştiği kabul edilmektedir (Sandoval ve Morrison, 2003). Bu nedenle bilgilerin okul yaşamı boyunca öğrencilere sunulma şekli, öğrencilerin onu nasıl anladıklarını ve onunla nasıl bir ilişki
kurduklarını etkiler. Bilim öğrencilere basitçe bir bilgi birikimi, ispatlanmış gerçekler ve bütüncül
doğrular olarak sunulursa, buna bağlı olarak öğrenciler bu gerçekleri ezberlemeye ve bütün bilgilerin bilimsel yöntem kullanılarak ispatlandığını düşünmeye başlayabilir. Bir başka açıdan bakıldığında ise; eğer öğrenciler, bilimi, kavramsal gelişimin devam eden bir süreci, verinin ne anlam
taşıdığına karar vermek için “yorumlayıcı bir çaba” ve bu anlamları bireyler arasında konuşma süreci olarak tecrübe ederlerse, hem açıklanan kavramlara hem de onların değişimlerine daha fazla
odaklanabilirler. Konuyla ilgili literatürde öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili yanılgılara
sahip olmasının nedenlerinden birinin de ders aldıkları öğretmen eğitimcilerinin benzer yanılgıları
benimsemiş olmalarından kaynaklandığı vurgulanmaktadır.
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Proje no: 2011.103.03.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Ülkemizde Ekonomik Değeri Olan Çift Kabuklu Yumuşakçalardan Akivades
(Tapes decussatus) ve Kidonya (Venus verrucosa) Türlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal
İçeriğine Arıtım Süresinin Etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Emre ÇAĞLAK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Serkan KORAL, Arş. Gör. Sedef IŞIDAN, Arş.
Gör. Barış KARSLI, Arş. Gör. Erkan KIRIŞ, Müh. Elif ŞİŞMANLAR ALTIKAYA

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Kabuklu deniz hayvanlarının tüketimi ile ilgili temel tehlike,
içinde yetiştikleri suların mikrobiyolojik kirliliğinden ileri gelmektedir. Yumuşakçalar suyu filtre ederek beslendiklerinden, içinde bulundukları sularda bulunan kirliliğin vücutlarında daha
yüksek düzeylerde yoğunlaşmasına sebep olurlar. Bu kirlilik etmenleri gastroenterit ve hepatit
sebebi olan virüsler ve bakterilerdir (salmonella, fekal koliform, listeria monocytogenes vb.)

Bazı tehlikelerde deniz ortamında doğal olarak bulunan organizmalar ile ilişkilidirler. Bunlar, patojenik deniz vibrio bakterileri ve bazı tek hücreli alglerin ürettiği biyotoksinlerdir. Bu biyotoksinler, paralitik yumuşukça zehirlenmesi (PSP), amnezik yumuşakça zehirlenmesi (ASP), diyaretik
yumuşakça zehirlenmesi (DSP) ve nörotoksik yumuşakça zehirlenmesine (NSP) yol açabilirler.
Yaklaşık 200 dinoflagelat türünden ortalama 30 tanesi insanları hasta edebilen toksinleri üretirler. İnsanlar bu mikro algleri ve toksinlerini vücuduna almış deniz mahsullerini yediklerinde gastrointestinal ve nörolojik hastalıklara maruz kalabilir, hatta ölüme kadar varan ciddi zehirlenme
vakaları ortaya çıkabilmektedir.
Ağır metaller, tarım ilaçları ve petrokimyasal maddeler gibi kimyasal kirleticilerde çift kabuklu
yumuşakça alanlarında tehlike oluşturabilirler ve yoğunluklarına göre çift kabuklu yumuşakçalarda bu maddeleri insan sağlığı tehdit edecek şekilde vücutlarında yüksek miktarlarda biriktirebilirler.
Proje yoğun olarak avcılığının ve ihracatının yapıldığı Akivades ve Kidonya türlerinin depürasyonunu (arıtımını) kapsayacaktır. Böylece kirlilik düzeyleri bilinen türlerin ne kadar süre depürasyon işlemine bırakılacağı, ne kadar süre sonunda kirlilik düzeylerinin yasal limitlerin altına
ineceği ve hangi kirleticilerin depurasyonunda başarılı olunacağı tespit edilecektir.
Proje sonunda çift kabuklu yumuşakça türlerinin insan sağlığı açısından ne kadar süre arıtıma
tutulacağı ve insan sağlığını tehdit eden tehlikelerin hangilerinin arıtımla temizlenebileceği belirlenecektir.
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Proje no: 2011.102.02.1
Proje Türü: Doktora/Sanatta Yeterlik
Proje Başlığı: Ferrosen Türevi Azo-İmin Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kerim SERBEST
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

RAL

Arş. Gör. Kaan KARAOĞLU, Kimyager Bayram DU-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 16.03.2011-03.03.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu çalışmanın en önemli amacı, toksik etkiye sahip olan azo

boyar maddelere ferrosen türevi bileşiklerin kondenzasyonu sonucunda insan sağlığı ve çevre
üzerine zararlı etkisi azaltılmış azo boyar maddeler sentezlemektir. Azo boyar maddelerin çok
geniş bir yelpazede günlük hayatta yer kapladığı gerçeği dikkate alındığında bu tür bileşiklerin
sentezinin önemi artmaktadır.
Bu proje kapsamında azo boyar maddelerinin indirgenmesi, indirgenmiş türevlerin ferrosen
karbaldehit ile kondenzasyon reaksiyonları, bu bileşiklerin geçiş metal kompleksleri sentezleri incelenecektir. Elde edilecek olan tüm yeni ferrosen türevi bileşiklerin yapı analizleri detaylı
spektroskopik teknikler (1H-NMR 13C-NMR, APT LC-MSMS, IR, UV-VIS, Elementel Analiz) ile aydınlatılacaktır.
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Proje no: 2011.101.10.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize’de Deniz Seviyesi Ölçümü
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Veli SÜME
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Öğr. Gör. Hüseyin

KÖSOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011- 03.03.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Deniz seviyesi ile insanlar arasında yaşamsal bir bağ vardır.
Deniz seviyesi ile aynı zamanda uygarlık arasında da bir ilişki vardır. Deniz seviyesi yükseldiği
zaman yerleşim yerleri karalara doğru kaymakta, seviye alçaldıkça da yerleşimler denize doğru
kaymaktadır.

Deniz baskınları ile can kayıplarının ile birlikte ekonomik kayıplar da yaşanmaktadır. Uygarlığın
bir sonucu olan teknoloji ürünü gazların ozon tabakasını delmesi ile bağlantılı olan sera etkisi
(greenhouse effect) bazı bölgelerde deniz seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu durum
yer altı su seviyesini petrol ve doğalgazın çıkarılışını ve kıta içinde oluşturduğu çöküntüler ile su
tüketimini, akarsu kontrollerini etkilemekte, özellikler kapalı ve yarı kapalı denizlerde seviye değişimini büyük oranda etkilemektedir.
Deniz seviyesi değişim değerlerinin kullanıldığı yerel, bölgesel ve küresel bir çok alan mevcuttur.
Bunlar ;*
Gel-git analizi,
*Deniz seyrü seferi
*Mahmuz, mendirek ve Liman tasarımı,
*Hidrografik veTopografik haritaların düşey datumlarının belirlenmesi,
*Düşey yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesi
*Yerel sahil güvenlik sistemlerinin tasarımı
*Kıyı şeridi yönetiminin (manegament) planlanması,
*Deniz baskınlarına karşı erken uyarı sistemlerinin belirlenmesi
*Tropik bölgelerde iklimsel olaylarla ilgili doğrudan ilişkili olan okyanus üst katmanlarında ısı
dağılımlarının belirlenmesi,
*Yüksek enlemlerde deniz seviyesi gradyanı ile okyanus akıntıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi.
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Ayrıca GEOSAT ve TOPEX/POSEIDON gibi uydu altimetrelerinin kalibrasyonunda kullanılmaları nedeniyle deniz seviyesi verilerinin önemi son yıllarda daha da artmış görünmektedir.
Bu çalışmada, yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz’in özellikle çıkışa uzak olan Rize Batum ve Soçi
kıyı şeridini kapsayan iç değişimin ölçülerek ulusal ve uluslar arası veri kaynağının oluşturulması
ve yukarıda sayılan alanlarla ilgili veri desteği oluşturmaktır.
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Proje Başlığı: Bazı Termofilik Bakterilerde BH4 Mekanizmasında Yer Alan Guanozin trifosfat siklohidrolaz-I (gch I) ve 6-provil tetrahidropterin sentaz (ptps) Genlerinin PZR ile Yakalanmasını ve Genlerin Klonlanması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Fatih Şaban BERİŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Biyolog Özlem HIZAL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-01.03.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

BH4’ün biyosentez mekanizmasında, guanozin trifosfat siklohidrolaz I (gchI), 6-pirovil tetrahidropterin sentaz (ptps) ve sepiapterin redüktaz (spr)
genleri tarafından kodlanan ve sırasıyla her biri bir önceki enzimin dönüştürdüğü kimyasal
maddeyi kullanarak GTP’den sentezlenmektedir. Biyosentetik üretim için, GTP’den BH4’ün biyosentez yolunda görevli olan bahsi geçen üç enzimin klonlanması gereklidir. Şimdiye kadar
konu ile ilgili yapılan tek çalışmada, Yamamoto ve ark. (2003) hayvan kaynaklı 2 gen (ptps
ve spr) ve bakteri kaynaklı eşdeğer 1 gen (gchI) kullanılmıştır. Çalışmamızda alternatif olarak tamamen termofilik bakteri kaynaklı genleri tespit etmeyi ve klonlamayı planlamaktayız.
Bu çalışma ile ilgili olarak, 2008 yılında başladığımız “BH4 Mekanizmasında Yer Alan 6-Pirovil
Tetrahidropterin Sentaz (ptps) Geninin Termofilik Anoxybacillus gonensis G2 Bakterisinden Klonlanması, Ekspresyon Parametrelerinin Belirlenmesi ve Kristallendirilmesi” projemizde (Proje No:
2008.102.03.4) sadece A. gonensis G2 bakterisini ele almış ptps genini tespit etmemize ve klonlamamıza rağmen gen ürünü olan enzimi ekspresyonunu sağlayamamıştık. Bu çalışma sayesinde
laboratuar stoklarımızda bulunan 15 termofilik karakterdeki gch I ve ptps genleri taranacaktır.
PZR ile yapılacak taramalar sonucunda elde edilecek olan genler klonlama vektörüne aktarılacak
ve DNA dizi analizine tabi tutulacaktır. Böylece, hem yeni bir gen olan gch I’i hem de bir önceki
çalışmamızda tek bir bakteride ele aldığımız ve tespit ettiğimiz ptps geni diğer bakterilerde taranacaktır. Çalışma süresince tespit edilerek klonlanan genlerden ekspresyona uygun olanlar
protein üretimi ve karakterizasyona tabi tutulması amaçlanmıştır.
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Proje no: 2011.103.02.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Karaca Mersin (Acipenser gueldenstaedti) ve Sibirya Mersini (Acipenser baeri) Türlerinin Doğu Karadeniz Şartlarında Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerine İlave Tür Olabilme
İhtimalinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.İlker Zeki KURTOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-10.03.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Ülkemizde alabalık işletmelerinin sayısı ve kapasitesi oldukça

artmıştır. Bu artışa bağlı olarak da ürünün karlılığı da düşmüştür. Bilhassa oldukça fazla sayıda
kırsalda istihdam sağlayan küçük ve orta ölçekli alabalık çiftliklerinin büyük işletmelerle rekabet
gücünün düşmesi ve buna ilaveten güncel ekonomik krizlerin de olumsuz etkileri işletmeleri
kapanmayla yüz yüze bırakmıştır. Buradan yola çıkarak projede, ekonomik tür olan ve dünyada
giderek artan bir hızla üretilmekte olan, et ve havyarıyla ünlü mersin balıklarının, Ülkemizde ve
bilhassa Bölgemizde yaygın küçük ve orta ölçekli alabalık çiftliklerinde üretilmesi imkânlarının
araştırılması hedeflenmektedir.
DPT 9. Kalkınma Planı, Balıkçılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda 5.3.5.1 yetiştiricilik başlığı
altında “Yetiştiricilik üretiminin arttırılması için yeni türlerin denemelerine önem verilmelidir”
saptamasıyla potansiyeli yüksek türlerin mevcut kültürü yapılan türlere ilave edilmesinin sürdürülebilir üretimin sağlanabilmesi için önemine işaret edilmiştir.
Bakanlık Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi kapsamında hazırlanan 2010 Yılı Öncelikli Ar-Ge
konularında 25. Maddesinde “Alternatif türlerin su ürünleri yetiştiriciliğine kazandırılması”nın
öncelikli konulardan biri olduğu açıkça belirtilmiştir.
Türkiye alabalık üretiminin işletme sayısı olarak en yoğun olduğu bölge Doğu Karadeniz Bölgesidir. Ancak bölgede deniz kafeslerinde gökkuşağı alabalığı üretimi amacıyla kafes işletmelerinin yaygınlaşması pazarda ürün karlılığını düşürmüştür. Kârlılığın düşmesi özellikle küçük
ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir. Dolayısıyla gerek
DPT 9. Kalkınma Planı, Balıkçılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda ve gerekse Bakanlık ArGe Projelerinin Desteklenmesi kapsamında hazırlanan 2010 Yılı Öncelikli Ar-Ge konularında
vurgulanan yeni türlerden olan mersin balıkları bu işletmelere bir çıkış kapısı olabilecektir.
Uzun vadede damızlık stok oluşturulabilmesi durumunda dış bağımlılıktan da kurtulacak
olan mersin balığı üretimi ulusal alanda da hızla yaygınlaşabileceği kuvvetle muhtemeldir.
Türkiye mersin balıkları doğal stoklarının bitme noktasına gelmiş olduğu kamu ve araştırma kuruluşlarının hem fikir olduğu bir gerçek olmasına rağmen mersin balıklarının akuakültüründe,
üretim rakamlarına yansıyabilecek elle tutulur bir gelişmenin olmadığı da ortadadır. Bu sırada
mersin balığı üretimi konusunda oldukça ileri olan İran, Rusya, Fransa, Amerika Birlerşik Devlet161
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leri, İtalya ve Çin gibi birçok ülkenin hem eti, hem de kara altın olarak isimlendirilen havyarından
elde ettikleri gelirler oldukça yüksek rakamlara tekabül etmektedir.
Ticari olarak döllenmiş yumurtaların tahmin edilebileceği bir dönemde halen bu konuda bir
yatırımın gerçekleşmemesi mersin balığı türlerinin yetiştiricilik teknolojisinin bilinmemesinden
kaynaklandığı ortadadır.
Rusya’da (Burtsev I. A. ve Ark.,2002) ve Amerika Birleşik Devletlerinde (Doroshov, S.I. ve
Ark.) üretimde doğal stokların kullanımı doğal stokların çökmesiyle sekteye uğramış, fakat kültür ortamında oluşturulan damızlık stokla üretimin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Ancak mersin balıklarının uzun sürede cinsi olgunluğa ulaşmaları bir handikap gibi görülse de geçen her zaman dilimi bu kaynakların atıl olarak kalmasına neden olmaktadır.
Proje çalışmasında mersin balıkları üretiminde oldukça ilerde olan ülkelerde yetiştirilmekte olan
anadrom olan karaca mersin balığı ile yaşamı boyunca tatlı sularda kalan Sibirya mersin balığı
türleri hedef olarak alınmıştır. Sertifikalı döllenmiş yumurta satın alınabilecek kuluçkahanelerden satın alınacak yumurtaların kuluçkalanması RÜ Su Ürünleri Fakültesi İyidere üretim ve Araştırma biriminde yapılacaktır.
Kuluçkalama, larva bakımı, ön besleme ve semirtme aşamasında literatürde verilen su kalitesi asıl olmak kaydıyla, bölge alabalık işletmeleri altyapıları hedef alınarak farklı su sıcaklıkları
uygulamalarında başarı performans denemeleri kurulacaktır. Bu denemelerde yaşama oranları, başlıca kayıp nedenleri, büyüme performansı, yem değerlendirme performansı, üretimin
ekonomisi gibi bilgiler derlenecektir. Denemeler sonucunda alınacak veriler ışığında başarılı bir
üretim yapılabilmesi için alabalık işletmelerinin uygulamaları gereken en uygun metot ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Proje çalışmasında bütün aşamalarda gerek su gerek balıklarda patojenik takip yapılacaktır. Böylece çalışma sırasında karşılaşabilecek patojenlerin tanımlanması ve tedavisi zamanında yapılabilecektir. Aynı zamanda gelecekte oluşabilecek bölgesel üretim açısından balık sağlığı açısından
zemin oluşturulmuş olacaktır.
Üretim materyalinin balıkçık evresinden itibaren et verimi, etin biyokimyasal
kompozisyonu değişimleri periyodik olarak takip edilecektir. Halen RÜ Su Ürünleri
Fakültesi laboratuarlarında mevcut cihaz ve ekipmanla füme teknolojisiyle ve fileto olarak
hazırlanacak mersin balığı ürünleri tüketiciye sunularak tercih edilebilirliği test edilebilecekt
ir.
Proje sonunda üretim materyalinin bakım ve beslemesine devam edilecektir. En erken Sibirya mersin balığı 6-8
yaşında, karaca mersin balığı 7-8 yaşında döl olgunluğuna ulaşmaları beklenmektedir. Bu süre
sonunda olgun bireylerden döl alım çalışmalarının yapılabilmesi için bu bireylerin şimdiden elde
edilerek potansiyellerinin değerlendirilmeye ihtiyaç vardır. Aksi takdirde kaybedilen her zaman
dilimi potansiyel kaynakların atıl olarak beklemesi anlamına gelecektir.
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Avcılığının tamamen yasak olmasından dolayı türlere ait resmi satış rakamlarına ulaşmak
mümkün olmamıştır. Mersin balığı eti toptan olarak 20 TL fiyatla pazarda illegal olarak pazarlanmaktadır. Bununla birlikte 2-3 yılda 6-8 kg ağırlığa ulaştırılabileceği (Moberg ve Doroshov) hesaplandığında içsularda gökkuşağı alabalığından en az 2 kat daha hızlı büyüme
performansına sahip olduğu görülecektir. Gelir olarak bakıldığında ise 4 kat yüksek fiyat hesaplanmaktadır. Göletlerde 5 kg/m3 , beton havuzlarda ise stoklama yoğunluğu 30-40 kg/m3
olarak bildirilmektedir (Sturrock ve Ark., 2008). Bu da alabalık üretiminde rutin olarak kullanılan 15-25 kg/m3 stoklama değerlerinden üretici açısından nispeten daha avantajlı değerlerdir.
Türkiye pazarında mersin balığı etine doğal ortamdan avlanan balıkların satışından dolayı bir
162

aşinalık zaten vardır. Yasaklardan dolayı uzun yıllardır kazara av araçlarında ıskarta av olarak yakalanan balıkların satışları devam etmiş, fakat tüketicisi fahiş yüksek değerlerden dolayı sadece
sınırlı kesim olmuştur. Üretiminin yaygınlaşması durumunda makul rakamlara düşecek mersin
balığı eti fiyatı nispeten geniş kesim tarafından alıcı bulacaktır. Pazarda kültür menşeyli balıkların
artışı doğal ortamdaki balığın üzerindeki av baskısını da azaltacağı dolaylı olarak öngörülebilir.
Ülkesel boyutta değerlendirildiğinde, kültür balıkçılığı alabalık, deniz levreği ve çipura
üretimine sıkışmış durumdadır. İçsularda eser miktardaki sazan üretimine karşın sadece
alabalık üretimi tek balık üretim kalemini oluşturmaktadır. Her ne kadar Türkiye akuakültür
üretimi en hızlı gelişen sektör durumundaysa da, sektörün sürdürülebilir artışı için alternatif
türlerin yetiştiriciliğe alınma zorunluluğu hazırlanan bütün raporlarda vurgulanmaktadır.
Su kalitesi istemi açısında alabalığa nazaran daha dirençli olan mersin balığı üretimi denemesi
başarılı olması durumunda ağırlıkça ve sağladığı katma değer olarak bütün Türkiye’de alabalık
üretimine ilave olabilecektir. Bu da Türkiye sürdürülebilir akuakültür üretim artışına katkı sağlayacaktır.
İşletmelerin gökkuşağı alabalığı üretiminde, yüksek kapasiteli kafeslerde alabalık yetiştiren
işletmelerinin etkisiyle birim ürün başına elde ettikleri karlılığın düşmesi birçok küçük ve orta
ölçekli işletmeyi kapanmayla karşı karşıya getirmiştir. Alternatif olarak mersin balığı üretimini
başarmaları durumunda pazarda rekabet gücünü artırabilecek, dolayısıyla kırsalda istihdamı
sağlayan işletmelerin devamlılığına katkı sağlamış olacaktır.
Kapsam:Bu proje çalışması; Dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan mersin balıklarından karaca mersin balığı (Acipenser gueldenstaedti) ve Sibirya mersin balığı (Acipenser baeri) türlerinin
yumurtadan itibaren yetiştiriciliğini, yetiştirilen balıkların farklı işleme teknikleriyle işlenerek tüketici tercihinin belirlenmesini, üretimi sırasında patojen gelişiminin izlenmesini, tanımlanmasını ve tedavisini kapsamaktadır.
Kuluçkalama: Proje çalışmasının yurt dışından 0,5 kg karaca mersin balığı (Acipenser gueldenstaedti) ve 0,5 kg Sibirya mersin balığı (Acipenser baeri) sertifikalı döllenmiş yumurta satın alınarak
yürütülmesi planlanmaktadır. Yumurtalar RÜ Su Ürünleri Fakültesi İyidere üretim ve Araştırma
Biriminde kuluçkalanacaklardır. Projede hedef kitle alabalık işletmeleridir ve işletmeler alabalık
yumurtalarının kuluçkalanmasında kaynak sularını herhangi bir işleme tabi tutmaksızın kullanmaktadırlar. Ancak doğal kaynak sularının sıcaklıkları 10-12°Cdir. Bu sıcaklıklar mersin balıkları
yumurta kuluçkalama sıcaklıklarından düşük değerlerdir. Bu çalışmada temiz ve yüksek kaliteli
kaynak sularının sıcaklıklarının en düşük hangi sıcaklıklara kadar yükseltilmesi gerektiğinin belirlenmesi için farklı sıcaklık değerlerinde kuluçkalama, larva bakımı ve ön besleme denemeleri
yürütülecektir. Denemelerde yaşama oranı, büyüme performansı ve dış yemlenmeye geçiş başarısı test edilebilecektir.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Lymantria dispar L. ve Hyphantria cunea L.’nın Besin Seçimi ve Gelişimine
Sekonder Madde karışımlarının Etkisinin Geometrik Analizle Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Nurver ALTUN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Optimal besin arama ve elde etme (foraging) teorisi, hay-

vanların birim zamanda elde ettikleri enerjiyi azami değerlere eriştirecek şekilde beslendiklerini
ileri sürmektedir (Belovsky, 1984). Geometrik analiz ise, gıda alım mekanizmasını karşılaştırmalı
olarak inceler. Lymantria dispar ve Hyphantria cunea oldukça geniş konak potansiyeline sahip
olan türlerdir. H. cunea’nın dünyada 636 bitki türüyle beslenebildiği belirtilmektedir. Karadeniz
bölgesinde özellikle fındık bitkisinin yapraklarıyla beslendiği için ekonomik anlamda zararlı bir
türdür. L. dispar da 3-4 yılda populasyon patlaması yaparak ormanlarda ciddi anlamda hasarlara
neden olmaktadır.
Generalist herbivor böcekler, farklı konak türleriyle beslenerek sekonder maddeleri karıştırırlar.
Böylece sekonder maddelerin zararlı etkilerini telafi etme yoluna gidebilmektedirler (Freeland
ve Janzen, 1974). Bu zamana kadar farklı türlerle sekonder madde karışımları değişik böcek
türlerine yapay besinlerle sunularak besin tercihleri incelenmeye çalışılmıştır. Fakat, l. dispar ve
h. cunea ile yapılan bu şekilde bir çalışma mevcut değildir. Çalışmamızda, iki tür için de incelenmeyen gallik asit ve kafeinin değişik konsantrasyonları ihtiva eden yapay besinler hazırlanarak
iki sekonder maddenin türlerin besin tercihini nasıl etkilediği araştırılacaktır. Ayrıca, sekonder
maddeler karışım halinde larvalara sunularak besin tercihleri ve gelişimleri incelenecek, bu konuda literatürdeki boşluk giderilmeye çalışılacaktır.
Xu ve arkadaşları (2009), A. nipponensis bitkisinden elde ettikleri sekonder maddeleri yapraklara püskürterek beslenme caydırıcılığı özelliklerini incelemeye çalışmışlardır. Çalışmamızda; datura bitkisinden izole ettiğimiz alkoloidleri, kerevizden elde edilen sekonder maddeleri ve Tusilago
farfara bitkisinden elde edilen saponinleri yapay besinlere karıştırarak larvaların beslenme ve
gelişimleri üzerindeki etkileri de incelenecektir.

2011

164

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2011
Proje no: 2011.105.02.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Ev Okulları
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. İbrahim H. KUĞUOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER, Öğr. Gör. Ömer
Faruk URSAVAŞ, Arş. Gör. Ebru ALTUN, Arş. Gör. Hasan BAĞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.04.2011-

01.03.2013

Projenin Amaç ve Kapsamı: Çalışmanın amacı, okul aile işbirliğini sağlamak, anne ve
babayı çocukların eğitim etkinliklerine aktif olarak katmak, öğrencinin yükünün veli tarafından
paylaşılmasını sağlamak. Ayrıca öğrencinin;
a) Öğrenme sorumluluğundaki yükünün hafifletilmesi
b) Duygusal yönden desteklenmesi
c) Beden gelişiminin desteklenmesi
d)Kültürel değerlerin kazandırılarak geliştirilmesi
e)Anne, baba ve diğer yetişkinlerin öğrenci kazanımlarına desteğinin sağlanması
f) Ev ortamının öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi
g) Anne, baba ve diğer yetişkinlerin eğitiminin sağlanması
h)Okul-aile, aile-aile, sosyal kurum-aile-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
i) Görevli öğretmenlerin periyodik olarak toplanarak bilgi paylaşımı ve değerlendirme yapmalarının sağlanması
j) Tv izlenmesi, internet kullanımı gibi faaliyetlerin öğrencinin gelişim özelliklerine göre uygun bir
düzeye indirilmesinin sağlanması.
Çalışmanın örneklemi olarak ilköğretimde eğitimlerine devam eden öğrenciler, görevli
öğretmenler ve öğrenci velileridir. Çalışmada, okul-öğretmen-aile işbirliği ile, çocuğun fiziksel,
zihinsel, ahlaksal,duygusal ve entelektüel gelişiminin sağlanmasıdır. Bu çerçevede proje
kapsamına dahil edilen okul ve görevli öğretmenlerin listesi aşağıdaki gibidir:
ÖĞRETMEN ÇALIŞMA EKİBİRİZE MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU:

1.Bahattin AKTAŞ
2.Serdar ÖZDEMİR
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İSHAKOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
1.Mustafa ATABAY
2.Ragıp KUVANCI
9 MART İLKÖĞRETİM OKULU
1.Suna HÜRREMOĞLU
2.Dursun Ali DOĞRU
3.Fatma ÖZTÜRK
4.Beyhan BİNGÖL
5.Emire PEHLİVANLAR
6.Tülin SAROĞLU
YAMANTÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1.Ramazan KANSIZ (Okul Müdürü-Veli)
2.Elif DUYSAK
3.Mehmet Ali KARA
4.Osman HACIOĞLU
HASAN YILMAZ İLKÖĞRETİM OKULU
1.Abdullah ÇOMOĞLU (Okul Müdürü-Veli)
FİKRİ KEÇELİ İLKÖĞRETİM OKULU
1.Ayşe ŞENTÜRK
2.Naile DAĞLI
ÇAYELİ MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1.Mehmet GÜÇLÜ
2.Sami KUKU
3.Selda BAYRAKTAR
**Çalışmada gönüllü olarak 40 aile ve 20 öğretmen görev almaktadır.
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Proje no: 2011.102.04.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Yarı Doğrusal Euler-Bernoulli Denklemi İçin Devirli Sınır Koşullu Karışık Problemin Çözümünün Epsilona Bağlılığının İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hüseyin HALİLOV
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç.Dr. Kadir KUTLU,Yrd.Doç.Dr. Bahadır Özgür GÜLER

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 09.10.2012-01.07.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Yukarıda söylenenleri dikkate alarak, tarafımızca hem, hemen-hemen doğrusal Euler-Bernoulli denklemi, hem de hemen-hemen doğrusal 4. Mertebeden kısmi türevli denklem için devirli-sınır koşullu problemin belli anlamda çözümünün varlığı
ve tekliği incelenmiştir [5,6]. Bu çalışmamızda ise, ∀(t , x) ∈ D iken sözü edilen çalışmalardaki
ve çözümleri arasında lim u (t , x, ε ) = v(t , x) eşitliğinin sağlanması için, ve fonksiyonlarının
ε →0
sağlaması gereken koşullar belirlenmesi ve alınan sonuçların bazı teknik problemlerin çözümüne uygulanması hedeflenmiştir.Ayrıca, ele alınan problemlerde sağ tarafın ve şeklinde olduğu
durumunda incelenmesi düşünülmektedir.
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Proje no: 2011.106.02.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Deksmedetomidinin rat intraperitoneal sepsis modelinde kan beyin bariyeri
üzerine etkisi. (Effect of deksmedetomidine administration on blood-brain barrier in a rat model of intraperitoneal sepsis)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Adnan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Yrd. Doç. Dr. Yakup TOMAK, Yrd. Doç. Dr. Durdu ALTUNER, Yrd. Doç. Dr. Volkan HANCI, Yrd.
Doç. Dr. Habip BOSTAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-01.03.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Dexmedetomidin anestezide ve yoğun bakımda kullanılan

bir sedatif ilaç olup, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Dexmedetomidin septisemideki ratların kan beyin bariyerini nasıl etkilediği ise hala bilinmemektedir.
Bu çalışma ile septisemiye maruz bırakılan ratlarda dexmedetomidin kan beyin bariyeri geçirgenliği üzerine etkisi incelenecektir. Bunu yaparken kan beyin bariyeri geçişinin tespitini biyokimyasal, immunhistokimyasal, stereolojik ve histopatolojik metodlar ile incelemeyi amaçladık.
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Proje no: 2011.106.01.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Ratlarda prenatal dönemde 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalmanın
ventral koklear nukleustaki nöron hücrelerine etkisi: Bir stereolojik, immünhistokimyasal ve
histopatolojik çalışma.

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Levent TÜMKAYA
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Orhan BAŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Cep telefonları çok yaygın kullanılan günümüzün vazge-

çilmez cihazlarındandır. Genellikle 815-900 megahertz (MHz) frekans aralığında çalışan bu cihazlar, sinir sistemi organlarına ve dolayısıyla hücrelerine zararlı etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Son onyılda yapılan çalışmalarda lösemi, göğüs kanseri ve beyin tümörü riskini arttırdığı
ve hipokampus gibi öğrenme ile ilgili bölgede nörogenezisi etkilediği gösterilmiştir. Ayrıca
elektro manyetik alanın(EMA), insanlarda baş ağrısı şikâyetlerini arttırdığını, uyku safhalarını
değiştirdiği de bildirilmiştir. İnsanların cep telefonlarını kulaklarına götürdüklerinde en çok koklear nukleus’un etkilendiği düşünmekteyiz. Kullanımı her gün artan bu cihazların işitmenin ilk
yeri olan koklear nukleus üzerine etkisini ortaya koyan bir çalışmaya literatür incelenmesinde
raslanmamıştır. Bundan dolayı cep telefonlarının hamilelik döneminde (prenatal) hem de doğum
sonrası(postnatal) dönemde rat ventral koklear nukleus nöronlarına etkisini,nörogenezisinasıl
etkilediğini stereolojik, immünhistokimyasal ve histopatolojik yöntemler ile araştırmayı amaçladık.
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Proje no: 2011.103.03.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı

Karadeniz Türkiye Kıyıları Kayalık Bölge Mollusk Faunası

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Semih ENGİN, Arş. Gör. Ertuğrul AĞIRBAŞ, Arş. Gör. Ülgen KOPUZ, Uzm. Yusuf CEYLAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bugüne kadar yapılan çalışmalara bakıldığında Akdeniz,
Ege ve Marmara Denizi’nde pek çok ekolojik araştırma yapıldığı görülmektedir. Oysa her geçen
yıl ekolojik dengesinde değişmelerin saptandığı Karadeniz’in özellikle Türkiye kıyılarındaki araştırma sayısının azlığı dikkat çekicidir. Bu literatür bilgilerinden de anlaşılacağı gibi bentik organizmalar üzerinde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Özellikle bentik organizmalar üzerindeki
çalışmaların azlığı ve fasies bazında ele alınmamış olması nedeniyle Karadeniz’in Türkiye kıyılarından alınan örnekler kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilecektir. Ayrıca bundan yapılacak çalışmalar açısından bir veri tabanı oluşturmak amacıyla sert subsratum molusk türlerinin
envanteri çıkarılarak türlerin tanınması, ekolojilerinin değerlendirilmesi ile biyolojik çeşitliliğin
saptanmasın da çalışılacaktır. Bu Çalışmayla Karadeniz’in Türkiye Kıyılarının üst infralittoral zonundaki mollusk faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Proje no: 2012.106.02.4
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Ratlarda Digoksinin Prostat Ve Serum PSA Düzeylerine Etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Orhan Ünal ZORBA
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Durdu ALTUNER, Yrd. Doç. Dr. Hakkı UZUN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-

06.03.2015

Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu çalışmada digoksinin normal prostat dokusu ve serum
PSA düzeyi üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.

Digoksinin prostat kanserinde apotozisi indüklediği ve PSA’yı düşürdüğü hücre kültürü çalışmalarında izlenmiştir. Digoksinin bu etkilerinin prostat kaynaklı ets faktörü, hipoksiyle indüklenen faktör 1 alfa, kalsinörin, siklin bağımlı kinaz 5 üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Normal prostat dokusunda veya selim prostat hiperplazili dokuda digoksinin nasıl bir etki göstereceği ile ilgili bilgimiz dahilinde literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Digoksinin prostat
kanserinde yol açtığı değişikliklerin selim prostat hiperplazisindeki durumu araştırılacak ve digoksin tedavisi almakta olan selim prostat hiperplazili hastaların takibinde değişiklik gerekliliği
tartışılacaktır.
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Proje no: 2012.102.03.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Bazı Streptomyces suşlarının biyoaktif metabolitlerinin in vitro pankreatik

lipaz inhibisyonu yönünden incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Serdar ÜLKER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-01.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu çalışmanın amacı, koleksiyondan temin edilecek bazı

Streptomyces türlerinin üretmiş olduğu potansiyel lipaz inhibitörlerinin taranması, kısmi
saflaştırılması ve biyokimyasal özelliklerin belirlenmesidir.
Sekonder metabolit üretimi açısından son derece verimli olan Streptomyces türleri lipaz inhibitörleri üretimi bakımından çok az çalışılmıştır. Ticari bir inhibitör olan Orlistat dışında inhibitör
olarak bilinen sadece birkaç molekül vardır. Bu çalışma ile bu boşluğun doldurulması ile ilgili en
temel çalışmalar için gerekli altyapı ve Streptomyces koleksiyonu da kısmen oluşturulacaktır.
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Proje no: 2012.106.02.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Rat endometriozis modelinde Resveratrol ve Leuprolide asetat’ın anjiogenez ve inflamatuar cevap üzerine etkisinin karşılaştırılması.

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA

Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Aynur KIR-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-03.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Endometriozis kronik pelvik ağrı, dismenore ve disparoni

şikayetlerine neden olan, sıklıkla infertiliteye eşlik eden ve yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır. Etyolojisini ve patogenezini açıklamak için pekçok hipotez geliştirilmiştir. Tedavisine yönelik
pekçok medikal ve cerrahi yöntem geliştirilmesine ragmen başarı oranı halen istenilen seviyede
değildir. Resveratrol son yıllarda pekçok çalışmaya konu olmuş özellikle kanser ve vaskuler hastalıkların tedavisinde umut vadeden doğal fenoldür. Endometriozis tedavisinde şu ana kadar
denenmemiştir. Çalışmamızda resveratrolün endometriozis tedavisinde etkinliğini araştırarak
tıp literatürüne ve insanlığa katkıda bulunmayı amaçladık. Resveratrolün anjiogenez üzerine etkisini değerlendirmek için tümör vaskularizasyonunda rol oynayan VEGF, MMP-9, MMP-2 nin
ektopik endometrial glandlardaki ekspreyonu değerlendirilecek. İnflamatuar sitokinler üzerine
etkisini değerlendirmek içinde plazma IL-8,IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri değerlndirilecektir.
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Proje no: 2012.106.02.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Habitüel abortuslu kadınlarda serum Scube-1, proANP ve pro CRP düzeyleri
ve karotis intima kalınlığının kontrol grubu ile karşılaştırılması.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Seda GÜVENDAĞ GÜVEN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Hasan EFE,Yrd. Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-03.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Literatürde özellikle nedeni bulunamayan habitüel abortus-

lar %50 kadar bir bölümdür. Bu özellikle hastalarda anksite yaratmakta ve tedavi sağlanamadığı
için sağlıklı çocuk sahibi olamamaktadırlar. Bu çalışmada bu hastalarda vasküler hasar olduğu
varsayılarak bunun gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu nedenin bulunması ile diğer gebeliklerinde olası düşüğün önlenmesi ve sağlıklı gebelik elde edilmesi için tedavi yöntemlerine ışık
tutulması amaçlanmaktadır.
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Proje no: 2012.102.02.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Lamiaceae Familyasından Üç Türün Antosiyanidinlerinin HPLC-UV ve HPLCMS ile Aydınlatılması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
YA SELVİ, Kimyager Emre YAZICI

Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Arş. Gör. Emine KILIÇKA-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Türkiye flora çeşitliliği açısından oldukça zengin bir doğaya

sahiptir. Günümüzde bitkiler, ilaç aktif maddelerine kaynak olarak içerdikleri doğal bileşikler
açısından oldukça dikkat çekicidirler. Bu projede, yurdumuzda yetişen tıbbi bitkilerden
Lamiaceae (ballıbabagiller) familyasından olan üç türün (Ocimum basilicum, Mentha aquatica
L. ve Thymus praecox Opiz subsp. caucasicus var. caucasicus) antosiyanidinler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Lamiaceae familyası genellikle güzel kokulu bir ya
da çok yıllık çiçekli bitkiler familyasıdır. Fesleğen, kekik, ve adaçayını içeren Lamiaceae familyası
uzun yıllardır farklı ve benzersiz antosiyaninlerce zengin bir kaynak olarak görülmektedir (Saito
ve Harborne, 1992; Phippen ve Simon, 1998). Familya üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı, farmakoloji ve parfüm sanayinde de kullanılırlar Malingré ve ark., 1974; Orhan I.
ve ark., 2009). O. basilicum halk arasında yaygın olarak reyhan otu ya da fesleğen olarak tanınan
tek yıllık bir baharat bitkisidir. Sindirim ve sinir sistemleri üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bitkinin kullanılan kısımları, tâze çiçekli dalları ve tohumlarıdır. Yoğun mor pigmentli fesleğen potansiyel antosiyanin kaynağı olan ticari bir bitkidir (Phippen ve Simon, 1998; Strazzer,
2011). Uçucu yağ taşımaktadır. Bu yağlar içinde, eugenol, estragol, linalol, cineol ve pinen vardır
(Telci, 2006; Dambolena, 2010). Fesleğenin yaydığı koku sinekleri uzak tutar. Fesleğen bitkisi,
yerli bir Anadolu bitkisi değildir. Anavatanı olan İran dolaylarından gelmiştir. Türk yemeklerinde
ve salatalarda baharat olarak yaygın bir şekilde kullanılan fesleğen, öteki Akdeniz ülkelerinin
ve kökeninin dayandığı güney, güneydoğu Asya ülkelerinin (özellikle de Tayland) yemeklerinde
de önemli yer tutar. M. aquatica L. halk arasında yarpuz ya da kır nanesi olarak tanınır. Tüylü
yaprakları kuvvetli kokulu, çiçekler dalların ucunda küremsi başlar halinde bir arada toplanmış,
çiçekleri leylak renkli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Bitki Güney Afrika’ da soğuk algınlığı, solunum
problemleri ve mental hastalıklara karşı geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Genel sinir
sistemini uyarıcı, spazm ve gaz giderici, ateş düşürücü ve nefes açıcıdır ve yorgunluk, sindirim
zorluğu, bağırsak parazitleri, asabi kusma, baş dönmesi, çarpıntı ve karın ağrısına da iyi gelir
(Olsen, 2008). Baharat ve bitki çayları şeklinde çok yaygın kullanımı vardır. Bir kekik türü olan T.
praecox bitkisinin yöresel adı Anzer çayıdır. Rize ili İkizdere ilçesi Anzer adı verilen ve denizden
2300-2500 m yükseklikteki yörede yoğun şekilde doğal olarak yetişir ve arıların en çok ziyaret
ettiği nektar bitkilerindendir. Bitki 15-20 cm arasında boylanabilen, küçük yapraklı, kuvvetli kokulu, yaz aylarında dalların tepe kısmında başak formunda pembe-erguvani-beyaz çiçekler açan,
otsu yapıda ve çok yıllıktır. Proje kapsamında çalışılacak olan türlerin kokulu olmalarından dolayı
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uçucu yağlarının analizleri üzerine çeşitli çalışmalar mevcuttur. T. praecox bitkisinin fenolik bileşenleri üzerine bir çalışma tarafımızca RİZEBAP desteği ile gerçekleştirilmiş ve çalışmadan bir
yüksek lisans tezi yapılarak aynı zamanda yayın aşamasına getirilmiştir (Çavuş, 2011). O. basilicum bitkisinin antosiyaninleri de literatürde HPLC-UV ve HPLC-MS kullanılarak analiz edilmiştir
(Phippen ve Simon, 1998). M. aquatica ve T. praecox bitkilerinin antosiyanidinleri üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu projede amaç O. Basilicum, M. aquatica L. ve T. praecox
bitkilerinden elde edilecek olan antosiyanidin ekstraktlarının HPLC-UV ve HPLC-MS ile analiz
edilmeleridir. Antosiyanidinlerin HPLC-UV ile analizleri için öncelikle antosiyanidin standartları
kullanılarak uygun bir yöntem geliştirilecektir. Geliştirilen bu yöntem ile bitkilerin antosiyanidin
ekstraktları analiz edilebilecektir. Antosiyanidinler, özellikle kırmızı, mor, pembe ve mavimsi gibi
dikkat çekici renkler içeren meyve, sebze ve çeşitli bitkilerde pigment olarak bulunmaktadırlar
(Cabrita, 2000; Jamal, 2004). Yöremizin florasının çiçekli bitkiler açısından oldukça zengin olması
ve hatta mor renkli meyveler açısından da verimli olması nedeniyle bu tür bileşiklerin analizlerinin tarafımızca yapılması bir gereksinimdir. Bu yöntem sayesinde proje dahilindeki O. Basilicum,
M. aquatica L. ve T. praecox bitkilerinin analizlerinin yanı sıra projenin tamamlanmasının ardından laboratuvarımızda çeşitli tıbbi bitkiler de analiz edilebileceklerdir. Hedefimiz yöntemimizin
Türkiye’ de ve özellikle Rize’ de yetişen tıbbi bitkilerin polifenol içeriklerinin aydınlatılmasında
kullanılabilmesidir. Proje dahilinde antosiyanidinlerin HPLC-MS analizleri için de uygun bir yöntem optimize edilecek ve yine doğal bileşenlerin analizleri için imkan sağlanacaktır. Pek çoğu
maliyetinden dolayı temin edilemediği için UV dedeksiyonu ile tanımlanamayan antosiyanidinlerin HPLC-MS analizleri sayesinde karakterize edilebilmeleri de hedeflenmektedir.
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Proje no: 2012.103.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:
nomik Revizyonu

Türkiye de Dağılım Gösteren Barbus (Cyprinidae) Cinsine Ait Türlerin Takso-

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Davut TURAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Gör. Esra DOĞAN

Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ, Arş. Gör. Cüneyt KAYA, Arş.

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-04.03.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu çalışmada, Türkiye de dağılım gösteren Barbus popülasyonları morfolojik düzeyde ele alınıp, geleneksel metotlar (morfolojik, metrik ve meristik karakter kullanılarak) ile taksonomik pozisyonları ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Her türün
ayrıntılı morfolojik tanımlanmaları yapılacaktır. Bununla birlikte, Barbus türlerinin diagnostik
(ayırt edici) karakterleri kullanılarak tayin anahtarları yapılacaktır. Ayrıca Türkiye ve Dünya
faunası için olası yeni Barbus türlerinin saptanması muhtemel bir sonuç olarak beklenmektedir.
Türkiye’nin bütün bölgelerinden Barbus cinsine ait örnekler toplanacaktır. Toplanan örneklerin
tür seviyesinde ayrımları yapılacaktır. Tür ayrımında etkili olan karakterler (metrik, meristik ve
vücut rengi ve deseni) saptanacaktır. Bu karakterler kullanarak tayin anahtarları oluşturulacak
ve her bir türün morfolojik tanımlamaları yeniden yapılacaktır.
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Proje no: 2012.101.14.1
Proje Türü: Katılımlı Proje (KP)
Proje Başlığı:

Rize İlindeki Yerel Meyve Türlerinin Seleksiyon Islahı Ve Tescili

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa AKBULUT
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Arif YILMAZ, Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU, Doç. Dr. Turan YÜKSEK, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER,
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fikret YÜCEL, Doç. Dr. Adnan YILMAZ, Yrd. Doç.
Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY, Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAVŞATLI, Yrd. Doç. Dr. Keziban YAZICI, Öğr.
Gör. Nurdan DEĞİRMENCİ, Öğr. Gör. Hüseyin BAYKAL, Öğr. Gör. Emel TUHAN,
Kimyager Emre YAZICI, Salim PINARBAŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

01.03.2012- 02.03.2015

Projenin Amaç ve Kapsamı: Dünya nüfusunun hızla artmasıyla, özellikle gelişmemiş

olan ülkelerde baş gösteren gıda sıkıntısı ve gıda güvenliği gibi problemler, insanlığın geleceği
açısından, meyve genetik kaynaklarının korunmasını daha da önemli hale getirmiştir.
Dünyadaki biyoçeşitlilik ve gen kaynakları konusundaki gelişmeleri takip etmek ve Avrupa
Birliği’nin doğal koruma politikalarına uyum sağlamak için de gereken önlemlerin alınması
zorunludur. Bu aşamada, ülkemiz meyve genetik kaynaklarının belirlenmesi ve korunmasında
izlenecek yöntemler büyük önem taşımaktadır. Meyve genetik kaynakları, çevresel ve diğer
baskılarla genetik erozyona uğramakta ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktad
ır.
Meyve genetik kaynaklarındaki çeşitliliğin saptanması, toplanması ve korunması, sürdürülebilirlik bakımından da son derece önemlidir.
Bitki genetik kaynakları ve bitkisel çeşitlilik açısından dünyadaki nadir ülkelerden birisi olan
Türkiye’de, bitki genetik kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar 1970’lerden itibaren ulusal program halinde yürütülmektedir. Ulusal Bitki Genetik Kaynakları ve Bitkisel Çeşitlilik Programı çerçevesinde tohumlu bitkilerin ETAE Ulusal Gen Bankası’nda muhafazası yanında, meyve
türleri ve bağ genetik kaynakları da Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki 16 Araştırma Enstitüsünde muhafaza bahçelerinde ex situ arazi gen bankaları olarak
korunmaktadır. Ulusal program çerçevesinde yabani türler ve yerel çeşitlerin yerinde ve çiftçi
şartlarında in situ muhafaza projeleri de yürütülmektedir (Tan, 1998; Tan, 2000). Ayrıca üniversiteler ve TAGEM kuruluşları tarafından flora tespitleri yapılmakta, Türkiye florası bilgileri
revize edilmekte, “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” yayınlanarak (Ekim ve ark., 2000) tehlike altındaki türlerimiz de belirlenmektedir. Sürveyler ve toplamalar sırasında herbaryum örnekleri de
toplanmakta ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanarak ETAE BGK Herbaryumunda
saklanmaktadır. 2001 yılında, Avrupa Bitki Genetik Kaynakları Bilgi Sisteminin gereği olarak, üye
ülkelerde ulusal bitki genetik kaynakları envanterinin geliştirilmesi ve Avrupa Bitki Genetik Kaynakları Ex Situ Muhafaza Tarama Kataloğu Sistemi, EURISCO, oluşturulmuştur. Türkiye Ulusal
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Programı bu sisteme üye olup, bu sistemin koordinasyon kurulunda görev almaktadır. EURISCO
web tabanlı linklerle, ex situ ve in situ bilgileriyle birlikte Avrupa bilgi sisteminin kurulması ve
geliştirilmesini ve gelecekte bitki genetik kaynaklarının bilinçli olarak toplanması ve genel kullanım bilgilerine erişimi sağlayacaktır (Anonymous, 2006d). Karadeniz bölgesi özellikle Rize farklı
coğrafik özellikleri nedeniyle birçok meyve türünün doğal yayılma alanları içerisinde yer almakta
ve büyük bir tür, form ve tip zenginliği göstermektedir (Anonim, 2006a).
Bu projenin amacı Rize ili doğal florası içinde yer alan yerel meyve türlerine ait bitkilerden uygun
genetik kaynakları seçmek, toplamak, ex-situ muhafaza altına almak, morfolojik karakterizasyonlarını yapmak hedeflenmektedir. Proje, Rize ilindeki doğal yetişme alanlarında yabani formda bulunan yerel meyve türlerinin seleksiyonla seçilmesi, toplanması, muhafaza altına alınması,
morfolojik karakterizasyonu ve vejetatif çoğalma potansiyeli ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır.
Bu araştırma sırasında ve devamında yapılacak olan diğer meyve ıslahı çalışmaları sonucunda
elde edilecek olan meyve çeşitleri, ülkemiz meyveciliğinde ihtiyaç duyulan kaliteli ve yetiştirme
amacına uygun fidan temininde kullanılarak, fidan üreticilerinin yararına sunulacak ve dolayısıyla Türkiye meyveciliğinin gelişmesine ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
Projenin önemli bir diğer hedefi olarak, yerel meyve türlerinin meyve, yaprak vb. içeriklerinin
tespiti ile insan sağlığına ve beslenmeye olan etkileri de inceleneecektir. Özellikle güçlü antioksidant maddeler içeren maviyemiş ve karayemiş bitkisel materyal ve meyvelerinin kolon, özafagus kanserleri ve özafagus yanıkları üzerine etkilerinin detaylı tıbbi araştırmaları sonucunda
bu alanla ilgili önemli bilgilere ulaşılacağı ve sonrasında yürütülecek benzer çalışmalara da ışık
tutabilecektir.
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Proje no: 2012.106.02.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Term gebelerde doğum indüksiyonunda kullanılan dinoproston ve oksitosinin servikal mukusta yaptığı değişikliklerin karşılaştırılması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Seda Güvendağ GÜVEN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Işık ÜSTÜNER

Yrd. Doç. Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr.

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-03.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu çalışma ile en iyi doğum indüksiyonu ajanı belirlenmesi ve bunun etki mekanizmasının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
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Proje no: 2012.106.03.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Parsiyel hepatik iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda infliximab’ın laminin ve anti-TNF ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Remzi Adnan AKDOĞAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
KAN

Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Doç. Dr. Yıldıray KAL-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-04.03.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

İskemik karaciğer hasarında destek tedavisi dışında
kullanılan endikasyon almış ilaç yoktur. İnfliximab’ın anti-TNF özelliğinin karaciğer hasarının
düzelmesindeki rolü, olası etkisi ile laminin ve anti-TNF ekspresyonunun rolü ortaya konacaktır.
Tespit edilecek sonuçlar ile olası yeni tedavi seçenekleri açısından yol gösterici olacaktır.
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Proje no: 2012.106.01.1
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı:
ması

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Deney Hayvanları Uygulama Ünitesi Kurul-

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Zihni Açar YAZICI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-02.03.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Projenin temel amacı bilimsel amaçla çeşitli alanlarda kullanılabilecek deney hayvanlarının üretimi, temini ve deneysel uygulamaların yapılabileceği standartlara uygun bir birimin oluşturulmasıdır.
Bu amaçla, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereği
bilimsel çalışma yapmak isteyenlerin hayvan temini, uygulanma öncesi ve sonrası hayvan bakımı
gibi süreçlerde Yerel Etik Kurul izni onayı alması zorunludur. Bu izin ile hayvan temini, hayvan
bakımı, beslenmesi ve uygulanacak olan deneysel aşamaların kontrolü Bakanlıkça açma ruhsatı verilen birimlerde uygulanabilir. Ruhsatlandırılmamış birimlerde Etik kurullar oluşturulmaz.
Fakültemiz hayvan deneyleri yerel Etik Kurulunun çalışma izninin ortadan kalkmaması için bu
üniteniz kurulması şarttır.
Hayvan teminindeki zorluklar ve deneysel süreçlerde oluşabilecek istenmeyen durumların ortadan kaldırılması bakımından uygulama biriminin ulaşımda zorluk oluşturabilecek bir mesafede
olmaması gereklidir.
Kurulacak olan birim ile Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Trabzon gibi üniversiteye sahip
olan illere Deney hayvanı üretim yanında operasyonel alt yapı ile de hizmet verecek bir ünitenin
kurulması amaçlanmıştır.
Kurulacak ünite ile gerek Fakültemizde gerekse diğer deneysel hayvan kullanan fakültelerde
küçük hayvan ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilecek birimde preklinik çalışmalara baz
oluşturacak bir çok uygulama yapılmasına olanak sağlayacak cihazlar alınacaktır.
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Proje no: 2012.102.01.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Cd1-xCoxS Yarıiletken İnce Film Örneklerinin Kimyasal Banyo Yöntemiyle
Hazırlanması ve Yapısal, Elektriksel, Optik ve Magnetik Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat TOMAKİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
YAĞMUR, Yılmaz ÖNCEL

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Fahri KESKENLER, Arş. Gör. Zuhal

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

18.06.2012-01.01.2014

Projenin Amacı ve Kapsamı: Seyreltik manyetik yarıiletkenlerle ilgili yapılan çalışmalarda
ana hedeflerden birisi oda sıcaklığında ferromagnetik davranış gösteren aygıtlar elde etmektir.
Bununla birlikte temel sorunlardan birisi deferromagnetik davranışın orijininin belirlenmesidir.
Seyreltik magnetik yarıiletkenlerde ferromagnetik davranış örgüye yerleşen magnetik iyonlardan
kaynaklanır. Buna ek olarak örgüye yerleşmeyen metal çökeltilerden veya kusurlardan kaynaklanan ferromagnetik davranış gözlenebilir.

Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada,Cd1-xCoxS örneklerinin kimyasal banyo yöntemi ile hazırlanması ve yapısal, elektriksel, optik ve magnetik özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Böylece
literatürde yeteri kadar bilgi bulunmayan kimyasal yöntem ile katkılanmış Cd1-xCoxS örneklerinin
ferromagnetik davranış gösterip göstermediği ve ferromagnetik davranışın orijininin ne olduğu
hakkındaki bilgilerin literatüre kazandırılması hedeflendi.
Bunun yanında, bu proje ile projede çalışacak olan araştırmacıların dünyada geniş bir şekilde çalışılan ve uygulama alanı bulan yarıiletken malzemeler ve aygıtlar hakkında teorik ve deneysel bilgi
ve becerilerinin geliştirilmesi ve bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan bilim adamlarının yetişmesine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Çalışmanın evreleri aşağıdaki gibi olacaktır:
-Yarıiletken örneklerin hazırlanması
-XRD ölçümleri ile kristal yapı oluşumunun incelenmesi
-Optik geçirgenlik ve fotolüminesans ölçümleri ile yasak enerji aralıklarının ve kusur seviyelerinin belirlenmesi
-Özdirenç
si

ve

Hall

etkisi

ölçümleriyle

taşıyıcı

yoğunluklarının

belirlenme-

-SEM ve AFM ölçümleri ile yüzey morfolojisinin incelenmesi
-EDS ve XPS ölçümleri ile stokiyometrenin belirlenmesi
-Magnetik özelliklerin magnetizasyon ölçümleri ile incelenmesi
-Sonuçların değerlendirilmesi
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Proje no: 2012.103.01.4
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı:

Doğu Karadeniz Kıyılarında Avlanan Bazı Demersal Balık Türlerinde Bazı Ağır
Metallerin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bülent VEREP
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Mühendis Gizem AYDIN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu çalışmanın temel amacı, Doğu Karadeniz bölgesi kıyılarında avlanan deniz balıkları içersinde demersal balık türleri örneklerinde ağır
metal birikimlerinin incelenmesidir. Araştırma neticesinde çalışılan bölgenin kirlilik envanterleri çıkarılacak ve kirliliğe neden olan faktörler tespit edilerek alınması gereken önlemler vurgulanacaktır. Çalışmanın temel ve diğer amaçları ise şu şekilde sıralanabilir:
-Doğu Karadeniz kıyılarında avlanan demersal balık türlerinde ağır metal analizlerinin yapılması,
-Balık türlerindeki ağır metallerin analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
-Analiz değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü, Türk Standartları Enstitüsü ve Amerikan Çevre Koruma
-Teşkilatı’nın belirlemiş olduğu değerlerle kıyaslanması,
-Doğu Karadeniz bölgesi kıyı alanları deniz sularının metal seviyelerinin ölçülmesi ve insan sağlığı için öneminin belirlenmesi,
-Bölgenin ağır metal kirliliğinin ekolojik olarak değerlendirilmesi,
-Ağırmetal kirliliğinin çevreye olan etkisinin değerlendirilmesi,

2012

Bu projenin desteklenmesiyle, ülkemizin önemli bir deniz balıkları üretim ve aynı zamanda tüketim bölgesi olan Doğu Karadeniz bölgesi deniz alanlarının metal kirlilik derecesi demersal balık türleri kullanılarak belirlenecek, kirliliğe neden olan faktörler tespit edilerek
alınması gereken önlemler vurgulanacaktır. Projenin gerçekleştirilmesiyle Doğu Karadeniz
deniz alanlarının metal kirliliği açısından ekolojik değeri ortaya çıkarılacak, bölge deniz alanlarında yaşayan ve insanlar tarafından besin olarak kullanılan dip balık türlerinin bünyelerinde ne kadar ağır metal depoladığı ve bunun besin zincirindeki önemi üzerinde durulacaktır.
Sulardaki inorganik kirlenmenin en önemli kaynağını ağır metaller oluşturur. Ağır metaller suda
kolayca çözünebildikleri için su canlıları tarafından kolay bir şekilde alınabilmekte ve canlıların
proteinlerine çok kuvvetli bir şekilde bağlanabilmektedirler. Ağır metaller, az miktarda bulunsalar bile, sucul canlıların bünyelerinde birikerek zehir etkisi yapacak düzeylere ulaşabilmektedirler. Bu birikim sonucunda sucul ortamda yaşayan canlılar ölebilir, hatta metaller ile kontamine
olmuş su ürünleriyle beslenen insanların yaşamı da tehlikeye girebilir. Biyolojik döngünün bir
halkasını oluşturan ve önemli bir protein kaynağı olarak tüketilen balıklarda giderek artan ağır
metal birikimi hem balıklarda toksik etki yapmakta hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
186

Karadeniz’in büyük nehirler vasıtasıyla (Tuna, Dinyeper, Dinyester) kirlenmesinin yanında bölgesel manada endüstriyel kuruluşların atık suları ve arıtılmamış veya belirli düzeyde arıtılmış evsel
ve kanalizasyon sularıyla da deniz alanları inorganik kirliliğe maruz kalmaktadır. Suya dışarıdan
katılan sanayi, evsel ve endüstriyel atıkların çevre kirliliğine ne derece neden olduğu ve alınması
gereken önlemlerin ne olduğu ortaya konmuş olacaktır. Suların kirlenmesinin ne kadar büyük bir
ekolojik sorun olduğu vurgulanacak ve gelecekte temiz su kaynaklarının kullanılabilmesi için alınması gereken önlemler belirlenecektir.
Çalışma alanı olarak seçilen Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye’nin en önemli deniz balıkları
istihsali yapılan bölgelerinin başında gelmekte olup ayrıca taze tüketimin de en yüksek
olduğu bölgesidir (Genç, 2002; Demirhan et.al., 2005). Nitekim Türkiye’de kişi başı taze su
ürünleri tüketim miktarı 8.4 kg iken bölgede kişi başı taze su ürünleri tüketim miktarı 2025 kg’dır (Atay ve ark., 2000). Dolayısıyla ağır metal birikiminin en çok olduğu balık türleri
olan demersal balık türlerinden taze olarak her şehirde ayrı ayrı olmak üzere avlanma
dönemlerinde bölge balıkçılarından temin edilen dip balıkları (Mezgit, Barbun, Pisi, Kalkan,
İzmarit ve Kaya balıkları) çalışmada kullanılacaktır.
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Proje no: 2012.103.03.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Doğu Karadeniz’de (Rize Sahillerin’de) Zargana Balığı,(Belone belone Günther, 1866)Popülasyon Dinamiği ve Balıkçılığı

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sabri BİLGİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
LAYCI, Arş. Gör. Hatice BAL, Burak TAŞÇI

Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Ferhat KA-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.01.2014
Projenin Amacı ve Kapsamı:

Doğu Karadeniz’de Rize sahillerinde yürütülecek bu araştırmanın başlıca amaçları ve kapsamı aşağıdaki gibidir.
-Araştırma bölgesinde, zargana balığı avcılığındaki av çabasını belirlemek için av araçlarının teknik özellikleri, boyutları ve sayısı belirlenecektir (bak: Tablo 1).
-Ticari zargana avcılığı yapan balıkçıların kullandıkları ağlar ve tekneleri kiralanarak aylık olarak
yürütülecek zargana avcılığı ile de stok büyüklüğünün bir göstergesi olan birim çabada av miktarının zamansal değişimi belirlenecektir.
-Popülâsyon dinamiği kapsamında, araştırma bölgesinde zargana balığının boy, ağırlık ve yaş
kompozisyonu, büyümesi, üreme periyodu (aylık gonadosomatik indeks değerleri) ve cinsi olgunluk durumu (aylık gonat gelişim safhaları, %50 cinsi olgunluk boyu) belirlenecektir.
Araştırma yapılacak konu hakkında ülkemizde ve dünyada detaylı bir çalışma bulunmamaktadır.
Diğer taraftan su ürünleri mevzuatı kapsamında; su ürünleri kanunu, yönetmeliği ve 2/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde zargana balıkçılığıyla ilgili herhangi bir
değerlendirme bulunmamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları çevre ve balıkçılık yönetimi ile ilgilenen balıkçılık yönetim otoriteleri ile özellikle de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılarak, zargana balığı avcılığının sürdürülebilir kullanımını
sağlayacak yasal düzenlemelerin getirilmesine ilişkin somut bilimsel öneriler getirilebilecektir.
Diğer taraftan bu çalışma, Türkiye’deki diğer denizlerde yapılacak olan konu ile ilgili araştırmalar
için önemli bir kaynak olacaktır.
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Proje no: 2012.106.01.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Üriner infeksiyonlarda nötrofil aktivasyonu

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Zihni Açar YAZICI, Yrd. Doç. Dr. Işık ÜSTÜNER, Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Projenin amacı üriner enfeksiyon tanısında daha gerçekçi bir hızlı yöntemin varlığını göstermek bu şekilde günümüzde tüm dünyada çok önemli bir
problem olan lüzumsuz antibiyotik kullanımına bağlı artan antibiyotik direncini azaltmaktır. Elde
edilecek verilere bağlı olarak bu konuda kit geliştirme aşamasına geçilmesi de amaçlanan diğer
bir konudur.
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Proje no: 2012.106.01.4
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Genital örneklerden izole edilen mikoplazma hominis ve üreaplazma ürealitikum cinsi bakterilerin antibiyotik duyarlılığı

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Işık ÜSTÜNER, Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK,

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Planlanan çalışmada genital örneklerden izole edilen mikoplazma hominis ve üreaplazma ürealitikum cinsi bakterilerin antibiyotik duyarlılığının tespiti
amaçlanmıştır. Bölgemizde bu etkenlerin prevalansı ve antibiyotik duyarlılığı hakkında yapılmış
bir çalışma mevcut değildir. Türkiye çapında da bu konuda yapılmış çalışma sayısı çok nadirdir.
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Proje no: 2012.103.02.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı:

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Sindirim Sistemi Üzerine
Beslenme Yoğunluğunun Etkisi.

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Huriye ARIMAN KARABULUT
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
ŞENOĞLU

Yrd. Doç. Dr. İlker Zeki KURTOĞLU, Mühendis Burcu

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Balık yetiştiriciliğinde, iyi bir yemleme yönetimi hem ekonomik hem de ekolojik koşullar açısından büyük önem taşımaktadır. İyi yemleme stratejisinin
temelinde, balık üretimi maksimumda tutularak yem ve yemlemeye bağlı sindirim sonucunda
en az atık oluşturacak şekilde balıkların beslenmesi gelmektedir.
Ülkemizde yetiştiricilik son yıllardaki gelişmelere rağmen, yem giderleri alabalık yetiştiriciliğinin
en önemli gider kalemini oluşturmaktadır. Yüksek maliyetlerle hazırlanan yemlerde, balığın besin
maddesi gereksinimi, yem yapımında kullanılan yem hammaddelerinin işlenme şekli ve kalitesi
göz önünde tutulması yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda yemin balık tarafından kabul edilmesi
ve sindirilmesi önemli rol oynamaktadır. Aksi takdirde verilen yem hem zayi olmakta hem de
çevreye olumsuz etkiye sebep olmaktadır.
Çalışmada, yem kalitesini belirlemede önemli bir faktör olan sindirilebilirlik değerleri ve farklı yemleme oranları ile balığın mide hacmi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Bu çalışma ile farklı beslenme yoğunlukları uygulanarak, ticari yemlerle beslenen gökkuşağı
alabalığının mide hacminde ve sindirim oranında oluşabilecek değişikliklerin incelenmesi ve ülkemizde çok fazla çalışma konusu olmayan balık besleme çalışmalarına farklı bir açıdan yaklaşılması, bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutacak bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
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Proje no: 2012.106.02.5
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:
midinin etkisi

Karbontetraklorüre bağlı karaciğer hasarı oluşturulan ratlarda dexmetedo-

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Yakup TOMAK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Adnan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, , Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENDoç. Dr. Yıldıray KALKAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-

01.07.2013

Projenin Amaç ve Kapsamı: Bizde karaciğerde oluşturulan akut ve kronik hasar ve toksisite üzerine dexmedetomidinin iyileştirici ve apoptozisi azaltıcı etkisinin olup olmayacağını araştırmayı amaçladık.
Klinik katkı; bu çalışmanın deksmedetomidinin hücre hasarını önlemedeki etkileri konusunda
bilim alanına katkıları olacağını düşünmekteyiz.
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Proje no: 2012.109.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Önemleri, KD Türk

Geç Karbonifer Sonrası Gabroik Kayaçların Petrojenezleri ve Jeodinamik

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan KARSLI
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. İbrahim
MİR

UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Raif KANDE-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Türkiye’nin Kuzeydoğusunda, Doğu Pontidler’in güney kesiminde, Bayburt İline bağlı Demirözü ilçesi Gökçedere Beldesi çevresi ve Gümüşhane İline bağlı
Karamustafa köyü ve Tersundağı çevresinde bulunan Çevrepınar köyü yakın yörelerinde geniş
bir bölgeyi içine alan sahada yürütülecek olan bu araştırma projesi ile; yörede oldukça yaygın
yüzeyleme sunan ve hakkında oldukça ayrıntılı literatür bilgisine sahip olunan geç Karbonifer yaşlı
granitoyidleri ve metamorfik kayaçları keserek, erken-orta Jura yaşlı volkanotortul birimlerince
yer yer üzerlenen (Şekil 1), sözü edilen alanın dışında çok geniş yüzlekler sunmayan ancak
birbirinden ayrı dört sokulum (<5 km) halinde yüzeyleme veren gabro bileşimli kayaçların (Şekil
2) petrolojik karakterleri ortaya konacak ve yersel haritaları hazırlanacaktır. Tüm elde edilecek
bu bilgiler ışığı altında, halen tartışmalı olan Doğu Pontidler’in geç Paleozoyik-erken Mesozoyik
(Triyas?) jeodinamik modeli için yeni bilgilerin üretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, öncelikle
kayaçların oluştuğu zaman dilimi, SHRIMP zirkon U-Pb yaşlandırma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Kristalizasyon yaşları tespit edilen örneklerin; tüm kayaç ana oksit, iz ve nadir toprak element bollukları ile Rb-Sr, Sm-Nd izotopik bileşimleri yanı sıra, zirkon mineralleri üzerinde Lu-Hf
ve Pb-Pb izotopik bileşimleri belirlenerek magma kaynağını oluşturan kaynağın açık bir biçimde
tanımlanmasına çalışılacaktır. Yapılacak mineral mikrokimyasal analizler ile mineral bileşimleri
belirlenerek, öncelikle önemli jeodinamik işaretler sunabilen kayaç sınıflaması gerçekleştirilerek,
magmaların kristallenme şartları, kabukta göçü ve depolanma şartları-derinlikleri araştırılmaya
çalışılacaktır. Bu tür mafik magma ürünlerine ait plajiyoklasların anortit (An) içerikleri dinamik
ortam kontrollü olmakla birlikte kayacın geliştiği jeodinamik ortamı önemli derecede işaret etmektedir. Yay ortamında gelişen bu tür kayaçlara ait plajiyoklasların An içeriklerinin 82 den büyük olduğu bilinmektedir (Beard, 1986). Bu sebeple, mineral bileşimleri, bu kayaçlar için önemli
derecede sınıflayıcı olacaktır.
Bütün bu kimyasal analiz teknikleriyle, gabro bileşimli kayaçların, olası kaynak alanları tartışılacaktır. Modern bazik magma oluşumu kavramına göre, incelen kayaçların yüksek olasılıkla
izotopik bakımdan tüketilmiş ancak kimyasal olarak zenginleşmiş manto kaynağının kısmi ergimesi yoluyla oluştukları düşünülmektedir. Yüksek olasılıkla bir astenosferik kaynak mümkündür.
Ancak kıta altı litosferik manto katkısı kesinlikle test edilmelidir. Araştırılması gereken önemli
bir konu ise, astenosferik mantoya ait zenginleşmenin; (1) yitime uğrayan okyanus kabuğundan türeyen ergiyik ve/veya sıvılar yardımıyla mı zenginleşmiş litosferik manto ile astenosferik
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ergiyiğin etkileşimiyle (Maury ve diğ., 1992; Arculus, 1994; Foley ve diğ., 2000), (2) astenosferi
kat edebilen ve litosferik mantonun üst kısmında toplanabilen düşük yoğunluklu ve uçucularca zengin manto sorgucundan (mantle plume) kaynaklanan ergiyiklerin ile etkileşmeleri neticesindemi (Menzies ve diğ., 1987; McKenzie, 1989; Gibson ve diğ., 1995; Le Roex ve Lanyon,
1998; Moayyed ve diğ., 2008) oluştuğudur. Bazik magmanın zenginleşme tipi, aynı zamanda
protolitine ait nasıl bir ısısal kaynakla ergimiş olabileceği hakkında önemli bilgiler sağlar. Burada
verilen birinci zenginleşme modeli, ekstansiyonel hareketler sonucu hareketliliğini kazanan astenosferik manto yükselimi ile üretilen ısı kaynağı ile oluşurken (Wang F. ve diğ., 2007; Wang X.
ve diğ., 2007), ikinci zenginleşme modeli ise daha çok küçük bir manto sorgucu (mantle plume)
kaynaklı ısı akısına bağlı ergime ve modeli ile açıklanır (White ve McKenzie, 1989; Golonka ve
Bocharova, 2000; Johnston ve Thorkelson, 2000). Bu durumda yukarıda sözü edilen analizler
ile gabro bileşimli kayaçları oluşturan magmalara ait kaynak karakterinin ve zenginleşme kaynağının belirlenmesi çok yüksek ihtimalle gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu kaynağın gerek
kimyasının gerek mineralojisinin belirlenmesiyle birlikte, kesin yaşlarla belirlenmiş zaman diliminde, Doğu Pontidler’de magma oluşumuna neden olabilecek jeodinamik modeller irdelenerek, bu proje önerisi bulgularına dayalı uygun jeodinamik model üretilerek var olan modeller
revize edilmeye çalışılacaktır. Manto sorguçları, riftleşmede ve genişlemenin ilk safhasıyla ilişkili
olduğundan (Golonka ve Bocharova, 2000), tüm bulgularla büyük olasılıkla söz konusu döneme
ait küçük bir manto sorgucu varlığından ve bununla ilişkili jeodinamik modelden söz edilebilecektir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar (Lapierre ve diğ., 2004; Rolland ve diğ., 2009), Doğu
Pontidlerin yer aldığı Sakarya zonunun devamı olan Armenian Bloğunda ve Arap platformunda küçük manto sorguçlarının varlığı ve bunların magmatik etkilerinin tartışıldığı bilinmektedir.
Bu araştırma proje önerisine konu olan kayaçlar üzerinde gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki ana ve
iz element analizleri, gabro bileşimli bu kayaçların, astenosferik manto kaynaklı olabileceklerine de işaret etmektedir. Bu tür bazik magmaların oluşum zamanı, çarpışma sonrası gerilmeli
hareketlerin egemen olduğu jeodinamik safhanın başlangıcı da sayılabileceğinden, bu kayaçların SHRIMP zirkon U-Pb soğuma yaşlarına göre Doğu Pontidler’de çarpışma sonrası hareketlerin geç Paleozoyik-erken Mesozoyik zaman diliminin hangi safhasında başlamış olduğu ortaya
konulabilecektir. Bu durumda, söz konusu zaman diliminde, Doğu Pontidler’de, eğer magma
kaynağı için köken gerçekten astenosferik manto ise, direkt açılmalı hareketlere bağlı olarak
yükselen manto sorgucundan kaynaklanan ısı anomalisi neticesinde mi, yoksa başka jeodinamik süreçlerde ergitilmiş olabileceği ve protolitin mineralojisi, ergime derecesi ve kaynak kalıntısının (restit) özellikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Kaynak zenginleşmesi prosesleri
araştırılarak bunun ne tür jeodinamik modelde meydana gelebileceği açıklanmaya çalışılacaktır.
Tüm bu çalışmalar ile elde edilecek bulgular, birbirleri ile ilişkilendirilerek yaklaşımlar yapılacaktır. Bu araştırma proje önerisi ile, tüm bu olayların ne tür bir jeodinamik ortamda geliştiği,
yukarıda sözü edilen fiziko-kimyasal bulgularla açıklanmaya çalışılacaktır. Bütün bu bulguların,
bölge jeolojisine önemli katkılar sağlayacağı çok açıktır.
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Proje no: 2012.106.01.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Sıçanlarda kainik asit ile oluşturulan epileptik nöbetlere nitrik oksit prekürsörü L-Arjinin ve nNOS inhibitörü 7-Nitroindazolün etkilerinin elektrofizyolojik ve histopatolojik
yöntemlerle karşılaştırılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Yrd. Doç. Dr. Durdu ALTUNER, Uzm. Barış UZUNOK

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

18.06.2012-02.01.2014

Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu çalışmada, ilk aşamada nitrik oksit oluşumunda verici olarak kullanılan L-Arjinin ile nöronal nitrik oksit sentaz (nNOS) enzim inhibitörü olan
7-Nitroindazol’ün kainik asit modeli deneysel epilepsiye ait beyin dalgaları üzerindeki etkilerinin elektrofizyolojik olarak kaydedilerek retrograd gaz yapısında bir nörotransmitter olan nitrik
oksit’in (NO) kainik asit modeli deneysel epilepsi üzerindeki etkilerinin prokonvülsan mı yoksa
antikonvülsan mı olduğunun ve ikinci aşamada aynı hayvanlardan alınan beyin dokusunda glial
ve nöronal dejenerasyonun derecesinin immunohistopatolojik yöntemlerle ortaya konulması
amaçlanmaktadır.
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Proje no: 2012.102.03.7
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Termofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinin Isıl Kararlı β-glukosidaz
Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Fatih Şaban BERİŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Biyolog Esma AKYILDIZ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: β-glukosidazların endüstride oldukça geniş bir uygulama

alanları vardır. Başlıca potansiyel uygulama alanları gıda, hayvan yemi, tekstil, yakıt ve kimyasal
endüstrisidir. Diğer uygulama alanları ise kâğıt ve küspe endüstrisi, atık giderilmesi, medikal/ilaç
endüstrisi, protoplast üretimi, genetik mühendisliği ve kirliliğin giderilmesini içermektedir (Bhat
ve Bhat, 1997). Endüstriyel uygulamalarda bu kadar tercih edilen bir enzimin stoklarımızda var
olan termofilik bir bakteriden karakterize edilmesi hem ülkemiz bilimi hem de endüstrisi açısından olumlu katkılar sağlayacaktır. Kaynak organizmamızın termofilik karakterde olması izole
edeceğimiz enzimin de yüksek sıcaklıklarda çalışacağını ve/veya bu sıcaklıklara dayanıklı olacağının bir göstergesidir. Bu nedenle, stoklarımızda var olan ve gen dizisi bilinen A. flavithermus bakterisinden NCBI GenBank verilerine göre yaklaşık 1383 bp büyüklüğündeki β-glukosidaz genini
klonlamayı ve uygun bir konak hücrede ekspres etmeyi ve ekspresyon sonucunda elde edilecek
olan proteini saflaştırarak biyokimyasal karakterizasyonunu amaçlamaktayız.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin En Önemli Belirleyicileri ve İllerin 2011 Yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA, Arş. Gör. Gökhan
Rahmi BAKİ, Arş. Gör. Filiz SAVAŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bir bütün olarak gelişmesi önemli yerleşim noktaları olan illerin gelişmesi ile aynı anlama gelmektedir.
Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de iller,sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri açısından önemli
farklılıklar göstermektedir. Yönetsel bir sistem olmanın yanında sosyoekonomik bir sistem olan
iller, ülke alanını oluşturan alt yerleşim birimleri olarak planlı kalkınmanın temel hareket noktalarından biri olmak durumundadır.
Sosyoekonomik gelişme çabası ve süreci içinde olan ülkemizde dengeli kalkınmanın önemi
tartışılmayacak kadar büyüktür. Nitekim kalkınma planlarında dengeli bir sosyoekonomik gelişme hızına ulaşılabilmesi, bunun korunması ve sürdürülmesi hedeflenirken en çok dengeli
kalkınma kavramı üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle dengeli kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesi için kaynakların etkin bir şekilde kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Zira kalkınma planlarında önemle ele alınan bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik politikaların gerçekleştirilmesinde ilk adım, alansal olarak sosyoekonomik gelişmişliğin saptanmasıdır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede çeşitli bölgelerin ve illerin aynı düzeyde gelişme göstermedikleri, bu nedenle birçok ülkede yöresel gelişmişlik farklılıkları sosyoekonomik sorunları daha da arttırdığı görülmektedir. Kalkınma sürecinde, sosyoekonomik kalkınmanın ülkelerin
her yerinde göreceli olarak dengeli gerçekleşmediği, kıt kaynakların etkin şekilde kullanılması
amaçlanarak emeğin yeterliliği, pazarın büyüklüğü, teşebbüs gücü, coğrafi konum, hammadde
birikimi gibi sosyoekonomik birtakım faktörlerin etkisiyle, ülke içinde bazı yörelerin daha hızlı
gelişme sağladığı ve sonuçta alansal kutuplaşmalar oluştuğu görülmektedir. Ülkeler gibi ulusal
ekonomiler için de gelişmiş ve geri kalmış gibi farklı gelişmişlik düzeyinde bölgelerin veya yörelerin oluşması toplumda istihdam olanakları, gelir ve refah dağılımı açısından çeşitli dengesizliklere yol açmaktadır.
Bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik politikaların gerçekleştirilmesinde ilk adım, alansal olaraksosyoekonomik gelişmişliğin saptanması olmaktadır. Bilimsel yöntemlerle yapılan bu tür saptamalar, mevcut durumun analizi yanında, gelişmenin
yönü konusunda daha gerçekçi ve tanımlayıcı sonuçlar elde etme olanağı sağlamaktadır.
İllerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri alanındaki araştırmalar, özellikle sosyoekonomik
gelişme hızının arttırılması, toplumsal refahın yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması çabası içerisinde
olan ülkemizde rasyonel, göreceli olarak dengeli bir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için ülke
bütününü kapsayacak şekilde yapılmakta olan makroekonomik politika ve projeksiyonların
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yanında, kalkınmanın ülke içinde coğrafi veya alansal dağılımını belirleyen öngörülere de ihtiyaç
duyulmaktadır.
Ülke içindeki illerarasında dengeli kalkınmanın sağlanması amacıyla, ölçülebilir ve göreceli
olarak karşılaştırılabilir sosyoekonomik göstergeler yardımıyla bu bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi plancıların ve araştırmacıların üzerinde önemle durdukları bir konudur. Bu tür araştırmalarla, geçmiş dönemlerde uygulanan sosyoekonomik politikaların
alansal sonuçlarının göreceli gelişmişlik düzeyleri belirlenerek takip edilmesi olanağı doğmaktadır. Bundan başka bu tür çalışmalarla elde edilen sonuçlar, uygulanan politikaların başarı düzeyini belirlemesinin yanında dengeli kalkınma amacına hizmet edecek alansal boyutla
tutarlı, günün koşullarına uygun etkin yeni politikaların üretilmesine zemin hazırlamaktadır.
Araştırma, ülkemizdeki idari yapı ve göstergelerin elde edilebilirliği esas aldığından Türkiye’nin 81
ilini kapsamaktadır. İllerin sosyoekonomik yapısına etki ve onu tayin eden faktörler çok çeşitli
olmakla beraber, bu göstergeleri sosyal, ekonomik ve coğrafi göstergeler olarak üç ana grup
altında toplanabilir. Sosyal göstergeler başlığı altında demografik, eğitim, istihdam ve sağlıkla
ilgili göstergeler sayılabilir. Demografik ve eğitim göstergeleri o yörede yaşan nüfusla ilgili
özellikleri ifade eder. Örneğin; nüfusun büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, net göç
hızı, doğurganlık hızı, ilde yaşayan nüfusun oranı (kentleşme oranı), cinsiyet ve yaş gibi nüfusun
kompozisyonu, okuryazarlık oranı, öğrenim düzeyi gibi özellikler demografik ve eğitimle ilgili
göstergeler arasında sayılabilir.
Ekonomik ve diğer refah göstergeleri arasında mali, imalat sanayi, tarım ve hayvancılık, dış
ticaret, enerji, konut, altyapı ve diğer refah göstergeleri sayılabilir. Örneğin; mali göstergeler
arasında illerin kişi başına düşen GSYİH rakamları, GSYİH’nın Türkiye geneline oranı ve banka
kredileri; imalat sanayi göstergeleri arasında iş yeri sayısı ve kişi başına düşen imalat sanayi
katma değeri; tarım ve hayvancılık göstergeleri olarak kırsal nüfus başına düşen tarımsal üretim
değeri; inşaat göstergeleri olarak kentsel nüfus başına düşen daire sayısı ve konut alanı; altyapı
göstergeleri olarak il ve devlet yollarında asfalt yol oranları ve kırsal nüfus içinde yeterli içmesuyuna sahip nüfus oranları; diğer refah göstergeleri arasında onbin kişiye düşen özel otomobil sayısı, hırsızlık ve cinayet oranları ile kirli suların arıtılma oranları gibi göstergeler sayılabilir.
Coğrafi durum göstergeleri olarak bir ülkenin veya yörenin coğrafi konumu, batı pazarlarına olan
yakınlığı, denizlere olan yakınlığı, iklim şartları, bitki örtüsü, arazisinin rölyefi ve yapısı, topraklarının kalitesi, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları ve zenginlikleri gibi tamamen doğaya atfedilebilecek olanaklar ve özelliklerdir.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.106.03.6
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Abdominal aorta klemplenerek yapılan iskemi reperfüzyon deneysel modelinde adalimumab’ın karaciğer ve böbrek dokusunu koruyucu etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Erkan CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Arif YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE, Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA,

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Herhangi bir nedenle oluşan abdominal aorta hasarı yo-

luyla meydana gelen oksidatif stres ve iskemik hasarda adalimumabın etkinliği bulunabilirse
klinikte bu tür acil durumlarda kullanılabilecektir. Bu tür yaralanmalarda geçen zaman süresi
önemli olduğundan adalimumab hayati katkı sağlayabilir.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.106.03.5
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Gilbert sendromlu hastalarda epikardiyal yağ doku kalınlığı ve adiponektin
seviyesinin düşük kardiyak riskle birlikteliğinin değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Erkan CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Arif YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÇİÇEK, Yrd.
Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE, Yrd. Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Literatürde düşük total ve indirekt bilirubin düzeyinin artmış kardiyak riskle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Düşük bilirubin seviyesi ile endotelyal disfonksiyon arasında bağlantı olduğu da tespit edilmiştir. Gilbert hastalarında karaciğerdeki enzim
defektinden dolayı indirekt bilirubin düzeyi normalden yüksek seyretmekte olup bu hastalarda düşük kardiyak risk bulunması beklenmektedir. Bu çalışmada amacımız bilirubin düzeyi yüksekliği ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve bu dokudan salınan bir sitokin olan adiponektin
arasında korelasyon olup olmadığını tespit etmektir. Adiponektin salınımı düşük kardiyak risk ile
birliktelik göstermektedir. Serum bilirubin düzeyi ile bu adipositokin arasında korelasyon olup
olmadığı değerlendirilecektir.
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Proje no: 2012.106.01.7
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: LDL alt tipleri, Karotis intima media kalınlığı ve TNF alfa stroke ile ilişkilidir.
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Doç. Dr. Serkan KIRBAŞ

Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Erkan CÜRE, Yrd.

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Strok etiyolojisinde dislipidemi, TNF alfa yüksekliği, karotis

intima media çapı önemli rol oynamaktadır. Bu parametrelerin hepsinin birlikte çalışıldığı bir
çalışma mevcut değildir. Biz bu parametreler arasında ilişki kurabilirsek kişilerin stroka yatkınlığı
ve riski bulunarak strok olayı gelişmeden önce hastanın tespit edilerek tedavisi güç ve maliyetli,
ayrıca sekel riski yüksek durumdan kurtarılması ve ön tedavisi planlanabilecektir. Riskli olduğu
düşünülen hastalarda bu parametrelere bakarak hastanın hayatıkurtarılabilecektir.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
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Proje no: 2012.106.01.6
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Metotrexat ile oluşturulan deneysel karaciğer ve böbrek toksisitesinde infliximabın koruyucu etkinliği

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Arif YILMAZ, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd.
Doç. Dr. Levent TÜMKAYA, Yrd. Doç. Dr. Erkan CÜRE, Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bağ doku hastalıkları toplumda sık görülmektedir. Metotre-

xat tedaviside uygun ve sık kullanılan bir tedavi şeklidir. Hastaların birçoğu ilaca bağlı gelişen karaciğer ve böbrek toksisitesinden dolayı tedaviye devam edememektedir. İnfliximabın bu hasarı
önlediği gösterilebilirse bu iki ilaç kombine şekilde kullanılabilir. Böylelikle tedavi devamlılığı ve
yan etki görülmemesi sağlanabilir.

2012

202

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
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Proje no: 2012.106.01.5
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Sisplatin ile ratlarda oluşturulan karaciğer ve böbrek toksisitesinde infliximabın koruyucu etkisi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Arif YILMAZ, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd.
Doç. Dr. Erkan CÜRE, Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Toplumda solid organ kanserlerinin sıklığı giderek artmaktadır. Sisplatin çoğu solid organ kanserinin tedavi protokolünde yer almaktadır. Bunun yanında karaciğer ve böbreğe belirgin toksik etkileri bulunmaktadır. İnfliximabın oksidatif hasarı
önlediği gösterilmiş olup sisplatin ile oluşan organ hasarında etkiinliği araştırılacaktır
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012
Proje no: 2012.102.03.8
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Doğu Karadeniz bölgesinde yayılım gösteren potansiyel vektör sivrisinek

türlerinden Anopheles maculipennis kompleks ve Culex pipiens kompleks türlerinin moleküler
yöntemlerle belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. M. Mustafa AKINER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Yrd. Doç. Dr. Fatih Şaban BERİŞ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Önerilen proje kapsamında daha önce herhangi bir
çalışmanın gerçekleştirilmediği Doğu Karadeniz bölgesindeki Trabzon, Rize ve Artvin illeri ile
sınır yakınında örneklemler yapılarak bu bölgede dağılım gösteren An. maculipennis ve Cx. pipiens kompleks türlerinin hem morfolojik hem de moleküler olarak tanımlanması ve elde edilecek
veriler ışığında sivrisinek dağılımı ve potansiyel vektör türler hakkında alanın profilinin çıkarılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda alanlardan toplanacak olan örneklerin ilk etapta morfolojik tür tayinleri
yapılarak (Kaynak koy) maculipennis ve pipiens kompleks türleri ayrıldıktan sonra bu grupların
moleküler olarak analizi yoluna gidilecektir. Bu nedenle An. maculipennis ve Cx. pipiens örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak rDNA ITS2 (An. maculipennis kompleks), ACE2 ve CQ1 bölgeleri
çoğaltılıp %2’lik agaroz jelde yürütülerek ilkin sonuçlar alındıktan sonra bu bölgelerin dizi analizlerinin yapılması (hizmet alımı şeklinde) ve dizilerin eşleştirilmesi ve karşılaştırılması CLUSTAL W
(Trompson vd., 1997) programı ile yapılarak diziler arasındaki benzerlikler GenBank’taki mevcut
dizilerle FASTA (http://www.ebi.ac.uk/fasta33/) taraması yapılarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. ITS2 ACE2 ve CQ1 bölgelerinin dizi analizinde sorun çıkması durumunda elde edilecek
bölgeler klonlama vektörüne aktarılıp yeniden dizi analizine tabi tutularak olası sıkıntılarında
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilecek diziler sonucunda ve analizilerin ışığında vektör ya da potansiyel vektör türlerin kesin olarak belirlenmesi ise sunulan projenin nihai hedefidir.

2012

204

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012
Proje no: 2012.102.03.3
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Toprak kökenli Trichoderma sp. izolatlarının moleküler tanımlanması ve biyolojik mücadelede etkinliklerinin belirlenmesi.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Biyolog Arif BOZDEVECİ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Çalışmamızda, önceki yıllarda bölümümüzde yüksek
lisans tezi kapsamında yapılan bir çalışmada, Rize’de çay topraklarından izole edilip morfolojik
özelliklerine göre tanımlanan 9 adet Trichoderma sp. suşları kullanılacaktır. Geleneksel yöntemlerle tanımlanan bu suşların, moleküler karakterizasyonları yapılacak, bir dizi biyokimyasal özellikleri belirlenecek ve bitki patojeni mikrofunguslarla mücadelede biyokontrol ajan olarak kullanılabilirlikleri araştırılacaktır. Çalışma literatüre çay topraklarında bulunan Trichoderma sp.’lerin
muhtemel özelliklerinin belirlenmesi, gen bankasına kaydının girilmesi, türlerin coğrafik dağılım
bilgisine katkı sağlanması, literatürde var olan suşların ve ticari preparatların özellikleri ile olan
benzerlik veya farklılıkları ortaya konması sağlanacaktır. Ayrıca birçok gelişmiş ülkelerin sahip
olduğu gibi kendi ülke ve bölgemize ait bir biyoprepart oluşturma şansına sahip olunacak, dolayısıyla ülke kaynaklarının ekonomiye kazandırılması sağlanacak, bölge florasını değiştirmeden
daha sağlıklı, verimli ve organik sebze/meyve ürünlerinin üretilebilmesine vesile olunacaktır.
Çalışma sonunda 9 adet Trichoderma sp. suşlarından enzim aktiviteleri en iyi olan, bitki patojeni
mikroorganizmalara karşı etkili olan, bitkinin beslenmesine, gelişmesine ve hastalıklara karşı direncinin artmasına en fazla katkıda bulunan suş biyokontrol ajanı olarak kullanıma sunulacaktır.
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Proje no: 2012.102.10.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Antik Çağda Anadolu’nun Damak Tadı
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ali GÜVELOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Mesut KINACI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Çalışmamızda Antikçağda Anadolu’da yaşayan topluların
beslenme şekillerinin, mutfak araç gereçlerinin ve damak tatlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Literatürde Hititler dışında diğer toplumların yemek kültürleri hakkında yeterli yayın olmadığı
gibi mevcut yayınlar yalnızca yazılı kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Biz çalışmamızda
Anadolu’nun tamamını kronolojik bir sırayla yazılı ve yazısız (arkeolojik) kaynakları birlikte ele
alarak inceleyeceğiz. Böylece Antik Anadolu Yemek Kültürüne ait bir temel eser ortaya koymayı
amaçlıyoruz.
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Proje no: 2012.102.03.5
Proje Türü: Doktora/Sanatta Yeterlik
Proje Başlığı: Türkiye’deki Pseudepidalea viridis (Gece kurbağası) populasyonlarında yaş
tayini ve bazı ekolojik faktörlerin büyüme üzerine etkisi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Arş. Gör. Serkan GÜL

Arş. Gör. Abdullah ALTUNIŞIK, Arş. Gör. Tuğba ERGÜL,

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu proje çalışmasının amacı Avrupa’nın büyük
bir kısmında yayılış gösteren Pseudepidalea viridis (Gece kurbağası) türünün ülkemizdeki populasyon büyüklüğü hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve populasyon dinamiğindeki büyüme, ergenlik, üreme yaşının belirlenmesi gibi tüm bilgilere erişmektir.
Bu çalışmayla ülkemizdeki gece kurbağası populasyonlarının yaş kompozisyonu hakkında bilgi edinilecek ve bölgede yaşayan amfibilerin büyümesini etkileyen ekolojik parametrelerin neler olduğu saptanacak ve bu verilerin diğer Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarla kıyaslama imkânı sağlanarak tür hakkında daha geniş bilgiye sahip olunacaktır.
Bu proje kapsamında araştırılacak konular maddeler halinde şu şekilde ifade edilebilir:
1- Elde edilen Bufo viridis bireylerinin vücut boylarının ve ağırlıklarının ölçülmesi,
2-Ekolojik paramatrelerin ölçümü için su ve toprak örneği alınması ve analizlerinin yapılması
3-Örneklerin parmak kemiklerinden dondurmalı mikrotom cihazı ile kesitlerinin alınması,
4- Hazırlanan preparatların görüntüleme sistemine sahip araştırma mikroskobu yardımıyla yaş
tespitinin yapılması ve fotoğrafların çekimi
5- SPSS programı ile istatistiksel analizlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilerek yorumlanması
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Proje no: 2012.103.01.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Türkiye’deki İsparoz (Diplodus annularis) (Linnaeus, 1758) Populasyonlarının
mtDNA Cyt b Genine Dayalı Genetik Analizi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Gökhan KALAYCI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Daha önce birçok araştırmacı (Orrell ve ark., 2002, 2004,
González-Wangüemert, ve ark., 2010) tarafından cyt b geni Sparidae familyasındaki filogenetik
çalışmalarda kullanılmıştır. Bu noktadan haraketle Diplodus annularis populasyonları arasındakitaksonomik durumun tespitini yapabilmek ve populasyonlar arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya
koyabilmek için söz konusu populasyonları temsilen farklı coğrafik bölgelerden çok sayıda bireyin
cyt b dizisini belirlemek, karşılaştırmak ve bu türe ait populasyonlar için kullanılıp kullanılamayacağını göstermek ihtiyacı doğmuştur.
Diplodus annularistürüne ait populasyonlar hakkında ülkemizde moleküler tekniklerle yapılan
bir çalışma mevcut değildir. Türlerin farklı yaşama bölgelerine uyum geliştirmesiyle birlikte populasyonlar arasındaki farklılıkların ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu farklılıkları ortaya
koymak biyoçeşitlilik açısından önemli olmakla birlikte populasyonların türün genetik havuzuna
katkısı belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla yüksek oranda korunmuş olan mtDNA genlerinden
cyt b geninin dizi analizi yapılacaktır.
Bu doğrultuda daha önceden cyt bgeni için tasarlanan primerler ile istenen gen bölgesi çoğaltılacaktır. Elde edilecek olan genlerin doğrudan dizin analizlerinin Güney Kore (Macrogen)’de
yaptırılması planlanmaktadır. Elde edilecek dizilerin uygun programlar kullanılarak incelenmesi
ile öncelikle yeni tanımlanan türlerin genetik teşhisinin yapılması daha sonra tür içi populasyonlar arasındaki genetik mesafelerin belirlemesi ve son olarak da İsparozpopulasyonları arasındaki
ilişkiyi belirlemek için filogenetik ağaçların oluşturulması projenin amaçlarını teşkil etmektedir.
Türkiye’deki Diplodus annularis türlerinin populasyonlarının moleküler karakterlerinin
belirlenmesi sürdürülebilirlik ve türün genetik havuzunun ortaya konması adına önem taşıma
ktadır.
Günümüze kadar moleküler yaklaşımla türünpopulasyon özellikleri ayrıntılı olarak çalışılmayan Diplodus annularis türünün Türkiye’de yaşayan bütün populasyonlarının, moleküler
karakterizasyonu ayrıntılı bir şekilde çalışılarak, farklılaşması ve yayılış alanlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Böylece, biyolojik zenginliğin önemli bileşenlerinden biri olan balık faunasının
belirlenmesi açısından önemli katkılar sağlanacaktır.
Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılacak olan genetik yaklaşım balıkçılık kaynaklarının kısa, orta
ve uzun vadede korunması ve İsparoz stoklarının sürdürülebilir yönetimi için bir referans olacaktır.

2012

208

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.103.01.5
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Proje Başlığı: Termofilik Sulardan İzole Edilen Anoxybacillus gonensis’e Ait Glukoz İzomerazın Isıl Kararlılığının Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Hakan KARAOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Osman RAMOĞLU
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Projenin Amaç ve Kapsamı:

Endüstriyel alanda özellikle gıda sektörü mevcutlarından
çok daha verimli, daha uzun yarılanma ömrü olan, daha yüksek sıcaklık ve daha düşük pH değerlerinde çalışabilen glukoz izomerazlara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeplerden ötürü bugüne kadar
birçok termofilik ve asidik karakterli bakterinin glukoz izomeraz geni karakterize edilmiştir. Halen
daha endüstriyel açıdan arzu edilen özelliklerdeki glukoz izomerazlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu, Anoxybacillus gonensis glukoz izomerazı hakkında tespit
ettiğimiz özellikler, enzimin endüstride kullanılmakta olan enzimler ile rekabet edebilir olduğunu, hatta bazı yönleri ile bilinenlerden daha da üstün olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile
endüstriyel olarak arzu edilen bir glukoz izomerazı bilimin ve insanlığın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz. Talep gelmesi halinde, enzim; gıda sektöründeki yeni girişimcilerin kullanımına
sunulabilecektir.
Bu amaç doğrultusunda, termofilik Anoxybacillus gonensis’e aitglukoz izomerazdaL252R bölge
spesifik mutasyonu ile enzimin ısıl karalılığı parametresi açısından geliştirilmesi planlanmaktadır.
Daha önceki çalışmalarda yaban tip enzim pET28a+ ekspresyon vektörüne klonlanarak gen ürünü
kolon kromatografisi yöntemiyle saflaştırılmış ve biyokimyasal ve kinetik parametreleri ortaya
konulmuştur. Sözü edilen mutasyon ile enzimin özelliklerinin endüstriyel olarak arzu edilen
seviyelere çekilmesi arzulanmaktadı
Günümüzde glukoz izomerazaların, endüstriye uygulamadan önce bu özelliklerinin mutasyonlarla geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bugün endüstriyel olarak kullanılan glukoz izomerazların
% 70’ inden fazlası mutasyonlarla modifikasyona uğratılmış ve bir takım özellikleri geliştirilmiştir. Birimimizde yapmış olduğumuz çalışmalarda, enzimimizin endüstriyel olarak arzu edilen
biyokimyasal özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. A.gonensis glukoz izomerazı, özellikle endüstriyel uygulamalarda tercih edilen yüksek optimum çalışma sıcaklığı ve düşük pH açısından,
85ºC’lik optimum sıcaklık ve 6.5 optimum pH değeri ile bilinen glukoz izomerazların bir iki tanesi
hariç hepsinden daha üstün özelliğe sahiptir. Bu üstün özellikleriyle ısıl kararlılığı daha da geliştirilmiş bir glukoz izomeraz endüstriyel olarak oldukça arzu edilen bir enzim olacaktır. Bu amaç
doğrultusunda enzim alt üniteleri üzerinde L252R mutasyonu ile tuz köprüleri meydana getirilecek ve enzimin ısıl kararlılığı arttırılacaktır. Elde edilen mutant genler bir ekspresyon vektörüne
(pET28a+) klonlanarakE.coli BL21 suşuna aktarılacak ve burada aşırı ekspresyonu sağlanacaktır.
Hücreden saflaştırılan mutant enzimlerin biyokimyasal ve kinetik parametreleri, doğal olarak
hücre özütünden elde edilen ve rekombinant olarak elde edilen yapısı bozulmamış enzimlerin
özellikleri ile karşılaştırılacaktır ve böylelikle mutasyonun enzimin ısıl kararlılığının yanı sıra katalitik etkinliğine de herhangi bir etkisinin olup olmadığı araştırılacaktır. Geliştirilmiş enzim; endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere immobilize edilecek bir seviyeye getirilecektir.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu çalışmada, Türkiye de dağılım gösteren Gobiopopülasyonları morfolojik düzeyde ele alınıp, geleneksel metotlar (morfolojik, metrik ve meristik
karakter kullanılarak) ile taksonomik pozisyonları ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Her türün ayrıntılı morfolojik tanımlanmaları yapılacaktır. Bununla birlikte, Gobiotürlerinin diagnostik (ayırt edici) karakterleri kullanılarak tayin anahtarları yapılacaktır. Ayrıca Türkiye ve Dünya
faunası için olası yeni Gobiotürlerinin saptanması muhtemel bir sonuç olarak beklenmektedir.
Türkiye’nin,Gobiocinsine ait türlerin dağılım gösterdiği bütün bölgelerinden örnekler toplanacaktır. Toplanan örneklerin tür seviyesinde ayrımları yapılacaktır. Tür ayrımında etkili olan karakterler (metrik, meristik ve vücut rengi ve deseni) saptanacaktır. Bu karakterler kullanarak tayin
anahtarları oluşturulacak ve her bir türün morfolojik tanımlamaları yeniden yapılacaktır.
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Proje Başlığı: Farklı İşleme Tekniklerinin (Dumanlama, Marinasyon vb.) Çift Kabuklu Yumuşakçalar Üzerinde Fizikokimyasal, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Emre ÇAĞLAK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Barış KARSLI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Kabuklu deniz hayvanlarının tüketimi ile ilgili temel tehlike, içinde yetiştikleri suların mikrobiyolojik kirliliğinden ileri gelmektedir. Yumuşakçalar suyu
filtre ederek beslendiklerinden, içinde bulundukları sularda bulunan kirliliğin vücutlarında daha
yüksek düzeylerde yoğunlaşmasına sebep olurlar. Bu kirlilik etmenleri gastroenterit ve hepatit
sebebi olan virüsler ve bakterilerdir (salmonella, fekal koliform, listeria monocytogenes vb.).
Proje kapsamında uygulanacak işleme teknikleri (dumanlama, marinat, tuzlama vb) sonucunda hammadde olarak kullanılan çift kabuklu yumuşakça türleri için en uygun işleme tekniğinin
belirlenmesi sağlanacaktır. Bu tespit yapılırken biyokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analiz
sonuçları dikkate alınacaktır ayrıca çift kabuklu yumuşakça türlerinde bulunan insan sağlığı açısından tehlikeli olan mikroorganizmaların tanımlaması yapılacaktır.
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Şartlarında Fizikokimyasal, Biyokimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Değerlerinin Tespit Edilmesi
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Su ürünleri kısa sürede bozulabilen gıdalar olduğundan
gerek gıda güvenliği ve halk sağlığı ile ilgili olarak, gerekse ekonomik nedenlerle bunların raf
ömrünün uzatılmasına yönelik araştırmalar son yıllarda öncelikli konular arasında yer almaktadır Sous-vide teknolojisi vakum paketleme, pastörizasyon ve soğuk depolamanın ürün kalitesi
üzerindeki olumlu etkilerini birleştirerek daha uzun raf ömrüne sahip ürünler sunarken, aynı
zamanda hazır yemek teknolojisine de hizmet ettiğinden bu ihtiyaçların hepsine çözüm getirebilecek nitelik taşımaktadır.
Yeni sayılabilecek olan bu teknoloji ilerleyen zaman içerisinde yoğun şekilde eski yıllardan beri
günümüze kadar gelen tuzlama gibi ev ve sanayi alanından kullanılacak yeni bir teknoloji olacaktır. Bu bakımdan insan sağlığı ve tüketim alışkanlıkları düşünüldüğünde sous vide tekniği
üzerinde çeşitli ve yoğun araştırmaların yapılması gereklidir.
Bu teknoloji su ürünlerinin hazır gıda olarak sunulması ve raf ömrünün artırılması için uygun
bir teknolojidir. Aynı zamanda gıda sanayine farklı işleme teknolojileri alanında yeni ürünler ve
lezzetler sunmaktadır, böylece tüketici beklentileri daha üst düzey şekilde karşılandığı gibi firmaların ürün çeşitliliğinde öne çıkmasına yardımcı olacaktır.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Kavram Karikatürlerinin Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Farkındalılığını Geliştirmek için Kullanılması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Şengül ATASOY
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK, Öğr. Gör. Şenay BAŞ, Öğ. Grö. Dr. Ercan ATASOY, Öğretmen Serap ERGİN, Öğretmen
Arzu KÜÇÜK

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin fizik algılarını geliştirmeye, fiziğin günlük hayatla ilişkisini kurmaya ve fiziğe
ilgiyi artırmaya kavram karikatürlerinin etkisini incelemektir.
Ülkemizde daha önce yürütülen çalışmalarda kavram karikatürleri ders içi materyaller olarak
ve daha çok çalışma yaprağı formatında kullanılmıştır. Bu çalışmalarda, kavram karikatürlerinin
sınıftaki öğrencilerin konuyla ilgili kavramsal öğrenmesine etkisi tartışılmıştır. Sınıf dışında
bir uygulamasına rastlanmamıştır. Yurt dışında da “Londra Metro”sunda halka yönelik
yapılan uygulama dışında, kavram karikatürlerinin poster şeklinde sınıf dışında uygulamasına
rastlanmamıştır. Bu araştırma ile kavram karikatürleri ile öğrencilerin fiziğin sadece formüllerden
ibaret olmadığı, günlük hayatlarıyla doğrudan ilişkili olduğunun ve bu olaylar hakkında yanlış
fikirlere sahip olduklarının farkına varmaları sağlanacaktır. Özellikle ilköğretim öğrencilerinin
bilim insanı gibi düşünme ve gelecekte tercih edecekleri alanla ilgili fizik veya fen bilimlerini
tercih etmeleri konusunda motive olabileceklerdir.
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Proje no: 2012.109.01.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Sivrikaya (Rize-İkizdere) Porfiri Bakır Yatağının Jeokimyasal ve Kökensel Özellikleri

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz DEMİR
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. İbrahim

UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Raif KANDEMİR

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Tipik bir adayayı ortamı özelliği sunan Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde Üst Kretase’den itibaren sokulum yapmış çok sayıda granitik plüton bulunmaktadır.
Porfiri tip yataklar granitik plütonların üst kesimlerinde oluştuklarından, bu plütonlar ülkemizdeki porfiri tip yatakların Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Bölgede varlığı bilinen çok sayıda porfiri tip bakır-molibden yatağı bulunmasına rağmen, bu yataklarla ilgili
yeterli araştırmanın yapılmayışı önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. Varlığı bilinen yataklarla
ilgili yapılacak detaylı bir araştırma, bu yatakların jeokimyasal ve kökensel özelliklerinin aydınlatmasının yanında, bilinmeyen yeni yatakların belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bu
araştırma projesi kapsamında Sivrikaya (İkizdere-Rize) porfiri bakır-molibden yatağının jeolojik,
mineralojik, jeokimyasal ve kökensel özelliklerinin incelenmesi suretiyle bölgede benzer tipte
yatakların aranmasında faydalı olabilecek bir modelin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu araştırma projesi kapsamında literatür, arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları olmak üzere dört aşamalı bir çalışma programı uygulanacaktır. Literatür çalışmalarında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
bulunan porfiri tip yataklarla ilgili yapılmış çalışmalar irdelenecektir. Arazi çalışmalarında, Sivrikaya (İkizdere-Rize) porfiri bakır-molibden yatağının jeolojik özellikleri (mineral birliktelikleri,
yapısal kontroller ve alterasyonlar) incelenecektir. Daha sonra petrografi, mineral kimyası, sıvı
kapanım, alterasyon ve duraylı izotop jeokimyası çalışmalarında kullanılmak üzere sistematik
örnekler alınacaktır. Laboratuar çalışmalarında ise petrografik incelemeler için alınan örnekler
hazırlanacak ve detaylı mikroskop çalışması gerçekleştirilecektir. Sıvı kapanım, mineral kimyası
ve izotop jeokimyası için alınan örnekler hazırlanarak analizlerin yapılması için ilgili laboratuarlara gönderilecektir. Büro çalışması, arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda elde edilen bulguların kimyasal analizlerle birlikte değerlendirilmesini kapsamaktadır. Elde edilen bulgular çeşitli
bilgisayar programları kullanılarak değerlendirilecek ve daha önceki çalışmalardan elde edilen
verilerle karşılaştırılacaktır.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Akne hastalarında Retinoik asit tedavisinin serum TGF-beta ve İL-17 üzerine
etkileri

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nursel DİLEK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
DİLEK

Prof. Dr. Yunus SARAL, Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012- 01.07.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Literatürde Isotretinoin tedavisi ile otoimmün hastalık
arasındaki ilişkiye dair bir kaç vaka bildiriminden fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bildirilerde konu hakkında bilgi vermekten ziyade yan etki bildirimi şeklindedir. Oysaki yapılan hayvan
deneylerinde retinoik asitin TGF-β seviyelerini etkilediği gösterilmiştir. İL-17 otoimmün hastalık
etyopatogenezinde çok önemli bir sitokindir ve yapılan araştırmada bu konuda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu amaçla bu sitokinlerin araştırılması ve otoimmünite üzerine etkilerinin araştırılması planlanmıştır.
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Proje no: 2012.106.03.9
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Toplum Kökenli Pnömonide YKL-40’ın Tanı Değeri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Halit ÇINARKA
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Ünal ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Aziz GÜMÜŞ, Yrd.
Doç. Dr. Aysel KURT, Arş. Gör. Dr. Derya GIAKOUP

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

YKL_40 bir enflamasyon belirteci olarak çok çeşitli hastalıklarda tanı-takip ve mortalite belirteci olarak çalışılmıştır. Toplumdan kazanılmış pnömonide
RİA yöntemiyle 1998’de yapılmış 1 adet çalışma dışında başkaca bir çalışma yapılmamıştır. Biz
çalışmamızda ELİSA yöntemiyle çalışacağımız için literatürde ilk olacaktır.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize Basın Tarihi Açısından Önemli Bir Kaynak: Rize Vilayet Gazetesi
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Gülşah KURT GÜVELOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Resul TURAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Çalışmanın amacı, 1931’den 1942 yılına kadar uzunca bir
süre çıkarılmış olan Rize Vilayet Gazetesi’nde yer alan haber ve yorumlar üzerinden Rize’nin
Cumhuriyet dönemi hayatını ortaya koyabilmektir. 1931-1942 yılları arasında yayınlanan tüm
nüshaların mikrofilmlerinin alınması ile bu kaynağa ulaşılmış olacak ve daha önce üzerinde hiç
çalışılmamış olan bir konu ortaya konulmuş olacaktır. Bu konu ile ilgili daha önce yapılmış hiçbir
çalışmanın olmaması ve özellikle Rize ile ilgili bulunması, ilk elden kaynak durumunda olması
nedeniyle önemi artmaktadır.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.106.01.9
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize bölgesinde SCID kriterlerine göre depresyon tanısı almış hastalarda,25OH D vitamini, apolipoproterinler ve lipoprotein alt fraksiyonlarının değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hasan EFE
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR
CÜRE, Doç. Dr. Adnan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU, Arş.
Gör. Tarkan YAZICI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Depresyonda; kardiyovasküler hastalıklar ve metebolik
sendrom sıklığında artış görülmektedir(6). Bu hastalıklar lipoprotein alt fraksiyonları ve apoproteinler ile de ilişkilidir. Amacımız vitamin D, depresyon ve lipid parametreleri arasındaki ilişki
olup olmadığını bilimsel olarak araştırmaktır.
Bu amaçla SCID(Structured Cilincal Interview for DSM Disorders) kriterlerine göre depresyon
tanısı almış hastalarda, serum 25-OH D vitamini, Apo A, Apo B100, Apo CII, Apo CIII, Apo E, LDL
alt fraksiyonları, HDL alt fraksiyonları çalışılacaktır.
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PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.106.03.4
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Akciğer kontuzyonunda soluble cd40 ligantın prognostik değeri
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Gökhan ERSUNAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Dr. Yahya YİĞİT

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Akciğer kontüzyonu hem künt hem de penetran yaralanmalarla birlikte görülebilmesine rağmen özellikle araç içi trafik kazalarında göğsün direksiyon veya
kapıya çarpması sonucu daha sık görülür. Ayrıca yüksekten düşme, blast tarzındaki yaralanmalar
ve yüksek hızlı mermilerle de görülebilmektedir. Pulmoner kontüzyon çocuklarda izole yaralanmalar şeklinde iken erişkinlerde tipik olarak diğer organ yaralanmaları ile birliktedir ve mortalite
oranı kontüzyonun genişliğine, şiddetine ve birlikte olduğu diğer yaralanmalara bağlı olarak %14
ile 40 arasında değişmektedir.
Akciğer kontüzyonu hayati tehlike arz eden bir durum olup, ciddi komplikasyonlara sebebiyet
verebilmektedir. Bu çalışmada acil kliniğimize başvuran akciğer kontüzyonu bulunan hastalarda
soluble CD40 Ligandın prognostik değeri araştırılacaktır.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.110.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize İlinde Yaşayan Erişkinlerde Kardiyometabolik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi: Bir Saha Araştırması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Yrd. Doç. Dr. Teslime AYAZ, Yrd. Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Serap BAYDUR ŞAHİN, Öğr. Gör. Vacide AŞIK ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Mehtap
METİN KARAASLAN,
Öğr. Gör. Sema KOÇAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu çalışmanın amacı Rize ilinde yaşayan erişkinlerin
•kardiyovasküler hastalık risklerini değerlendirmek,
•diyabet risklerini değerlendirmek
•kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri konusunda farkındalıklarını ölçmek
•kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskinin azaltılması ya da artmasına yönelik yaşam biçimi
davranışlarını belirlemek
•hastalık riskleri ile risk farkındalıkları ve yönetimleri konusunda ilişkiyi incelemek amacı ile
planlanmıştır.
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Proje no: 2013.101.10.1
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Otonom Hareket Kabiliyetine Sahip Robot Tasarımı
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Servet KARASU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Öğr. Gör. Murat TÖREN

Öğr. Gör. Yalçın KANAT, Öğr. Gör. Burcu ERGÜN,

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013- 31.12.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliklerinin
artırılması, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin bilgi ve berilerini kullanan, girişimci, bilimsel
düşünen, rekabet edebilme bilincine sahip kişiler olarak yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı
yapmaları için ortam hazırlanması, toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık ya
ratılması.
Bu kapsamda otonom hareket yeteneğine sahip, elektronik devreler içeren, birbirleriyle mücadele etmek amacıyla tasarlanan, amaçlanan hareketler için programlanmış robotlar tasarlayarak ve tasarlanan robotları üreterek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen robot
yarışmasına katılmak.
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Proje no: 2012.106.03.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize İli Atmosferindeki Polenlerin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ünal ŞAHİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Prof. Dr. Adem BIÇAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal
ALTUNOĞLU,Dr. Asiye YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. Halit ÇINARKA, Yrd. Doç. Dr. Aziz GÜMÜŞ,Dr. Asiye YAVUZ

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu proje ile daha önce volumetrik yönteme göre herhangi
bir atmosferik polen çalışmasının yapılmadığı Rize ili polen takviminin hazırlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Rize ilinde insanların günlük yaşamlarını sürdürdükleri ve yoğun olarak yaşadıkları merkeze yerleştirilecek polen toplama cihazı (Lanzonivolümetrik polen toplama cihazı)
ile havadaki alerjenik polenlerin tip ve konsantrasyonlarının meteorolojik faktörlerle ilişkisini
belirleyerek polen takvimini çıkarmak olacaktır. Ayrıca 1 yıllık sürede Rize atmosferinde saptanan polenlerin 1m3 havadaki günlük, haftalık, aylık ve yıllık miktarları çizelge ve grafikler halinde
verilecektir.
Çalışmanın gerçekleştirileceği Rize’de alerjen polenlerin havada bulunduğu dönemler ve
yoğunlukları belirleneceğinden, sonuçlar hem alerji uzmanları ve hastaların kendileri açısından
büyük yarar sağlayacaktır. Hasta hangi polenden etkileniyorsa o polenin havada bulunduğu
dönemlerde yaşantısını daha dikkatli sürdürecektir. Alerji uzmanları da havada bulunan
polenlerin görülmeye başladığı, en yüksek yoğunluğa eriştiği ve sona erdiği dönemleri gösteren
polen takvimleri sayesinde polenlerden kaynaklanan hastalıkların tanı ve tedavisinde daha
başarılı olabilecektir.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2012

Proje no: 2012.101.13.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize İlinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Akçaağaç Yapraklı Üvezin(Sorbus

torminalis) Morfolojik Ekolojik Özellikleri Meyve İçeriği ve Doku Kültürü İle Üretimininin Gerçekleştirilerek Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilme Olanakları

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Deryanur DİNÇER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Turan YÜKSEK, Yrd. Doç. Dr. Barbaros DİNÇER,
Öğr. Gör. Mine ÇİLLİ, Öğr. Gör. Hüseyin BAYKAL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 03.10.2012-01.04.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Üvezlerin, peyzaj planlamalarında estetik ve fonksiyonel
olarak büyük önem taşıyan ayrıca yaprak tekstürü, bitki formları, sonbahar renklenmeleri, bitki
boylarındaki farklılık, çiçek renkleri ve çeşitleri, çiçeklenme mevsimleri gibi özelliklerinden dolayı
çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptirler.
Bu projenin amacı üç grupta toplanabilir:
1) Doğal üvezlerimizden Sorbus torminalis’in üretimi için en uygun doku kültürü yöntemini belirlemek ve bu üretim tekniğini yaygınlaştırarak, peyzaj planlamalarına kazandırmak
2) Ekolojik isteklerinin belirlenerek dış ortama adaptasyonun da en uygun yetiştirme ortamını
belirlemek.
3) Üvez meyvelerinin tıbbi özelliklerinin ve bazı besinsel özelliklerinin belirlenerek ülke ekonomisine katkı sağlamak ve tüketimini yaygınlaştırmak.
Konuyla ilgili literatürler incelendiğinde üvezler ile ilgili pek çok araştırmanın yapıldığı görülmekte, ancak ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde doğal olarak bulunan üvezler ile
ilgili üretim, meyve içerikleri ve kullanım alanları hakkındaki çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, bu araştırma konusunda özgün bir çalışma olup; araştırmanın sonuçları süratle uygulamaya aktarılabilecek ve her türlü ortamda yayınlanması güçlükler arz etmeyecektir.
Kısa sürede yoğun ve homojen çiçeklere ve meyvelere sahip olan Sorbus torminalis’in kitlesel
üretimi için, doku kültürü yönteminin denenmesi, morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve en
uygun ekolojik koşulların tespiti üzerine yapılacak araştırmanın içeriğini, Doğu Karadeniz bölgesinde Rize ilinde doğal olarak bulunan Sorbus torminalis taksonları oluşturmaktadır.
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Proje no: 2012.102.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: (Gd123)1-x(Gd211)x’in sıvı azotta manyetik kaldırma kuvvetine x’in etkisi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şükrü ÇELİK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Sait Barış GÜNER, Elvan COŞKUN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-04.03.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Manyetik kaldırma kuvvetini etkileyen faktörlerden biri sü-

periletken örneğin kritik akım yoğunluğu olup, kritik akım yoğunluğu ise yapıda kuvvetli akı çivileme merkezleri oluşturularak kritik akım yoğunluğu artırılabilir. Bu nedenle bu projede yapı içine Gd211 katkısı eklenecek ve bu katkı yapı içinde akı çivileme merkezleri oluşturacaktır. Ayrıca
örnek üretiminde ısıl işlem aşamalarında Gd123 yapısı eriyip dışarı çıkmasını da engelleyecektir.
Ayrıca önerilen bu proje ile proje ekibinin doktora sonrası araştırmalarını arttırmak ve bu sayede
akademik ilerlemeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın evreleri aşağıdaki gibi olacaktır:
- Literatür taraması
-Süperiletken örneklerin üretimi
-XRD desenleri elde edilerek faz oluşumunun gerçekleşmesi
-Numunelerin 77 K’de (sıvı azot içerisinde) manyetik kaldırma kuvvetlerinin ölçülmesi
-Numunelerin 77 K’de (sıvı azot içerisinde) kritik akım yoğunluklarının ölçülmesi
-Kryostat kullanılarak numunelerin kritik geçiş sıcaklıklarının belirlenmesi (R-T)
-Kritik sıcaklık civarında ± 10 K aralığında 2 K aralıklarla numunelerin I-V davranışlarının incelenmesi
-Mikroyapının taramalı elektron mikroskobu (SEM) incelenmesi
-Sonuçların değerlendirilmesi
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Proje no: 2012.106.02.12
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Endoskopik Görüntülemeli Multidiode Transkanaliküler Dakriyosistorinostomi
Lazer Ünitesi Alımı

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Veysi ÖNER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 03.10.2012-01.04.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Lazer dakriyosistorinostominin özelikle çocuk ve yaşlı hastalarda etkinliğini ve yararlarını araştırmak
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Proje no: 2012.106.02.11
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Korneal Cross-Linking Sistemi Alımı
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Berrak ŞEKERYAPAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 03.10.2012-01.04.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Tedaviye ilk kez 2003 yılında başlanmış, 2006 yılından
sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mevcut yöntemde işlem, 370 nm UV kornea yüzeyinden 4-5cm uzaklıkta yaklaşık 7 mm lik bir alanda 30 dakika uygulanır. Bu yeni cihazla birlikte 30 dk.lık işlem 3 dk. gibi kısa bir sürede gerçekleştirilecektir. Biz bu cihaz yardımıyla 3 dakikalık
sürede yapılan tedavinin etkinliğini incelemeyi amaçlamaktayız.
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Proje no: 2012.106.02.10
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Selektif Lazer Trabeküloplasti Cihazı Alımı
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKYILMAZ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 03.10.2012-01.10.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

SLT trabeküler ağda hasar yapmama özelliği nedeniyle
daha güvenilir olma ve tekrarlanabilirlik gibi iki teorik avantajı taşımaktadır. Ancak tekrarlanabilirliği halen uzun süreli klinik çalışmalarla desteklenmeyi beklemektedir. Ayrıca psödoeksfoliatif
glokom ve pigmenter glokomda etkinliği ve optimum tedavi için açının ne kadarının tedavi edilmesi gerektiği konuları henüz araştırılması gereken konular olarak görünmektedir.
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Proje no: 2012.109.01.3
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı:

İkizdere obsidiyenlerinin (İkizdere-Rize) saflaştırılmış silisyum üretiminde
hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan KARSLI
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz DEMİR
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 03.10.2012-01.10.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, son yıllarda
ülkemizde alternatif enerji kaynaklarından güneş enerjisine yönelik araştırmalar yapılmaya başlanmıştır (Bilgen, 1966; Serin, 1988; Aksoy, 1999; Ünal, 2006; Keskin, 2006; Karamanav, 2007;
Hilali vd., 2009; Nader, 2010). Ayrıca ODTÜ bünyesinde kurulan GÜNAM (Güneş Enerjisi Üretim
Merkezi), Ege Üniversitesi bünyesindeki Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Harran Üniversitesi bünyesindeki Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezleri güneş enerjisi kullanım çalışmalarına
öncülük etmektedir. Ülkemizdeki bu çalışmaların dışında, dünyanın önde gelen birçok ülkesinde
de güneş enerjisi üretim merkezleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; The Solar Energy Company, Inc. (USA), Poly Plant Project, Inc. (PPP, USA), centrotherm photovoltaics AG (Germany),
ACTIV Solar (Ukraine), Confidential (Romania), Prairiesun New Energy (China), Confidential client (Korea) şeklinde sıralanabilir. Hem dünyadaki, hem de ülkemizdeki güneş pillerinin üretimi
üzerine araştırma ve üretim yapan merkez sayısındaki artışa rağmen, bu pillerin yapımında kullanılmak üzere saflaştırılmış silisyum üretimi ülkemizde bulunmamakta, dünyada ise birkaç merkezde yapılmaktadır. Bunlardan önde gelenler: Tianwei Sichuan Silicon (China), Leshan Ledian
Tianwei Silicon (China), Hankook Silicon (Korea), Confidential client (China), Confidential client
(Malaysia), TPSI (Taiwan) şeklinde sıralanabilir.
Cam, seramik, boya, gaz beton, deterjan ve ferrosilisyum üretiminde olduğu gibi güneş pilleri
için gereken saflaştırılmış silisyum üretiminde de kuvars kumları kullanılmakta ve ülkemiz kuvars
kumu potansiyeli mevcut ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır (DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001, Akçıl vd., 2007). Güneş enerjisi üretiminde kullanılacak hammaddenin yetersiz
oluşu ülkemizdeki silisyum saflaştırma çalışmalarını hammadde bakımından dışa bağımlı kılmaktadır. Bu durum güneş pillerinde kullanılmak üzere saflaştırılmış silisyum üretiminde alternatif
hammadde kaynaklarının araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu araştırma projesi, halihazırda
dünyada uygulanmayan obsidiyenlerden silisyum üretimine yönelik öncü bir çalışma niteliğinde
olup ülkemizdeki obsidiyenlerin silisyum üretiminde alternatif hammadde kaynağı olarak ülke
sanayisine kazandırılması hedeflenmektedir.
İkizdere obsidiyenlerinin SiO2 içeriğinin oldukça yüksek olduğu (% 73-80 arası) önceki
çalışmalarda belirtilmektedir (Sadıklar, 2004; Hanedan, 2006). Ancak söz konusu obsidiyenlerin
silisyum üretiminde hammadde kaynağı olarak kullanılabilmesi için jeolojik, mineralojik
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ve jeokimyasal özelliklerinin detaylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda
arazi çalışmalarında obsidiyenlerin, yayılımı, kalınlığı, diğer birimlerle olan ilişkisi, alterasyon
durumu, işletilebilirlik durumu ve muhtemel işletme türleri araştırılacaktır. Arazi gözlemleri
doğrultusunda yapılacak örnekleme ile obsidiyenlerin içermekte olduğu minerallerin türleri
(Biyotit, piroksen, K-feldispat, plajioklas, pirotin, zirkon, apatit, magnetit, ilmenit, hematit,
kalkopirit ve pirit vb.) belirlenecektir. Daha sonra bu minerallerin boyutları, şekilleri, dağılımları,
optimum serbestleşme boyutları belirlenmek suretiyle hangi tür fiziksel ve/veya kimyasal ayrıştırma yöntemlerini uygulamanın mümkün olabileceği belirlenecektir. Yine bu kapsamda mineralojik bileşimleri dikkate alınarak söz konusu obsidiyenlerin fiziksel ve kimyasal ayrıştırmaya en
uygun lokasyonları belirlenecektir. Yapılması planlanan jeokimyasal analizlerle de obsidiyenlerin
silisyum içeriğinin arazide nasıl bir dağılım gösterdiği belirlenerek, hammadde olarak kullanılabilecek en iyi lokasyon belirlenmeye çalışılacaktır. Bütün bu veriler doğrultusunda hammadde
olarak kullanılabilecek kısmın rezervi hesaplanacaktır.
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Proje no: 2012.102.02.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Laurocerasus officinalis Roem. Meyvesinden Aktif Bileşenlerin Preparatif
HPLC ile İzolasyonu ve Aydınlatılması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Arş. Gör. Emine KILIÇKAYA
SELVİ,
Kimyager Emre YAZICI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Son yıllarda olumsuz çevre ve iklim koşulları ile birlikte
sosyal hayattaki stres ve yoğun çalışma hayatının pek çok kanser türünü tetiklediği bilinmektedir. Bu yüzden kanser gibi ilaç tedavileri ve operasyonları zor olan hastalıklarda özellikle bitkisel
kaynaklı tedaviler ilgi odağı haline gelmiştir. Bitkisel tedaviler bu anlamda daha güvenilir bulunmaktadır. Sentetik olan her üründe bir miktar yan etki riski olduğundan doğal ürünlerin tercih
edilmesi oldukça olağandır. Ülkemiz çok çeşitli iklim koşullarını aynı sınırlar içinde barındırması
ve verimli topraklarının tarıma elverişli olması neticesince çok geniş ürün yelpazesine sahiptir.
Ülke çapında yaygın olarak yetişen tarım ürünleri olduğu gibi her bölgenin de kendine özgü
çeşitleri vardır. Karadeniz bölgesi pek çok meyvesiyle ünlüdür. Bunlardan özellikle karayemiş
yalnızca Rize ilinde bile çok fazla çeşide sahiptir. Karayemiş türü meyveler ile ilgili günümüze kadar yapıla gelen çalışmalar kansere karşı koruyucu etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
çalışmada da başlıca hedef karayemişin Rize ilinde yayılış gösteren türlerinde bulunan biyoaktif
bileşenlerin izolasyonu ve aydınlatılmasıdır. Yine bu çalışma hedefleri arasında ki en önemli aşama izole edilen bu bileşiklerin kansere karşı koruyucu etkisinin incelenmesidir.
Bu hedefler doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya
Bölümü, Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarında bitkilerden polifenollerin ekstraksiyonu gerçekleştirilecektir. Elde edilen bu ekstraktlar projeden alınacak olan preparatif-HPLC sistemi ile
fraksiyonlarına ayrılacaktır. Her bir fraksiyonun saflığı analitik HPLC-MS sistemi ile belirlenecektir. Bu çalışma süresince ekstraktlarda, literatürde olan veya olmayan bileşenler aydınlatılacaktır.
Satın alınacak olan polifenol standartlarıyla örtüşmeyen ve MS dedeksiyonu ile yapısı aydınlatılamayan bileşenler üniversitemizde yakın zamanda satın alınacak olan NMR ve hali hazırda var olan UV ve FTIR spektroskopik teknikleri ile aydınlatılacaktır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi
bünyesinde, henüz fraksiyonlarına ayrılmamış olan ekstraktların kansere karşı koruyucu etkisi
incelenecek ve en etkin ekstrakttan elde edilen fraksiyonların saf bileşenleri ile bu etkinin özelde
hangi bileşik veya bileşikler tarafından sağlandığı belirlenecektir. Proje kapsamında karayemiş
ekstraktlarından yeni bileşenlerin izolasyonuna rastlanması da mümkündür.
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Proje no: 2012.101.13.2
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Rize İlinde Yetişen Seçilmiş Çay (Camellia sinensis (L.) O.Kuntze)Genotiplerinin

Doku Kültürü Yöntemleri İle Üretimi Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilebilme Potansiyeli

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Deryanur DİNÇER
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
RUHAN GÜLER, Arş. Gör. Necla PEHLİVAN

Yrd. Doç. Dr. Barbaros DİNÇER, Doç. Dr. Neslihan SA-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 03.10.2012-02.10.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Çay (Camellia sinensis (L.) O.Kuntze), Theaceae familyasından

nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi üretiminde kullanılan bir tarım
bitkisidir. Yeşil çay, siyah çay, ve oolong çayı farklı oksidasyon seviyelerinden geçirilerek üretilir.
Diğer yandan Kukicha çayı (sürgün çayı) yapraklardan ziyade sürgün ve gövdeden elde edilir. ayrıca çay bir çok insan için iş üreten önemli bir ticari üründür. Tıbbi, anti oksidatif ve anti mikrobiyal
özelliklere sahip popüler bir içecektir(URL-1).
Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olmasına karşın dünya üzerinde tropik ve subtropikal bölgelerde de yetiştirilmektedir. Büyük bir farkla en fazla çay Asya’da, daha düşük oranda Afrika,
Amerika, Avustralya ve hatta Avrupa’da (Azorlarda ve Türkiye’de) yetiştirilir. En önemli çay üreten
ülkeler Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve Türkiye’dir, ve bu ülkeler toplam dünya çay üretiminin
dörtte üçünü karşılar. Japonya’da sadece yeşil çay üretilir. Japonya’da çay sırf makine ile toplanıyor olsa da en yüksek kaliteye sahiptir. Tarım amaçlı yetiştirilenler 2 m’nin altında küçük ağaç
görünümünde herdem yeşil bitkilerdir. Serbest bırakıldığında 9 m boyunda bir ağaç formunu
kazanır. Kuvvetli ana köke sahiptir(URL-2).
Ülkemiz çay plantasyon sahaları 1924 yılından sonra Gürcistan’dan getirilen tohumlarla tesis
edilmiştir.Çay bitkisi genetik yapısı nedeniyle dış döllenme yapmakta, bunun sonucunda
genotipte sürekli açılmalar oluşmaktadır.
Gürcistan bölgesindeki çay çeşitleri ağırlıklı olarak çin çeşitleri olmak üzere Çin * Hind melezi (Camellia sinensis* Camellia assamica) olup bunlarda kendi aralarında uzun yıllardan beri açılımlar
göstererek bölgeye uyumlu çay çeşitleri meydana gelmiştir.(Özbek ve ark,1961 Çelebioğlu ve Sönmez,1973 Ayfer ve ark.,1982 Öksüz,1987)
Çay bitkisi fizyolojik olarak yabancı döllenme gösterdiğinden tohumla tesis edilen bahçelerde
farklı tip ve özelliklere sahip çay plantasyon sahaları oluştuğu için standart bir ürün normu oluş
mamaktadır(URL-3).
Çaylıklarımız, Çin varyetesi hakim olmak üzere, morfoloji, kalite vejetatif, generatif ve
ekolojik şartlara uyum gibi özellikler bakımından aralarında önemli farklar bulunan çok sayıda
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tiplerden oluşmuştur. Süregelen tabii melezleşmelerden sayısız yeni tipler ortaya çıkmıştır.
Tohum ile üretime devam edildiği takdirde, bu şekilde yeni tiplerin ortaya çıkacağı doğaldır. Bu tabii melezleşmenin sonucunda oluşan yeni tiplerin büyük bir bölümü kalite ve verim
bakımından düşük değerlere sahip olacaktır. (Çay Tarımını Geliştirme ve Islahı projesi,1976)
Çay bitkisi uzun ömürlü bir bitki olup doğada birkaç asır yaşadığı belirlenmiştir. Kültüre alınan
çay bitkilerinin genellikle 100 yıl yaşadıkları kabul edilmiştir. Çay bitkisi 4 yaşından başlayarak
ürün verir. Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek düzeye ulaşır. Çay
bitkisinde ekonomik verim yaşı genellikle 50 yıl olarak kabul edilmiştir.Tohumla ve tohumdan
üretilmiş çöğürlerle 1938’de tesis edilmeye başlanan çay bahçelerimizin ekonomik ömürleri hemen hemen dolmaktadır. Bu yaşlı ve verimden düşen çay bahçelerimizin yenilenmesine ihtiyaç
vardır(Kacar,1987).
Galle (1987), üretimi zor olan bitkiler için hızlı bir metot olarak görülen doku kültürü yönteminin
uygulanması ile bitkinin vejetatif üretiminin yaygınlaşacağını, kısa sürede üretimin gerçekleştirilebileceğini, aynı form ve özellikte binlerce bitki elde edilebileceğini, ayrıca ticari üretim için
uyumu hızlı olduğundan, bu yöntem tercih edildiğini belirtmiştir.
Kaya (1988), doku kültürü tekniği ile seçilmiş genotiplerin değerlendirilmesi, hızlı büyüyen fertlerin ortaya çıkarılması, soğuğa, kuraklığa, hastalıklara, tuzluluğa ve herbisitlere dayanıklılığı bireylerin elde edilmesi, üstün bireylerin ortaya çıkarılmasının mümkün olabileceğini çalışmalarında göstermiştir.
Doku kültürü teknolojisi sayesinde seçilen elit genotipler ve önemli çeşitlilikler kısa sürede çok
hızlı bir şekilde üretilir. Hatta doku kültürü ile hızlı bir şekilde üretilen genotiplerin hastalıklara
daha dayanıklı olduğu görülür.
Bu sorunlar, göz önüne alınarak hazırlanmış bu projenin amacı, çay tarımında istenilen hedefi
gerçekleştirmek için bölgemiz ekolojik şartlarına uyum sağlamış, verim ve kalite bakımından
üstün özellikler gösteren ve bu özellikleri değişmeyen tiplerin selekte edilerek doku kültürü teknikleri ile üretim yöntemlerini belirlemek, kısa sürede, zamana bağlı kalmadan, aynı özelliklerde
kitlesel üretiminin gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Böylece çaylık alanlarda ekonomik verim
yaşını doldurmuş, verim ve kaliteden düşmüş çaylık alanların yenilenmesi gerçekleştirilebilecek,
kaliteli, verim bakımından üstün ve standart bir ürün formu yakalanabilecektir. Ayrıca süs bitkisi
olarak değerlendirilebilme potansiyelinin belirlenmesi ile kentsel peyzaja kazandırılabilecektir.
Literatürler incelendiğinde konuyla ilgili araştırmanın oldukça sınırlı olmasından dolayı, bu çalışma konusunda özgün bir çalışma olup; araştırmanın sonuçları süratle uygulamaya aktarılabilecek ve her türlü ortamda yayınlanması güçlükler arz etmeyecektir.
Çayın, doku kültürü yöntemleriyle üretim yöntemlerinin belirlenmesi, biyokimyasal özelliklerinin
ortaya konulması ve süs bitkisi olarak değerlendirilebilme potansiyelinin tespiti üzerine
yapılacak olan bu araştırmanın içeriğini, Rize ilinde ekolojik şartlara uyum sağlamış, verim ve
kalitesi yüksek, üstün özelliklerdeki Camellia sinensis (L.) O.Kuntze taksonları oluşturmaktadır.
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Proje no: 2012.106.01.8
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Abdominal aorta klemplenme yoluyla karaciğer ve böbrek hasarı oluşturulan
ratlarda topiramatın bu hasarı hafifletici etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Arif YILMAZ, Prof. Dr. Hasan EFE, Yrd. Doç. Dr.
Levent TÜMKAYA, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Erkan CÜRE

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-02.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Herhangi bir nedenle oluşan abdominal aorta hasarı yoluyla meydana gelen oksidatif stres ve iskemik hasarda topiramatın etkinliği bulunabilirse klinikte
bu tür durumlarda kullanılabilecektir. Bu tür hasarda geçen zaman süresi önemli olduğundan
topiramat hayati katkı sağlayabilir.
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Proje no: 2012.102.02.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Organik Çay Tarımı Yapılacak Toprakların Kimyasal Analizleri
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Oktay TORUL
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Kimyager Özlem BUÇAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu projede amacımız, Organik Çay tarımı yapmak amacıyla
ÇAYKUR tarafından Fındıklı-Pazar yöresinde seçilen tarım arazilerinde gübrelemeden önce ve
gübrelemeden sonra toprakta pH, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, mangan, alüminyum ve çinko tayinleri yapmak, toprağın kimyasal yapısı hakkında bilgi edinmektir.
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Proje no: 2012.107.04.1
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Türkiye’de Çay Tüketim Trendi Analizi
Proje Yürütücüsü: Osman KARAMUSTAFA
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI, Arş. Gör. Vildan YAVUZ,

Arş. Gör. Elif KARATEPE, Arş. Gör. Nazlı BERBEROĞLU, Arş. Gör. Ali ALTINER, Arş. Gör. Abdülgani
BOZKURT, Arş. Gör. Mustafa GENÇ, Arş. Gör. Gökhan Rahmi BAKİ, Arş. Gör. Musa GÜN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-02.03.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çay
tüketim alışkanlıklarını belirlemek, geleceğe yönelik çay tüketim eğilimlerini tespit etmektir. Bu araştırma ile sadece belli yaş gruplarındaki öğrencilerin tüketim alışkanlıkları
öğrenilmekle kalmayacak, aynı zamanda öğrencilerin demografik özelliklerine ve doğup büyüdükleri yere göre çay tüketim eğilimleri de ortaya konulmuş olacaktır. Öğrencilerin doğup büyüdükleri yere göre, gelir düzeylerine göre, bulundukları ortama göre vb çay tüketim tercihleri ile geleceğe yönelik çay tüketim eğilimlerini belirleyecek olan ilk çalışmadır.
Ülke sathına yayılmış 20 farklı üniversitede 300’er öğrenci ile anket çalışması yapılacaktır.
Anket çalışması yapılması düşünülen bazı üniversiteler:
1. İstanbul Üniversitesi
2. Marmara Üniversitesi
3. Maltepe Üniversitesi
4. Yıldız Teknik Üniversitesi
5. Fatih Üniversitesi
6. Gazi Üniversitesi
7. Ankara Üniversitesi
8. Hacettepe Üniversitesi
9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
10. Karadeniz Teknik Üniversitesi
11. Ordu Üniversitesi
12. Giresun Üniversitesi
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13. Artvin Çoruh Üniversitesi
14. Gümüşhane Üniversitesi
15. Dokuz Eylül Üniversitesi
16. Erzurum Atatürk Üniversitesi
17. Hitit Üniversitesi
18. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
19. Selçuk Üniversitesi
20. Akdeniz Üniversitesi
Yapılacak ön görüşmeler neticesinde yukarıdaki üniversitelerin sayısı azaltılıp artırılabilecektir.
Mevcut duruma göre isimleri verilen 20 üniversitenin öğrencilerine toplam 6000 anket çalışması
yapılarak değerlendirmeye alınacaktır.
Bu araştırmanın bir prototipi Rize Üniversitesi’nin 5 farklı fakültesinden 1000 kadar öğrenciye
uygulanmıştır. Elde edilen 850 geçerli anketin değerlendirilmesi sonucu köy, belde ve ilçe merkezinde doğup büyüyen öğrencilerin büyük şehir ve il merkezinde doğup büyüyenlere göre daha
fazla çay tükettiklerini ve geleceğe yönelik çay tüketim eğilimlerinin daha yüksek olduğu ortaya
konulmuştur. Ankete cevap veren kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çayın kalitesine ve markasına daha fazla önem verdikleri ve ev ortamında çay sunumuna daha fazla özen gösterdikleri
ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ailelerinin gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin çayın markasına
ve kalitesine önem verdiği, gelir düzeyi düşük olan öğrencilerin ise çayın fiyatına önem verdiği
anlaşılmıştır. İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgeleri’nden olan öğrencilerin geleceğe yönelik çay
tüketim eğilimlerinin düşük olduğu sonucu da elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde şehirleşmenin giderek arttığı, doğudan batıya göçün devam ettiği ve gelir düzeyinin
yükseldiği bir durumda, çay sektörünün yukarıdaki parametreler ışığında gelecekte sorunlar
yaşayacağı ortaya çıkmış olmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar 16-19 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenen Türk Çayının Markalaştırılması-2023 Vizyonu Çalıştayı’nda sektör temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda tebliğ olarak sunulmuş ve çok büyük bir ilgi uyandırmıştır. Çay sektörünün
bu bulgulardan hareketle stratejilerini belirleyebilmesi için, Rize Üniversitesi’nde yapılmış olan
bu araştırmanın ülke sathına yayılmış olan 20 farklı üniversitede tekrarlanması gerekli olmuştur.
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Proje no: 2013.105.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Karikatürlerin Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Anlayışlarına Etkisi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Şengül ATASOY, Yrd. Doç. Dr. Nagihan YILDIRIM,
Arş. Gör. İrfan Nihan DEMİREL, Arş. Gör. Hasan BAĞ,Öğretmen Fatih DEVE

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu projenin amacı bilimin doğasıyla ilgili kavramları öğ-

retmen adaylarına karikatürler yoluyla kazandırmaktır. Bu proje kapsamında bilimin doğasıyla ilgili çok sayıda karikatürün tasarlanması hedeflenmektedir. Bu yolla ortaya çıkacak
karikatürler, bilimin doğasının öğretilmesinde ilk defa uygulanacaktır. Bu nedenle, hem orijinal hem de ulusal/uluslararası çalışmalar için öncü bir çalışma olma özelliğine sahiptir.
Bilimin doğasının öğretilmesinde karikatürlerin kullanılması bilinenlerin dışında farklı bir çalışma
olacaktır. Bu yolla, öğrenciler ile karikatürler baş başa bırakılacak ve bilimin doğasının öğretilmesi
için ayrıca bir çalışma yapılmasına gerek kalmayabilecektir. Bu bağlamda, karikatürler öğrencilerin bilimin doğasını kendi kendilerine öğrenebilmeleri açısından ekonomik bir araç olabilecektir.
Bununla birlikte, projede elde edilebilecek olumlu sonuçlardan hareketle, karikatürler eğitim ve
öğretimin her kademesindeki öğrencilerle, öğretmenlerle ve hatta toplumla paylaşılabilecektir.
Bu çalışmayla bilimin doğasının öğretilmesi için üretilecek olan karikatürler ders kitaplarına ders
içeriğine uygun olarak yerleştirilerek hem dersin içeriğine zenginlik katılmış hem de bilimin doğasının öğretilmesi sağlanmış olacaktır. Karikatürlerde yer alan diyaloglar öğrencilerin eleştirel
düşünme becerilerine ve bilimsel düşünme süreçlerine de katkı sağlayabilir.
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Serebrovasküler olaylarda erken tanı için alternatif bir yöntem; serebral oksi-

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Asım KALKAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
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Projenin Amaç ve Kapsamı: Serebrovasküler hastalıklar, acil servise başvurularının bü-

yük bir kısmını oluşturur. Bu hastalarda tedavinin erkenden planlanması için ilk 20 dakika çok
önemlidir. Tanı için genellikle Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) veya Beyin Magnetik Rezonans
görüntüleme kullanılır. Bazı hastalarda iki görüntüleme sisteminin kullanımı zordur (örneğin;
gebelerde BBT veya üzerinde kalp pili gibi metal olan hastalarda Beyin MR) (1). Bu hastalarda
serebrovasküler olayları görüntülemede alternatif bir yönteme ihtiyaç vardır. Yeni bir teknik kızıl ötesi spektroskopik veya optikal topografidir. NIRS (Near Infrared Spectroscopy) topografi
oksihemoglobin ve deoksihemoglobin miktarının devamlı takibi için non-invazif bir yaklaşımdır,
çünkü bunlar beyinin nöral aktivitesiyle yakın ilişkilidir. NIRS topografi beyin oksijenlenmesini ölçer ve beynin yüzeyinde sadece 2D haritalama yapar, fakat yüksek temporal çözünme ve
hareket artefaktına dirençlidir. Uzanarak veya oturarak ölçüm yapılabilir. Bu metodun serebral
kortikal aktivite ilişkili motor aktivite, mental görevler, görsel işitsel uyarı, konuşma ve epileptik
nöbetleri yansıttığı gösterilmiştir (2).
Bu çalışmada acil servise başvuran serebrovasküler hastalık düşünülen hastalarda NIRS etkinliği ile Beyin MR ve BT bulgularını karşılaştırıp, bu yöntemin özellikle görüntüleme yapılamayan hastalarda faydasını araştırmaktır. Böylelikle MR veya BBT çekilemeyen hastalarda noninvaziv ve daha ucuz olan bu yöntemle erken tanı sağlanacak ve hastaların tedavileri
daha erken başlayacak mortalite ve morbidite oranlarında belirgin bir azalma sağlanacaktır.
Referanslar
1-Neumann-Haefelin T, Wittsack HJ, Wenserski F, Siebler M, Seitz RJ, Mödder U, Freund HJ.
Diffusion- and perfusion-weighted MRI. The DWI/PWI mismatch region in acute stroke. Stroke.
1999;30:1591-7.
2-Murkin JM, Arango M. Near-infrared spectroscopy as an index of brain and tissue oxygenation. Br J Anaesth. 2010;104:780-1.
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Serebral perfüzyonu sağlamak kardiyopulmoner resüsitasyonun (CPR) en önemli amacıdır. Kardiyak arrest durumlarında hastaların arrest olma zamanı
ile CPR’a başlama zamanı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu hastalara ne kadar erken CPR başlanırsa nörolojik sekel kalmadan iyileşme oranı o kadar yüksektir. Kardiyak arrest durumlarında
gecikilen her 1 dakika ölüm oranını %10 artırır (1). Bu yüzden hastane dışı kardiyak arrestte
hastaların ne zaman arrest olduğunu bilmek beyin fonksiyonlarının ne kadar etkilendiğini ön
görmek açısından önemlidir. Kardiyak arrest nedeniyle acil servise getirilen hastalarda serebral perfüzyonu değerlendirmek için kolay kullanılabilir bir monitörizasyon sistemi yoktur. Yeni
bir teknik olan kızıl ötesi spektroskopik veya optikal topografi daha çok kardiyovasküler cerrahi
operasyonlarında beyin perfüzyonunu değerlendirmede kullanılır. NIRS (Near Infrared Spectroscopy) topografi oksihemoglobin ve deoksihemoglobin miktarının devamlı takibi için noninvazif bir yaklaşımdır, çünkü bunlar beyinin nöral aktivitesi ve kanlanması ile yakın ilişkilidir.
NIRS topografi beyin oksijenlenmesini ölçer ve beynin yüzeyinde sadece 2D haritalama yapar,
fakat yüksek temporal çözünme ve hareket artefaktına dirençlidir. CPR yapılan hastalarda kullanımı kolaydır ve hareket artefaktına neden olmaz (2). Bu çalışmanın amacı standart CPR yapılan
kardiyak arrest hastalarında beyin perfüzyonunu NIRS ile değerlendirerek, ölçülen değerler ile
hastaların mortalitesi arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Böylelikle hem yapılan CPR esnasındaki beyin perfüzyonu değerlendirilecek hem de ölçülen değerler ile hangi hastaların mortalitesi
daha yüksek olduğu ve ne kadar süre önce arrest olduğu tespit edilecektir. Daha önce literatürde yapılmamış olan bu çalışma hekimlerin CPR pratiğine faydalı olacak ve CPR esnasında beyinin
bu şekildeki monitörizasyonu ile hastaların mortalitesi değerlendirilebilecektir.
Referanslar Field JM, Hazinski MF, Sayre MR, et al. Part 1: Executive Summary: 2010 American
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Circulation 2010;122;S640-S656 doi:10.1161/Circulationaha. 110.9708892-Murkin JM,
Arango M. Near-infrared spectroscopy as an index of brain and tissue oxygenation. Br J Anaesth.
2010;104:780-1
2-Murkin JM, Arango M. Near-infrared spectroscopy as an index of brain and tissue oxygenation. Br J Anaesth. 2010;104:780-1.
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Bu çalışmanın başlıca iki ana amacı bulunmaktadır:
1. Yengeçlerin popülasyon dinamiği: Karadeniz’de (Rize bölgesi), yaşayan yengeç türlerinin zamansal (mevsimsel) ve mekansal dağılımı, üreme biyolojisi, büyüme, ölüm oranı ve göç performansı belirlenecektir.
2. Beam trolün ekosisteme etkisi: Karadeniz’de yengeç örneklemek için kullanılacak av aracının
“beam trol” örneklemeler sırasında ekosisteme etkisini belirlenecektir. Bunun için, beam trolü
eforunun bentik faunanın zamansal (mevsimsel) ve mekansal (derinlik ve habitat) dağılımları
belirlenerek beam trolün ekosisteme etkisi incelenecektir. Beam trolü örneklemeleri neticesinde elde edilen ürün türlere ayrılacak ve ekonomik balık türleri (kalkan, mezgit, barbun, dil balıkları) ve makrofaunadaki kabuklu on ayaklıların (Decapoda) (özellikle yengeç ve karides türleri)
av kompozisyonu ve yoğunluk dağılımları habitat ve derinliklere göre belirlenecektir. Ayrıca kıyı
bölgeleri özellikle genç balıkların barınma alanlarıdır. Bu bölgelerden yapılacak örneklemeler
neticesinde genç balıkların dağılımları ve bollukları zamana ve mekâna göre örneklenecek ve
beam trolün genç balıkların örneklenmesindeki performansı da değerlendirilebilecektir. Bu verilerin ışığı altında kıyı balıkçılığının sürdürebilir olmasına yönelik olarak muhtemel kabuklu su
ürünleri avlama ya da stok takip alanları da tespit edilecektir.
Erişilecek çıktılar:
1. Ticari dip trol balıkçılığına kapalı Rize bölgesinden örneklenen yengeç türlerinin büyümesi [mevsimsel ve mevsimsel olmayan Von Bertelanffy Büyüme denklemi (VBBD) parametreleri boya dayalı olarak, ELEFAN [Electronic Length Frequency Analysis (Pauly, 1987)
(Elektronik boy-frekans analizi metodu)] prosedürüyle detaylı olarak incelenecektir, ölüm
oranları (VBBD parametreleri kullanılarak ELEFAN ile elde edilen sonuçlar kullanılarak değişik
metotlarla ölüm oranları belirlenecektir), dağılımları ve yoğunluk farklılıkları tespit edilecektir.
2. Karadeniz’de beam trol ile yengeç örnekleme ya da yengeç avlama sırasında kullanılan av
aracının Karadeniz şartlarında biyoçeşitliliğe ve balık stoklarına etkisi belirlenecektir. Beam trolü ile yakalanan ekonomik balık türlerinin boy ve av kompozisyonları, birim çabadaki av miktarları (CPUE) tespit edilecektir. CPUE değerleri habitatlara göre, derinlik konturları ve zamana
göre (mevsimlere göre) kıyaslanacak ve farklılıklar ortaya konulacaktır. Biyoçeşitlilik [balık ve
decapod (yengeç ve karides)] ve bolluk verileri ışığında Karadeniz’de beam trol ile kabuklu su
ürünlerinin örneklenmesi ya da avcılığının geliştirilmesi yönünde ilerideki muhtemel çalışmalara
referans oluşturulacaktır.
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Candida cinsi mantarlar, Cryptococcaceae familyasından olup 30 dan fazla türü tarif edilmiştir. Doğal kaynağı insandır(1). Candida türleri insan deri ve mukoza florasında bulunan mikroorganizmalardır. Florada bulunmaları
nedeniyle infeksiyonların çoğu endojendir(2). Yaptığı hastalıklara genel olarak kandidoz (kandidiyazis) veya monilyaz ismi verilir(1). Sistemik mikozlar arasında en sık görülen kandidozdur(2).
İnsanda hastalık yapan Candida türlerinin başında C. abcicans gelir. C.albicans suşları içerisinde
GDH18, GDH3339, CA1957, ATCC 28366 ve ATCC 10321 suşları daha virülandır(1). C.albicans dışı
Candida türleride infeksiyon etkeni olarak izole edilmektedirler. Sabouraud’s agarda, mısır unlu
agarda, patatesli nişastalı dextroz agarda kolay ürerler. 37 ºC de 1-4 gün inkübasyonu takiben
tipik koloniler ortaya çıkar. Koloniler düzgün, grimsi beyaz, nemli görünüşlü, yumuşaktır ve peynir kokuludur. Gram olumlu boyanır ve 3-4 µm çapında oval maya hücreleri şeklinde görülür(1).
Kandidozlar yüzeyel ve derin infeksiyonlar olarak iki grupta incelenebilirler. Yüzeyel kandidozlar
deri ve mukozaların, derin kandidozlar ise iç organ ve sistemlerin infeksiyonlarıdır(2). Klinik Candida örneklerinde Candida türlerinin bulunuş nedeni; çevresel kontaminasyon, kolonizasyon
ve gerçekten hastalığın nedeni olabilir. Tam bir teşhis düzgün bir klinik örnek almak ve tanıda
uygun yöntemler kullanılarak sağlanabilir. İmmun sistemi hastalıklar tarafından değişmiş olan
hastalarda normal floralarda iken dokulara yerleşebilir ve patoloji oluşturabilir(3).
Derin/sistemik kandidoz kuşkusunda kan, beyin-omurilik sıvısı (BOS), balgam, idrar, eksüdalar,
doku biyopsileri, ameliyatla çıkarılan doku parçaları, damar içi katater uçları gibi örnekler incelenir(1). Sistemik kandidoz tanısı, klinik tablonun özgül olmaması ve direkt-indirekt tanıya ilişkin
test sonuçlarının yorumundaki güçlüklerden dolayı güçtür. Bu nedenle, derin kandidoz kuşkusunda olabildiğince çok kaynaktan örnekler alınmalı ve örneklerden özellikle direkt mikroskobik
inceleme yapılmasına özen gösterilmelidir(2).
Sistemik kandidozda erken tanı zordur, infeksiyonun klinik bulguları özgül değildir. Bundan dolayı
moleküler yöntemler hem klinik örnekten mantarı tanımlamaya hem de tür düzeyinde tanımlama ve tiplendirilmesinde kullanılmaktadır. Fakat standart yöntemler tam oluşmaması nedeniyle
bu konuda çalışmalar devam etmektedir(2).
Epidemiyolojik çalışmalar hastanede kaynağı ve salgınları belirlemede yaygınlaşan suşları tiplendirmek için kullanılır(11). Suşların genotiplendirilmesi hem klinik açıdan hemde ekonomik açıdan
önemlidir, endüstriyel uygulamalarda da kullanılır. Benzer şekilde epidemiyolojik araştırmalarda
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Candida genotiplendirilmesi için doğru moleküler tanımlamaların önemi artmaktadır. Örneğin;
birçok hastada kandidoz kaynağı endojen olsada, Candida’nın yoğun bakım ünitelerinde nosokomial geçisi bildirilmektedir. DNA temelli genotip belirleme metodlarının bir çoğu denenmiş fakat bir standart oluşmamıştır(12).
Genotiplendirme medotları hem klinik hem araştırma mikrobiyoloji laboratuvarlarında artarak
kullanılmaktadır. Mikrobiyal genotiplendirme teknikleri mikroorganizmaların suşlarının ve klonların ayrılmasını sağlar. Genotiplendirme metodları plazmid analizleri restrüksiyon endonükleaz
analizlerini, PCR yöntemlerini, multilokus enzimelektroforozis (MLEE) multilokus sekans tiplendirmeleri (MLTS), pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), DNA seguencing, ribotyping, PCR
ribotyping, restricition frangment lengt polymorphism çalışmaları, randomly amplified poliymorphic DNA (RAPD), amplifield fragment lenght polymorphism (AFLP), ve repetitive sequencebased PCR (rep-PCR)(13,14).
Günümüzdeki moleküler tiplendirme ve morfolojisi sınırlıdır. Plazmid tiplendirme basittir fakat birçok bakteriyel türleri ayırmamızda (MLEE) kullanışlıdır tüm genetik ilişkisi olanları tahmin edebilir ve ayırabilir.(6). Ribotiplendirme ve PCR’la ribotiplendirme farklı suş tiple arasında
ayırım yapması zordur. Kromozamal restrüksiyon fragment length polymorfizm ve AFLP kompleks DNA profil alanlarında kullanılır. RAPD güçlü ayırım yapabilir. Bununla birlikte laboratuvar
içi ve laboratuvarlar arası yeniden üretilebilirliği zayıftır. MLTS kültür tabanlı olmayanlarda da
kullanılabilir. Bununla birlikte MLST’nin iş yoğunluğu ve fiyatı yüksektir. PFGE ayırımı yüksektir
ve gold standart olarak düşünülüyor; fakat benzer boyutlardaki bantları çözmek zordur(15,16).
Şu an kullanılmakta olan PFGE ve RFLP gibi metodlar oldukça zaman alırken DNA’nın rastgele
polymorfik olarak çoğaltılması gibi metodlarda zordur. Diğer metodlar polimorfik özelliklerin
tanımlanmasına dayanır.(4). Multilokus sıra belirleme metodu C. albicans’ın belirlenmesinde
son derece ayırımlı ve sabit bir metoddur. Fakat bu metodlarla ortaya çıkan maliyet, yoğun bilgi akışı ve bu bilgilerin düzenlenmesi bir çok labratuvar için zordur.(5). Tüm bunlara dayanarak hem tanımlama hem zaman hem de maliyetler açısından kullanılabilecek metod çok azdır(13).
Geçmişte rep-PCR ile Candida rugosa izolatlarında genotipik tanımlama çalışmaları yapılmıştır. rep-PCR metodu mikroorganizma veya mantar genomu içinde uzanan kodsuz sıraları hedef
alan primerleri kullanır(17). Mikroorganizma diziliminin ve türlerini belirleme temelli bir yaklaşımı vardır. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda rep-PCR Diversi sistemi ticari olarak verimlidir
ve Aspergillus fusarium dimorfik fungi, Candida, Zygomycetes ve Trichopyton gibi dermatofitlerde tür seviyesinde sonuç vermiştir. Bu çalışma klinik Candida izolatlarında Diversi Lab sisteminin kullanımını ortaya koymuştur. Bu çalışmada rep-PCR ile ITS arasında kıyaslamada yapar ve Diversi Lab programı ile Candida izolatlarında veri tabanı oluşturulmasını da içerir(15).
Bu projede; ‘Sistemik Kandidiyazis’ etkeni olan Candida türlerinin klinik hasta örneklerinden
izole edilmesi ve bu suşların genotiplendirilmesi amaçlanmıştır.
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Bu çalışmanın önemli amaçlarından biri benzimidazol ilaçlarına [1-3] benzeyen benzimidazol halkası içeren potansiyel biyolojik etkiye sahip yeni heterosiklik bileşiklerin sentezlenmesidir. Azot içeren heterosiklik sistemler değişik uygulama alanları, güvenilirlikleri
ve terapötik etkilerinin yüksek olmasından dolayı en çok çalışılan bileşiklerdir. Bu türden heterosiklik
bileşiklerin sentezlenmesi her 10000 bileşikten bir tanesinin ilaç etken maddesi olabilme gerçeği
dikkate alındığında daha bir önem taşımaktadır. Dünya sağlık örgütü tarafında ilaç indeksine kayıtlı
birçok benzimidazol türevi bileşik bulunmaktadır. Bu bileşiklerden biride mebendazol’dür. Mebendazol türevlerinin de biyolojik aktivite bakımından etkili olduğu literatürde kayıtlıdır. Ancak bu tür
bileşiklerin sentezine ilişkin etkili yöntemler kısıtlıdır. Ayrıca kayıtlı olan yöntemlerde çıkış maddeleri
pahalı, reaksiyon süresi uzun, verimler ise katalizör kullanılmasına rağmen düşüktür.
Bu çalışmada potansiyel biyolojik ve farmakolojik özellikte benzimidazol türevi bileşikler bifonksiyonel imioester hidroklorürlerin 3,4-Diaminobenzofenon ile mikrodalga yöntemiyle çok kısa sürede ve
yüksek verimde sentezlenmesi başarılacaktır. Bu sistemlerin sentezlerine ilişkin çalışmalara bakılacak olursa, proje kapsamı bu çıkış maddeleriyle mikrodalga yönteminin kullanılması hem ekonomik
hem de zaman ve verim bakımından bir gelişme öngörmektedir. Sıcaklıkla kolay bozunabilen reaktif iminoester hidroklorürlerin bozunmadan bu şartlarda 3,4-Diaminobenzofenon ile etkileştirilerek
mebendazol türevlerinin sentezlenmesi ilk defa gerçekleştirilecektir.
Elde edilecek mebendazol türevi bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR ve Kütle gibi spektroskopik yöntemlerle aydınlatılacaktır.Benzimidazoller, günümüzde ilaç etken maddesi olarak kullanılan
önemli heterosiklik bileşiklerdir [4].
Benzimidazol halkası benzen ve imidazol halkasının kaynaşmasından oluşmuş düzlemsel ve aromatik
bir yapıdır. İlk benzimidazol yapısının Hobrecker tarafından elde edilmesinden bu yana benzimidazoller büyük bir çalışma alanı olmuştur [5]. Bu ilginin nedeni benzimidazol yapısının kimyasal aktifliği
ve türevlerinin çeşitli biyolojik etki göstermesidir. Bu farmakolojik aktiviteler arasında antihelmintik
[6], antibakteriyel [7], antiviral [8], H2 reseptör blokeri, antifungal [9], antihistaminik [10], antiülser
[11], antikanser [12], antitüberküloz [13], antidiyabetik [14], antioksidan [15] ve anti-inflamatuar
[16] özellikleri sayılabilir. Bazı benzimidazol türevleri de sitomegalo virüs, hepatit B, hepatit C, HIV,
RNA veHSV-1 (uçuk) gibi çeşitli virüslere karşı da etkilidir [17-19].
Biyolojik etki zenginliği, yapının organizmaya yabancı olmamasından kaynaklanmaktadır. Önemli bi245
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yolojik etkinlikleri olan histidin ve histaminin yapısının imidazol, B12 vitamininin yapısında ise benzimidazol bulunmaktadır.
1944’de benzimidazolün adenine yapısal olarak benzerliğinin belirlenmesi, bakteri ve mantarların
çoğalmasına karşı inhibisyon etkisi göstermesi bu bileşiklere olan ilginin artmasına neden olmuştur
[20, 21]. Bu durum benzimidazol türevlerinin potansiyel antiviral ilaçlar olarak sentezlenmesinede
önemli bir teşvik olmuştur [22, 23]
Şu ana kadar sentezlenen tüm benzimidazol türevi heterosiklik bileşiklerin sahip olduğu çeşitli
biyolojik ve farmakolojik özellikler bu projede de elde edilecek yeni benzimidazol türevi bileşiklerin
çok geniş potansiyel biyolojik özellikleri nedeniyle çok yönlü farmakolojik incelemeye elverişli
olacaklardır.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu projenin amacı, Türkiye’de yayılış gösteren tüm Vincetoxicum
Wolf (Apocynaceae-Asclepiadoideae) taksonlarının morfolojik, mikromorfolojik ve anatomik
özelliklerini tespit etmek ve elde edilecek veriler ışığında çalışılan taksonların sistematik durumunu net olarak ortaya koymaktır. Ayrıca yapılacak çalışmalar ve toplanacak yeni örneklerle
birlikte ülkemiz Vincetoxicum taksonlarının yayılış haritaları çıkarılmış olacaktır. Elde edilecek
tüm veriler derlenip toplanarak Türkiye Florası’nda sistematik olarak problemli olduğu ifade edilen cinsin yeni bir teşhis anahtarı oluşturulacaktır. Bununla birlikte taksonların IUCN (Ekim vd.,
2000) kategorileri yeniden ele alınarak en son tehlike durumları belirlenmiş olacaktır. Ayrıca
morfolojik, mikromorfolojik ve anatomik verilere nümerik analizler uygulanarak incelenen taksonların birbirlerine göre konumları ve bu taksonları ayırmada önemli olan karakterler ortaya
konacaktır.
Son zamanlarda değişik cinsler üzerinde yapılan kapsamlı sistematik çalışmalar, mevcut Türkiye
Florası’nın yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla bir çok taksonu içeren
bir çeklist yazımı tamamlanma aşamasındadır. Bu çalışmaların bir sonraki adımı Türkiye Florası’nın
yeniden yazımı olacaktır. Dolayısı ile bu durumdaki cinsler üzerinde yapılacak ayrıntılı çalışmalar
mevcut eksikliklerin giderilmesi ve taksonların sistematik durumlarının belirlenmesi yönünden
önem arz etmektedir. Taksonomik açıdan problemli bir cins olarak ifade edilen Vincetoxicum’un
sistematik durumunun netliğe kavuşması, yeniden yazılması planlanan Türkiye Florası’nda önemli bir boşluğu dolduracaktır.
Bitki sistematiğinde geleneksel yöntemlerle aşılamayan sistematik problemlerin çözümünde,
varyasyonların ve akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde mikromorfolojik ve anatomik veriler
son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Coşkunçelebi vd., 2000; Makbul vd., 2008, 2011).
Faklı alanlardan elde edilen bilgiler bir bütün olarak değerlendirilmekte ve grupların sistematik
konumları belirlenmektedir. Bu çalışmada Vincetoxicum cinsinin Türkiye Florası adlı eserdeki,
ulusal herbaryumlardaki ve diğer floristik çalışmalardaki tüm yayılış alanları tespit edilecektir. Bu
yayılış alanlarına özellikle taksonların çiçeklenme dönemlerinde arazi çalışmaları düzenlenecektir. Arazi çalışmalarında uygun materyaller toplanacak ve bitkilerin yayılış gösterdiği lokaliteler
belirlenecektir. Sağlıklı yapılacak arazi çalışmaları, tehdit altında olduğu düşünülen taksonlar
hakkında yeni tehdit kategorilerinin belirlenmesine ve cinsin ülkemizdeki dağılışı hakkında daha
ayrıntılı bilgilere ulaşılmasına imkan sağlayacaktır.
Bu proje kapsamında araştırılacak konular maddeler halinde şu şekilde ifade edilebilir:
247
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—Çalışma konularına uygun bitki materyallerinin toplanması
—Toplanan örneklerle ilgili morfolojik çalışmalar
—Mikromorfolojik çalışmalar
—Anatomik çalışmalar
—Sayısal analizler
—Analiz sonuçlarının ve tüm verilerin yorumlanması
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-15.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Radon gazı radyoaktif bir gazdır. Akciğer kanserinin önemli bir etiyolojik nedenidir. Ülkemizde radon gazı ölçümleri il bazında yapılmış ancak bunun akciğer kanseri
ile ilişkisi gösterilememiştir. Çevresel radon maruziyeti (%15 -20) normal karaktere sahip bir
hücre kültürünü transforme ederek kanser oluşturabilir. Akciğer kanseri için sigaradan sonraki
ikinci büyük risktir.
Radyum 226’nın (Ra-226) bozunumundan yarı ömrü 3,8 gün olan radon–222 (Rn-222) ortaya
çıkar. Radon bir seri bozunma ile yine radyoaktif olan kısa yarı ömürlü bozunma ürünleri üretir.
Bu radyoaktif maddeler polonyum (Po), bizmut (Bi) ve kurşun (Pb) elementlerinin radyoizotoplarıdır. Bu ürünlerin radondan farkı gaz halinde olmamalarıdır. Bu izotoplar havadaki tozlara ve
su damlacıklarına tutunarak radyoaktif aeroseller oluşturmakta ve solunum yoluyla akciğere
alınmaktadırlar. Radon ve bozunma ürünlerinin solunması önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır. Solunum sisteminde ortaya çıkan bozunma sonucunda, bronşal epiteldeki radyasyon dozu
artmakta, bozunma ürünleri kararlı hale gelinceye kadar bozunma devam etmekte ve bu sürecin
her aşamasında radyasyona maruz kalınmaktadır. Bu ise, akciğer dokusunda hasara, dolayısıyla
zaman içerisinde kansere sebep olmaktadır. Solunum sistemindeki radyasyon dozu solunmuş
havadaki radon ve bozunma ürünleri konsantrasyonuna, toz içerisindeki parçacıkların büyüklüğüne ve fizyolojik parametrelere bağlıdır. Radon topraktan moleküler difüzyon veya konveksiyonla sızarak yerden havaya doğru hareket etmekte ve atmosfere ulaşmaktadır. Ancak bir kısmı
yüzey altında kalıp, suda çözünerek yeraltı sularına karışmaktadır. Havadaki radon dağılımı meteorolojik şartlara bağlı olmakla birlikte radon konsantrasyonu yükseklikle azalmaktadır. Topraktan radon salınımında; 1) Toprağın geçirgenliği ve durumu (kuruluk, suyla tıkanmış olma, donma, karla örtülü olma), 2) Meteorolojik koşullar (toprak ve hava sıcaklığı, hava basıncı, rüzgâr
hızı ve rüzgârın yönü), 3) Bölgenin yüksekliği önemli olmaktadır.
Binalardaki radon kaynağının bir kısmı, binanın temelindeki toprak ve kayalardır. Radon toprak boyunca yükselerek, binanın altında hapsolmakta ve basınç oluşturmaktadır. Binanın altındaki bu yüksek basınç nedeniyle gazlar yerden ve duvarlardan, özellikle çatlak ve boşluklardan, bina içlerine sızarlar. Topraktaki ve yapı malzemelerindeki Radyum–226 miktarı, toprak
ve yapı malzemelerinin nem oranı, difüzyon potansiyeli, toprakla temasta olan yapının yüzey
alanı ve izolasyon niteliği, bina zemini, binadaki havalandırma kapasitesi, iklim koşulları, iç-dış
hava sıcaklık ve basınç farkı binalardaki radon konsantrasyonunu etkileyen temel unsurlardır.
Yaygın olarak bulunan radonun değişik bölgelerde salınım bakımından farklılık gösterdiği bilinmektedir. Aynı yerleşim bölgesinde bile zamana bağlı olarak değişim söz konusudur. Yeraltı kaya249
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larının uranyum derişimi en önemli radon salınım nedenidir. Granit ve volkanik topraklar, tortul
şistler en önemli radon kaynaklarını oluşturmaktadır. Sedimanter topraklarda ise konsantrasyonu düşüktür. Ancak bazı tebeşir çökelti bölgelerinde de radona rastlanılmaktadır. Ayrıca yeraltı
suları, doğal gazlar, kömür ve okyanuslar sınırlıda olsa radon salınımı yapabilmektedir.
Radonun tehlikesi ortamlara göre değişiklik gösterir. Örneğin, sürekli zemin ya da bodrum
katında çalışan veya yaşayan bir insanın riski ikinci katta oturan bir insanınkinden daha fazladır. Radona bağlı olarak meydana gelen risk radon dozuyla artmaktadır. Etkilenimin şiddetine ve etkilenim süresine bağlıdır. Bronşiyal hücreleri etkileyen alfa parçacıkları miktarını da bu parametreler belirtmektedir.
Radyoaktif kaynakların yeterince bilinmemesi,
insan sağlığının korunması açısından radyolojik risk tahminini güçleştirdiği için tüm illerde
doğal fon radyasyonunun belirlenmesi önemlidir. Bilindiği gibi alınan radyasyon dozu arttıkça kanser olma riski de artar. Kanser riskinin azaltılması veya kontrol altında tutulabilmesi
için insanların maruz kaldıkları radyasyonun sınırlandırılması ve dozun tespit edilmesi gerekir.
Ülkemizde evlerde radon ölçümüyle ilgili çalışmalar son dönemlerde hız kazanmasına rağmen
henüz yeterli ve kesin sonuçlar elde edilememektedir. Özellikle toprak tabanlı evlerde bu
ölçümlerin yapılmasının yararlı olacağı açıktır. Türkiye’de evlerde gerçekleştirilen radon
ölçümlerine ait bazı ortalama değerler şu şekilde elde edilmiştir: İstanbul 73 Bq/m3, Erzurum
85 Bq/m3, Çanakkale 160 Bq/m3, Trabzon 89 Bq/m3, Kars 106 Bq/m3, Dinar 187 Bq/m3 v.s. Bugüne kadar ÇNAEM tarafından toplam 60 il ve ilçe merkezinde evlerde radon ölçümü yapılmıştır.
Mevcut sonuçlara göre Türkiye’de evlerde radon konsantrasyonu ortalaması 68±39 Bq/m3’tür.
Bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmenin en etkili yolu, belirtilen bu değerlerin insan sağlığını
nasıl etkilediğinin açıklanmasıdır.
Uluslararası Radyasyon Koruma Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütünün vermiş oldukları tablolara
göre bazı ülkelerdeki radon konsantrasyon limitleri; ABD 150 Bq/m3, Almanya 250 Bq/m3, İsveç
200 Bq/m3, Kanada 800 Bq/m3, Hindistan 150 Bq/m3 şeklinde olup aynı ülkelerde evlerde ölçülen
değerler ise, ABD 46 Bq/m3, Almanya 50 Bq/m3, İsveç 108 Bq/m3, Kanada 34 Bq/m3 ve Hindistan 57
Bq/m3’tür. UNSCEAR 1988 raporuna göre evlerde radon konsantrasyonlarının dünya ortalaması
40±25 Bq/m3 olarak kabul edilmiştir.
Uluslararası radon konsantrasyon limit değerleri olarak, ICRP tarafından 400 Bq/m3, Avrupa Birliği tarafından 400 Bq/m3 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 100 Bq/m3 değeri üst limit
olarak benimsenmiştir. Türkiye’de ise bu değer radyasyon güvenliği yönetmenliğinde 400 Bq/m3
’tür.
Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu (ICRP)’nin 1977 ve 1990 yıllarında yayınladığı tavsiye raporlarında, radyasyonun stokastik etkileri (kanser oluşumu ve genetik etkiler) için bir eşik
dozun bulunmadığı, doz ve etki arasında lineer bir bağıntı olduğu kabul edilerek, müsaade edilen doz sınırları çok küçük düzeylere indirilmiş ve gereksiz olarak hiçbir radyasyon dozuna maruz kalınmaması önerilmiştir. Uluslararası Radyasyon Korunma Komitesi radona maruz kalma
sınırları 3 -10 mSv arasında tavsiye etmiştir. Bu doz değerlerine karşılık gelen radon konsantrasyonu evler için 200–600 Bq/m3, iş yerlerinde ise 500–1500 Bq/m3 arasında bir değere karşılık
gelmektedir.
Radon gazından dolayı kalınan yaklaşık yıllık doz 1,3 mSv’tir. İngiltere Radyasyon Korunma Komitesi (NRPB), İngiltere’deki yıllık toplam 41.000 akciğer kanserinden 2.500’ünün, ABD halk sağlığı
servisi ise yıllık akciğer kanseri vakalarının %10-12’sinin evsel radon etkilenimine bağlı olduğunu
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belirtmektedir. Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi (ICRP) ise tüm akciğer kanserlerinin %10’unu radona bağlamaktadır. Bu bulgular nedeniyle gelişmiş ülkelerde radon etkisinin
azaltılmasına ilişkin önlemleri açıklayan halka yönelik kaynaklar hazırlanmıştır.
Yapılan bir değerlendirme ise sigara ve radon etkileniminin bir arada en az tek başlarına yaptıkları etkinin 10 katı kadar daha fazla akciğer kanserine sebep olduğu şeklindedir. Sigara içme potansiyelinin yüksek olduğu ülkemizde sağlık riski oluşturması açısından bu üzerinde durulması gereken çok önemli bir parametredir.
Radon gazının teneffüs edilmesi solunum yetmezliği, baş ağrısı, öksürük gibi akut etkilere sebep olmadığı için sinsi bir tehlikedir. Ölçüm olmaksızın evlerde radon değerinin tahmini
mümkün değildir. Radon ölçümlerinin mevsimsel, zamana bağlı hatta gece gündüz farklılıklarını da gösterecek biçimde yapılması gerekmektedir. Radon ölçümüyle ilgili birçok araç gereç ve yöntem vardır. Bunların hemen büyük çoğunluğu alfa parçacıklarının ölçümü esasına
dayanır. Bu araçlarla değişik bozunum aşamalarında ortaya çıkan alfa parçacıklarının miktarı
ölçülür. Belirli bir bölge veya ev için genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu yolla binaya
radon giriş bölgeleri belirlenir ve böylece düzeltici önlemlerin alınması mümkün olur. Özellikle oturma ve yatak odaları olmak üzere kişilerin uzun süreli olarak oturdukları yerlere konur.
Bu ortamlara benzer olarak atölyeler ve bürolarda değerlendirme önceliğine sahip alanlardır.
Evsel radon etkilenimiyle akciğer kanseri arasında az, istatistiksel olarak önemsiz bir risk artımı
olduğunu ileri süren yayınlar olmakla beraber ilişkinin yasal düzenlemelerle gerekli önlemlerin
alınmasını gerektirecek kadar kuvvetli olduğunu gösteren kanıtlar daha güçlüdür. Çalışmamız
kapsamında akciğer kanserli hastaların evlerinde radon ölçümleri yapılarak hastaların alışkanlıkları (sigara kullanımı gibi) ve oturdukları binaların özellikleri de göz önünde bulundurularak evsel
radon etkilenimiyle akciğer kanseri arasındaki ilişki irdelenecektir.
Curie: Saniyede 3.7x 1010 parçalanma veya bozunma gösteren maddenin aktivitesidir.
Bequerel: Saniyede 1 parçalanma yapan çekirdeğin aktivitesidir.
1 Ci = 3.7x1010 Bq
1 Bq = 2.7x10-11 Ci
Doz: Doz, herhangi bir maddenin dahil olduğu ölçüm sistemi cinsinden belli bir zaman içerisinde
kullanılan veya tüketilen belli bir miktarı demektir. Radyasyon dozu ise hedef kütle tarafından,
belli bir sürede, soğurulan veya alınan radyasyon miktarıdır.
Rad: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 10-4 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır. Soğurulan
enerji parçacık veya foton olabilir.
Gray: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 1 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır.
Sievert: 1 Gray’lik X veya gamma ışını ile aynı biyolojik etkiyi meydana getiren radyasyon miktarıdır.1 Rem = 10-2 Sv ve 1Sv = 100 Rem = 1 J/kg
Working Level (WL): 170 saatlik bir peryotta 130.000 Mev (Milyon elektron volt)’luk bir enerji
açığa çıkartan etki olarak tanımlanır. 1WL=pCi/L
Picocuri: Dakikada bozunan 2,2 radon atomuna karşılık gelir.
251
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Projenin Amaç ve Kapsamı: İyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik alanlar ile yaşantımı-

zın her anında etkileşmekteyiz. Kullandığımız elektrikli aletler, enerji nakil hatları, radyo, tv, telsiz verici antenleri, uydu iletişim ve radar sistemleri, tüm iletişim ve mobil iletişim sistemleri ve
mikrodalga sistemlerinden yayılan elektromanyetik dalgalar çevremizi sardığından organizma
bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Şekil 1 de görüldüğü gibi elektromanyetik spektrumun
kızıl ötesi bölgesinde yer alan ve mobil iletişimde kullanılan elektromanyetik dalgalar(1N, 2N,
3N) günümüzde artan kullanım alanları sebebiyle çevredeki elektromanyetik alan kirliliğine
daha çok katkı yapmaktadır. Bu dalgaların enerjisi en iyi su molekülleri tarafından soğurulduğundan dörtte üçü su olan vücut hücrelerimizde ısı artışına sebep olmaktadır. Özellikle kan dolaşımı
daha az olan göz ve üreme hücreleri ısıl olarak daha çok etkilenmektedir.

Şekil 1: Elektromanyetik Spektrum
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Birçok laboratuar çalışması ve epidemiyolojik araştırma elektromanyetik alanlara maruziyet ile
ciddi sağlık problemleri arasındaki ilişkiyi rapor etmektedir. Bağışıklık, sinir, nöroendokrin, kalp
ve damar sistemi ve kan parametreleri elektromanyetik alanlardan etkilenmektedirler.
Cep telefonları ve baz istasyonlarının bireysel olarak ölçülebilir düzeyde olmasa da, toplum
düzeyinde çok ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği, önemli sağlık sorunlarının uzun yıllar sonra
ortaya çıkabileceği göz önüne alınmalıdır. Konu ile ilgili olarak ya tıp fakültelerinde denekler
üzerinde yapılmış ya da görülen semptomlar ve hastalık ilişkilerinin istatistiksel olarak değerlendirildiği bir çok yayın bulunmaktadır.
Teknolojik gelişmeler insan yaşamının kalitesini arttırmasına rağmen, doğru kullanılmaması
veya gerekli tedbirlerin alınmaması halinde insan yaşamında ciddi risklerle karşı karşıya kalınacağı açıktır.
Bugün en önemli sorunlarımızdan biri, GSM baz istasyonları, TV verici ve anten sistemleri, trafo
merkezleri ve enerji nakil hatlarından kaynaklanan elektromanyetik dalgaların insan sağlığı üzerindeki etkileridir. Bina cephesine, aydınlatma direklerine, çatı ve teraslara gelişi güzel ve plansız
olarak konumlandırılan GSM baz istasyonları komşu binalarda bulunan yaşam alanlarını direk
karşıdan hedef almakta ve sürekli olarak elektrik alanı maruziyetinde bırakmaktadır. Mevcut
GSM baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik kirliliğin yanı sıra 3N(3.Nesil) GSM baz
istasyonlarının hizmete girmesi ile birlikte elektromanyetik kirlilik konusuna ilişkin endişeler gittikçe önem kazanmaktadır.
Bazı ülkelerde elektromanyetik kirlilik değeri, bu yerleşim bölgelerinde yer alan konut fiyatlarının düşmesine bile neden olmaktadır. Bugün insanlar depreme dayanıklı, orman manzaralı veya
deniz manzaralı konutlara rağbet gösterirken, yakında yoğun elektromanyetik alanlardan uzak
veya kablosuz iletişimin olmadığı yaşam alanlarına gereksinim duyacaklar ya da elektromanyetik
alandan en az etkilenecekleri, maruziyetin en az olduğu bölgeleri ve yaşan alanlarını tercih edeceklerdir. Bu sebeple yerleşim bölgelerinin elektromanyetik kirlilik haritalarına ihtiyaç duyulacak
ve yaşam alanlarını çevresinde elektromanyetik alan ölçümü yaptırmak isteyen bireylerin sayısı artacaktır. Son zamanlarda bilinçlenen bireyler bu taleple ölçüm alabilecek yetkili kuruluşlar
aramaktadır.
Dünya’da elektromanyetik alanlar ile ilgili çalışmalar WHO (World Health Organization), IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve ICNIRP (International Commision on NonIonizing Radiation Protection) gibi kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Türkiye’de 16 Mayıs 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Electronik Haberleşme Cihazlarına
Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” ile BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu) tek yetkili kurum haline getirilmiştir.
Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda alan ve güç yoğunluğuna ait
sınır değerler uluslararası alanda Dünya sağlık örgütü ve birçok kuruluşunda tercih ettiği en güvenilir otorite olan ICNIRP tarafından belirlenmiş ve kabul görmüştür. (Şekil 2)

Şekil 2: ICNIRP alan ve güç yoğunluğu sınır değerleri
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ICNIRP Kılavuzu’nda yer alan çalışmalar üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılarak, çok sayıda mühendis, biyolog, fizikçi, epidemiyolojist ve ilgili başka bilim adamlarından
oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından yürütülmüştür.
Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda oluşturulmuş alan ve güç yoğunluğuna ait sınır değerler frekansa göre değişiklik gösterir[18].Elektromanyetik kirliliğin insan
yaşamındaki etkilerinin en aza indirilmesi için Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından gerekli teknik ve idari çalışmalar yapılmış olup 21-Nisan.2011 gün ve 27912
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 16. Madde’ sine göre elektrik alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu ve güç yoğunluğu, ICNIRP ın belirlediği limit değerin
dörtte biri (1/4) olarak belirlenmiştir. ICNIRP limitleri; 900 MHz için 41 , 1800 MHz için 58 ’dir.
Bu değerler, ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil 42 ülke tarafından kabul edilmiş değerlerdir. Ülkemizde ise cihaz başına kabul edilen limit değerler standart değerin yaklaşık ’üne
karşılık GSM 900 için 10 , GSM 1800 için 14 , GSM 2200 için 15 V/m olarak kabul edilmiştir.
Amacımız; yapılan literatür çalışması ve araştırmalar ışığında çevrede bulunan ve elektromanyetik spektrumun iyonize olmayan radyasyon( IR Radyasyon) bölümündeki tüm frekans aralığını
kapsayan mikrodalga, TV-Radyo, baz istasyonu, iletişim, enerji nakil hatları ve güç sistemlerinin
elektromanyetik dalgalarının oluşturduğu elektrik alan, manyetik akı yoğunluğu ve güç yoğunluğu değerlerinin tespit edilmesi, değerlerin BTK sınır değerleri ile uyumluluğunun kontrol edilmesi ve çevrede elektromanyetik alan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin elektromanyetik
kirlilik haritasının çıkarılmasıdır. Ayrıca elektromanyetik alan maruziyeti sonucu vücutta absorplanan elektromanyetik enerjinin vücut yüzeyinde meydana getirdiği ısıl değişimlerin izlenmesi
ve değerlendirilip yorumlanmasıdır.
Konu ile ilgili olarak BTK Türkiye’nin elektromanyetik kirlilik haritasının çıkarılmasına yönelik olarak başlattığı çalışmalarda çeşitli illere ait elektromanyetik kirlilik haritalarını çıkarmıştır. Proje
kapsamında mevcut imkanlarımızın eksik tarafları giderilerek tüm frekans aralığını kapsayacak
çalışmalar ve yapılan ölçümler ile Rize ili elektromanyetik kirlilik haritasının çıkarılmasına Üniversitemizin büyük katkısı olacaktır.
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Obstrüktif uyku apnesendromu (OUAS), uyku sırasında üst
hava yolunun tekrarlayan tıkanmaları, bu tıkanmış hava yoluna karşı artırılan solunum eforu ve
sık sık uyku bölünmeleri ile karakterize bir tablodur. OUAS, genel popülasyonda %2-4 sıklıkta görülmektedir. OUAS sistemik inflamasyonla seyreden metabolik sendrom, obesite, tip 2 diyabetesmellitus, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıklarla sık birliktelik gösterir. Yapılan bir çalışmada serum CRP düzeylerinin artmış olduğu gösterilmiş ve OUA ciddiyeti ile ilişkili
bulunmuştur.(1) OUAS’da tekrarlayan apne ve hipoksi atakları, vasküler duvarda çeşitli adezyon
moleküllerinin ekspresyonlarına ve CRP, TNF-α, IL-6, fibrinojen, , NT-proBNP ve adiponektin gibi
belirteçlerin artışı ile gösterilen inflamatuvar yanıta ve insülin direncinde artışa neden olmaktadır ve sonuçta endoteldisfonksiyonu ile ateroskleroz gelişebilmektedir. OUAS’ıninflamasyon
yönü henüz net olarak anlaşılabilmiş değildir.
Son zamanlarda birçok biyobelirteçin özellikle infeksiyon, inflamasyon ile seyreden hastalıklar ve
bir çok kanser türünde tanı ve prognoz tayinindeki yerini tesbit etmek için çalışmalar yapılmaktadır. YKL-40, COPEPTİN, PENTRAXİN3 ve Signalpeptide-CUB-EGF domain-containing protein
1(SCUBE1) güncel çalışmalarda kullanılan 4 biyobelirteçdir. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, tip 2 diyabetesmellitus ve bazı infeksiyon hastalıkları (Pnömoni, Tbc HİV vb), kanserde inflamasyonla giden hastalıklar (inflamatuvar barsak hastalığı karaciğer fibrozisi gibi) bir çok hastalıkta
çalışılmış ve klinik önemi gösterilmiştir.
Çalışmamızdaki amacımız sistemik inflamasyon özellikleri olan OUAS’de daha önce hiç
çalışılmamış bu biyobelirteçlerin klinik önemini tesbit etmektir.
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Plevral efüzyon; pnömoni, tüberküloz, romatolojik hastalıklar, kalp yetmezliği ve akciğer kanseri başta olmak üzere farklı birçok hastalığa sekonder olarak
ortaya çıkabilen önemli ve yaygın bir klinik durumdur. Hangi hastalığa bağlı geliştiğini tesbit etmek çoğu zaman uzun süreli ve hastayı yoran süreçlerden sonra mümkün olabilmektedir. Plevral
sıvının biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeleri tanısal amaçlı kullanılan temel yöntemlerdir. Son zamanlarda özellikle inflamasyonla seyreden hastalıklarda, infeksiyon hastalıkları
ve kanserlerde serum veya plazmada inflamasyon belirtecleri gerek tanıda gerekse takipte kullanılmaktadır. Copeptin nörohipofizden salınan bir hormondur. Toplumdan kazanılmış pnömonide ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH)’ında hastalığın şiddeti ile kandaki seviyesi artmaktadır. Tip 2 diyabet, miyokart infarktüsü ve hemodiyaliz hastalarında prognostik ve tanısal
önemi gösterilmiştir. Ayrıca açil kliniğinde bir çok hastalık için tanısal ve prognostik rolü vardır.
(1) Diğer bir biyobelirteç olan nötrofil gelatinase-associated lipokalin (NGAL) 178 aminaasitten
oluşan ve nötrofillerin granüllerinde depolanıp değişik klinik durumlarda salınan bir proteindir.
İnflamasyonla giden hastalıklarda tanısal ve prognostik önem gösterilmiştir.. YKL-40 adı verilen
diğer belirtecde vucutta bir çok dokudan sentezlenmektedir. İnflamasyonla seyreden farklı hastalıklarda infeksiyonlarda ve bazı kanserlerde yükselmektedir. Tüberküloza bağlı gelişen plevral
efüzyonda diğer nedenlere bağlı gelişenlere göre anlamlı yükseldiği gösterilmiştir. (2). Biz daha
önce plevral sıvının nedenini bulma konusunda hiç çalışılmamış veya sınırlı sayıda çalışılmış yeni
inflamasyon belirteçleri olan NGAL(Neutrophil gelatinase-associated lipocalin), COPEPTİN ve
YKL-40’ın tüberküloza, pnömoniye, kalp yetmezliğine ve kansere bağlı gelişen sıvılarda tanısal
önemini araştırmayı amaçlamaktayız.
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Gün geçtikçe yakıt ihtiyacının arttığı gibi petrol rezervlerinin
de azalmaya yüz tuttuğu günümüzde gittikçe de çevrenin kirlenmesi nedeniyle dünya çapında
gündeme gelen alternatif ve yenilenebilir yakıt araştırmaları, biyodizel üzerinde odaklanmıştır.
Özellikle Avrupa Birliği’nin 2005 yılında, petrol kökenli dizel yakıtın biyodizel ile karıştırılarak
kullanımını zorunlu hale getirdiğini açıklamasından sonra önemi daha da yükselen biyodizel,
ülkemiz için de geleceği parlak bir alternatif dizel yakıt haline gelmiştir. İlk olarak Walton’un,
dizel motorda bitkisel yağları kullanması üzerine çıkan problemler karsısında trigliseridleri
yapıtaşları olan yağ asitlerine parçalayarak yakıt olarak kullanmayı önermesiyle “biyodizel”
kavramı ortaya çıkmıştır (Graboski ve McCormick 1998).
Son yıllarda biyodizel üretiminin lipaz enzimi katalizörlüğünde gerçekleştirilmesine yönelik artan bir ilgi mevcuttur (Iso ve ark., 2001; Shieh ve ark. 2003). Lipaz enzimi ile elde edilen biyodizel
daha temiz, daha az saflaştırmaya ihtiyaç duymaktadır (Nelson ve ark., 1996; Fukuda ve ark.,
2001; Shieh ve ark., 2003). Enzimatik dönüşüm atık oluşturmadığından bu işlemin gerçekleştirilmesi hem daha ucuz hem de çevreye daha duyarlıdır (Shimada ve ark., 2002).
Lipazlar, normal koşullarda yağları parçalayarak yağ asitlerine ayıran hidrolazlar olarak bilinmelerine rağmen ortam koşulları değiştiğinde (susuz) esterifikasyon ve transesterifikasyon tepkimelerini de katalizleyebilmektedirler (Paiva ve ark., 2000; Shimada ve ark., 2002). Enzimatik biyodizel üretiminde extracellular ve intracellular formda lipazlar kullanılmaktadır (Ranganathan
ve ark., 2008).
Organik sentezlerde yaygın olarak kullanılan lipazlar, oldukça stabil olup, organik solventlere
karşı büyük ölçüde dayanıklıdırlar (Schuchardt ve ark, 1998).
Deterjan, deri ve kağıt endüstrisinde yaygın olarak kullanılan lipazlar (Svendsen, 2000), fungus
ve bakterilerden yüksek verimle elde edilmektedirler (Jaeger ve Eggert, 2002). En sıklıkla kullanılan enzimler Candida antarctica (Shimada ve ark., 1999; Watanabe ve ark., 2000; Tüter ve
ark., 2004), Candida rugosa (Grockhulsi ve ark., 1993; Zhu ve ark., 2005), Pseudomonas cepacia,
Pseudomonas fluorescens, Rhizomucor miehei lipazlarıdır (Salis ve ark., 2005). Pseudomonas
glumae, Pseudomonas aeruginosa, Candida antarctica (Bornscheuer ve ark. 2002) ve Rhizopus
arrhizus (Elibol ve Ozer 2000) gibi bakteri hücrelerinden elde edildiği gibi, Candida cylindracea
(Tomizuko ve ark. 1966), Saccharomycopsis lipolytica (Ota ve ark. 1982), Geotrichum candidum
(Tsujisaka ve ark. 1973) ve Trishosporon fermentas (Chen ve ark. 1992) gibi maya hücrelerinden
de lipazlar elde edilebilir. Mikroorganizmalar tarafından üretilen bu mikrobiyal lipazlar, üretildiği mikroorganizmadan mikrobiyolojik işlemlerle izole edilip saflaştırılarak elde edilirler ve ilgili
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süreçlerde kullanılabilirler (Kamini ve ark. 2000, Jaeger ve Eggert 2002). Günümüze kadar doğal kaynaklar olan bitkilerden, hayvanlardan ve mikroorganizmalardan izole edilip tanımlanmış
50’den fazla lipaz çeşidi vardır (Dumitriu ve ark. 2003).
Bu çalışmanın amacı, toprak örneklerinden lipolitik enzim aktivitesine sahip bakterileri belirlemek ve bu bakterilerin çeşitli organik organik çözücülere (toluen, hegzan, ksilen, benzen) dayanıklılığını tespit etmektir. Organik çözücülere dayanıklı bir türün ürettiği lipaz enzimi de organik
çözücülere dayanıklı olacaktır. Bu yargı göz önüne alınarak elde edilecek lipazın biyodizel sentezinde kullanılabilmesi mümkün olacaktır.
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Bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi’nin özellikle son yıllardaki
önde gelen yazarlarından biri olan Bilge Karasu’nun eserlerinin yapı ve izlek bakımından incelenmesi ve yazarın eserlerine hayatının da yardımıyla toplu bir şekilde ışık tutulabilmesi amacıyla
yapılmaktadır. Post-modern romanın Türkiye’deki önemli isimleri arasında değerlendirilen Karasu, öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm,
bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi izlekleri özgün bir
tarzda ve imgesel bir dille anlatır. Türkçe edebiyatın en özgün kalemlerinden biri olan Karasu,
Türk edebiyatında farklı bir ekolü temsil etmektedir. “Gece” adlı kitabıyla Amerika’da verilen
Pegasus Ödülü’nü kazanan tek Türk yazar olan Karasu’nun; bu ödülle birlikte kitapları İngilizceye
çevrilmiş ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde roman ve Türk edebiyatı üzerine konferanslar vermiştir. Aynı zamanda felsefeci yanı olan Karasu, metinlerinde felsefi sorunları işlemiş, ya da onun
metinleri felsefi incelemenin konusu olarak görülmüştür.
Bilge Karasu’nun hayatını, sanatını ve eserlerini konu alan bu çalışmada öncelikle yazarın hayatı, elde edilen mevcut belgeler ışığında ortaya konmaya çalışılacaktır. Ardından yazarın ne tür
eserler kaleme aldığı, eserlerinin mahiyeti ve eserlerinde ele aldığı konulardan hareketle yazarın
sanat anlayışı belirlenecektir. Çalışmanın en kapsamlı bölümünü ise yazarın eserleri üzerinde
yapılacak olan çalışma oluşturacaktır. Yazarın bütün eserleri –mahiyetlerinin elverdiği ölçüdefarklı pek çok edebiyat anlayışı ve kuram çerçevesinde incelenecek, eserlerinin yapısı ve tematik
boyutu bütün yönleriyle tespit edilmeye çalışılacaktır.
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Eski zamanlardan beri insan hayatında önemli bir yeri olan
mektup, edebiyatta da bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk başlarda sadece haberleşmeyi
sağlayan mektup, daha sonraları dilin ve anlatım türlerinin gelişmesiyle incelenmeye değer bir
tür olarak edebiyat içerisinde yerini almıştır. Mektup, insanların duygu ve düşüncelerini güzel ve
etkili bir şekilde anlatan bir eser olduğu için dil açısından da önemli değerler barındırmaktadır.
İnsanlık tarihinin başlangıcında mağara duvarlarına haberleşme adına çizilen resimler mektuplaşmanın ilk örnekler sayılabilir. Zaman geçtikçe resmi ve özel ortamlar sayesinde mektup sadece haberleşme özelliği taşımakla kalmamış aynı zamanda insanlar arasında duygu alış verişini de
sağlamıştır. Bu nedenle de mektuplarda kullanılan dil gelişmiş, haberleşme dışındaki konularda
yazılan mektuplarda süslü, gelişmiş bir dil kullanımı gerçekleşmiştir. Eski Türk Edebiyatımızda
gelişen münşeat adlı eserler de mektup türünün en güzel örneklerini veren eserlerdendir. Bu
eserlerde gerek padişah, şeyh-ül İslam, vezir-i a’zam gibi devlet büyüklerine gerekse eş, çocuk,
anne, baba gibi aile fertlerine yazılan mektuplar yer almaktadır. Yazılan kişinin mertebesine göre
kullanılan hitap cümleleri, sıfatlar değiştiği için bu eserler dil incelemeleri açısından oldukça
önemlidir.
Bu proje sayesinde Eski Türk Edebiyatındaki mektup ve münşeât geleneği hakkında bilgi sahibi
olunacak ve elimizde bulunan münşeât mecmuasını edebiyat tarihimize kazandırılacaktır. Ayrıca
bu eserlerin incelenmesiyle günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş olan mektuplaşma geleneğinin bir dönemine de ışık tutulacak, mektuplaşırken bağlı kalınan gelenek ve bu geleneğe bağlı
olarak da kullanılan dilin hususiyetleri gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. Böylelikle edebi bir
tür olarak edebiyatımızda yer alan mektup türlerinin dil özellikleri, cümle bilgisi biraz olsun aydınlatılmış olacaktır.
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Çalışmanın amacı, Of-Hayrat (Trabzon)-İkizdere (Rize)
arasındaki bölgede yüzeyleme veren Geç Kretase yaşlı kalsitürbiditlerin (kireçtaşı türbiditleri)
litolojik, sedimantolojik, paleontolojik ve fasiyes özelliklerini belirleyerek bu çökellerin çökelim
ortam ve koşullarının belirlenmesidir. İnceleme alanı, Hacımehmet (Trabzon) doğusunda ve
Cankurtaran (Artvin) batısında kaldığı için bu alanlarda yüzeyleme veren kireçtaşı türbiditlerinin
çalışılması, literatürdeki bir eksikliği ortadan kaldıracaktır. Ayrıca bu kayaçların içermiş oldukları
litolojiler Türkiye’de son yıllarda yükselen bir değer olan çimento ve endüstriyel killerin hammaddelerini oluşturduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, kayaçların sedimantolojik özelliklerinin
ortaya çıkarılması dışında, bu kayaçların endüstriyel açıdan özelliklerinin belirlenmesi ve endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliliklerinin araştırılması proje için son derece önemlidir.
Kil mineralleri özellikle kırıntılı kayaçlarda ve bileşen olarak bulunduğu diğer sedimanter kayaçlarda gerek bileşenlerden birini oluşturması açısından, gerekse bağlayıcı olarak bulunması açısından önem arz ederler. Killerin kökeni (Millot, 1970: kalıntı/detritik, transformasyon,
neoformasyon), kristal kimyaları ve diyajenetik ve/veya metamorfik yönelimleri jeotektonik
ortamlara göre farklılıklar sunmaktadır (Robinson, 1987; Merriman & Frey, 1999; Merriman,
2006). Diğer bir ifadeyle, killerin mineralojileri, kristalografik özellikleri ve kimyalarından yola
çıkılarak oluşum mekanizmaları, diyajenez/metamorfizma derecelerinin yanı sıra sedimanter istiflerin jeotektonik konumlarını da belirlemek mümkündür (Bozkaya ve Yalçın, 2009). Bu
nedenle, çalışma konusu olan Tonya formasyonu içerisinde karbonatlarla (kalsiklastikler) arakatkılı olarak bulunan kil içeren litolojilerin mineralojik tanımlamaları önem arz etmektedir.
Yapılması planlanan bu çalışmada, çalışmanın ana konusunu oluşturan Tonya Formasyonu’nun
çimento hammaddesi olarak kullanılabilirliği de araştırılacaktır. Bilindiği gibi, çimento üretiminde kullanılacak olan hammaddelerin uygunluk dereceleri onların mineralojileri ve kimyaları ile
ilişkilidir. Hammaddede yapılan kimyasal analizler ile çimento kalitesine doğrudan etkileyen
silikat (S.M.=SiO2/Al2O3+Fe2O3) ve alüminyum modülleri (A.M.=AI2O3/Fe2O3) ve toplam alkali
(Na2O+K2O) miktarının belirlenmesi gereklidir. Dolayısı ile çalışılan birimin çimento hammaddesine uygunluğu bu kriterlerin ortaya konulmasına bağlıdır. Ayrıca, kayaçların fizikomekaniksel
özelliklerinin belirlenmesi, olası rezerv olanaklarının saptanması, uygun olmayan sahaların belirlenmesine çalışılacaktır. Bu anlamda, endüstriyel hammaddeler ve ekonomik anlamda projeden
önemli bir çıktı elde etmek olasıdır.
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mal, okyanus ve biyokütle enerjilerini sayabiliriz. Hidrojen birincil enerji kaynağı sayılmasa da
ikincil yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılmaktadır. Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp,
birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Üretilmesi aşamasında buhar iyileştirme, atık gazların
saflaştırılması, elektroliz, fotosüreçler, termokimyasal süreçler, radyoliz, biyolojik gibi alternatif
birçok hidrojen üretim teknolojileri mevcuttur. Hidrojen diğer yakıtlara göre pahalı olmasına
rağmen uzun dönemde teknolojik ilerlemelerle enerji kullanımında önemli rol oynayacaktır. Projede Karadeniz’in H2S içeren anoksik bölgelerinde yaşabilen anaerobik mikroorganizmaları izole
ederek, H2 gazı üretebilme potansiyelleri araştırılacaktır. Bu tür mikroorganizmalarla kurulacak
bir dönüştürme reaktörü ilave bir enerji kaynağına gerek duyulmadan H2 gazını üretebilecektir.
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Bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi’nin özellikle son yıllardaki
önde gelen yazarlarından biri olan Bilge Karasu’nun eserlerinin yapı ve izlek bakımından incelenmesi ve yazarın eserlerine hayatının da yardımıyla toplu bir şekilde ışık tutulabilmesi amacıyla
yapılmaktadır. Post-modern romanın Türkiye’deki önemli isimleri arasında değerlendirilen Karasu, öykücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm,
bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi izlekleri özgün bir
tarzda ve imgesel bir dille anlatır. Türkçe edebiyatın en özgün kalemlerinden biri olan Karasu,
Türk edebiyatında farklı bir ekolü temsil etmektedir. “Gece” adlı kitabıyla Amerika’da verilen
Pegasus Ödülü’nü kazanan tek Türk yazar olan Karasu’nun; bu ödülle birlikte kitapları İngilizceye
çevrilmiş ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde roman ve Türk edebiyatı üzerine konferanslar vermiştir. Aynı zamanda felsefeci yanı olan Karasu, metinlerinde felsefi sorunları işlemiş, ya da onun
metinleri felsefi incelemenin konusu olarak görülmüştür.
Bilge Karasu’nun hayatını, sanatını ve eserlerini konu alan bu çalışmada öncelikle yazarın hayatı, elde edilen mevcut belgeler ışığında ortaya konmaya çalışılacaktır. Ardından yazarın ne tür
eserler kaleme aldığı, eserlerinin mahiyeti ve eserlerinde ele aldığı konulardan hareketle yazarın
sanat anlayışı belirlenecektir. Çalışmanın en kapsamlı bölümünü ise yazarın eserleri üzerinde
yapılacak olan çalışma oluşturacaktır. Yazarın bütün eserleri –mahiyetlerinin elverdiği ölçüdefarklı pek çok edebiyat anlayışı ve kuram çerçevesinde incelenecek, eserlerinin yapısı ve tematik
boyutu bütün yönleriyle tespit edilmeye çalışılacaktır.

263

2013

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2013

Proje no: 2013.102.05.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Münşeât-ı Tâib (İnceleme-Metin-İndeks-Sözlük ve Cümle Bilgisi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hasan Ali ESİR
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR, Arş. Gör. Gül YILMAZ ÇAL
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2016
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mektup, edebiyatta da bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk başlarda sadece haberleşmeyi
sağlayan mektup, daha sonraları dilin ve anlatım türlerinin gelişmesiyle incelenmeye değer bir
tür olarak edebiyat içerisinde yerini almıştır. Mektup, insanların duygu ve düşüncelerini güzel ve
etkili bir şekilde anlatan bir eser olduğu için dil açısından da önemli değerler barındırmaktadır.
İnsanlık tarihinin başlangıcında mağara duvarlarına haberleşme adına çizilen resimler mektuplaşmanın ilk örnekler sayılabilir. Zaman geçtikçe resmi ve özel ortamlar sayesinde mektup sadece haberleşme özelliği taşımakla kalmamış aynı zamanda insanlar arasında duygu alış verişini de
sağlamıştır. Bu nedenle de mektuplarda kullanılan dil gelişmiş, haberleşme dışındaki konularda
yazılan mektuplarda süslü, gelişmiş bir dil kullanımı gerçekleşmiştir. Eski Türk Edebiyatımızda
gelişen münşeat adlı eserler de mektup türünün en güzel örneklerini veren eserlerdendir. Bu
eserlerde gerek padişah, şeyh-ül İslam, vezir-i a’zam gibi devlet büyüklerine gerekse eş, çocuk,
anne, baba gibi aile fertlerine yazılan mektuplar yer almaktadır. Yazılan kişinin mertebesine göre
kullanılan hitap cümleleri, sıfatlar değiştiği için bu eserler dil incelemeleri açısından oldukça
önemlidir.
Bu proje sayesinde Eski Türk Edebiyatındaki mektup ve münşeât geleneği hakkında bilgi sahibi
olunacak ve elimizde bulunan münşeât mecmuasını edebiyat tarihimize kazandırılacaktır. Ayrıca
bu eserlerin incelenmesiyle günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş olan mektuplaşma geleneğinin bir dönemine de ışık tutulacak, mektuplaşırken bağlı kalınan gelenek ve bu geleneğe bağlı
olarak da kullanılan dilin hususiyetleri gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. Böylelikle edebi bir
tür olarak edebiyatımızda yer alan mektup türlerinin dil özellikleri, cümle bilgisi biraz olsun aydınlatılmış olacaktır.
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Çalışmanın amacı, Of-Hayrat (Trabzon)-İkizdere (Rize)
arasındaki bölgede yüzeyleme veren Geç Kretase yaşlı kalsitürbiditlerin (kireçtaşı türbiditleri)
litolojik, sedimantolojik, paleontolojik ve fasiyes özelliklerini belirleyerek bu çökellerin çökelim
ortam ve koşullarının belirlenmesidir. İnceleme alanı, Hacımehmet (Trabzon) doğusunda ve
Cankurtaran (Artvin) batısında kaldığı için bu alanlarda yüzeyleme veren kireçtaşı türbiditlerinin
çalışılması, literatürdeki bir eksikliği ortadan kaldıracaktır. Ayrıca bu kayaçların içermiş oldukları
litolojiler Türkiye’de son yıllarda yükselen bir değer olan çimento ve endüstriyel killerin hammaddelerini oluşturduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, kayaçların sedimantolojik özelliklerinin
ortaya çıkarılması dışında, bu kayaçların endüstriyel açıdan özelliklerinin belirlenmesi ve endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliliklerinin araştırılması proje için son derece önemlidir.
Kil mineralleri özellikle kırıntılı kayaçlarda ve bileşen olarak bulunduğu diğer sedimanter kayaçlarda gerek bileşenlerden birini oluşturması açısından, gerekse bağlayıcı olarak bulunması açısından önem arz ederler. Killerin kökeni (Millot, 1970: kalıntı/detritik, transformasyon,
neoformasyon), kristal kimyaları ve diyajenetik ve/veya metamorfik yönelimleri jeotektonik
ortamlara göre farklılıklar sunmaktadır (Robinson, 1987; Merriman & Frey, 1999; Merriman,
2006). Diğer bir ifadeyle, killerin mineralojileri, kristalografik özellikleri ve kimyalarından yola
çıkılarak oluşum mekanizmaları, diyajenez/metamorfizma derecelerinin yanı sıra sedimanter istiflerin jeotektonik konumlarını da belirlemek mümkündür (Bozkaya ve Yalçın, 2009). Bu
nedenle, çalışma konusu olan Tonya formasyonu içerisinde karbonatlarla (kalsiklastikler) arakatkılı olarak bulunan kil içeren litolojilerin mineralojik tanımlamaları önem arz etmektedir.
Yapılması planlanan bu çalışmada, çalışmanın ana konusunu oluşturan Tonya Formasyonu’nun
çimento hammaddesi olarak kullanılabilirliği de araştırılacaktır. Bilindiği gibi, çimento üretiminde kullanılacak olan hammaddelerin uygunluk dereceleri onların mineralojileri ve kimyaları ile
ilişkilidir. Hammaddede yapılan kimyasal analizler ile çimento kalitesine doğrudan etkileyen
silikat (S.M.=SiO2/Al2O3+Fe2O3) ve alüminyum modülleri (A.M.=AI2O3/Fe2O3) ve toplam alkali
(Na2O+K2O) miktarının belirlenmesi gereklidir. Dolayısı ile çalışılan birimin çimento hammaddesine uygunluğu bu kriterlerin ortaya konulmasına bağlıdır. Ayrıca, kayaçların fizikomekaniksel
özelliklerinin belirlenmesi, olası rezerv olanaklarının saptanması, uygun olmayan sahaların belirlenmesine çalışılacaktır. Bu anlamda, endüstriyel hammaddeler ve ekonomik anlamda projeden
önemli bir çıktı elde etmek olasıdır.
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Sunulan araştırma projesinin amacı, ilk aşamada susuz
metilen klorür ortamında anilin ile 3,3’-diaminobenzidinin kopolimerinin Pt elektrot üzerine
elektrokimyasal sentezi ilk kez gerçekleştirilecek. İletken özellikleri birleştirerek sentezlenecek
yeni kopolimer elektrot elektrokimyasal, spektroskopik yöntemlerle karakterize edilip, optimum
koşullar belirlenecektir. İkinci aşamada elde edilen bu kaplama (kopolimer film) kullanılarak bazı
önemli fenolik bileşiklerin (örneğin:kolestrol, askorbik asit, ürik asit, katekol-bazı katekolaminler
vb.) enzim kullanmaksızın tayini; elektroanalitik yöntem/yöntemler kullanılarak daha ucuz ve
pratik olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
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Doğal ve yapay kaynaklardan meydana gelen radyasyonun
her yerde mevcut olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Gıdalar ve solunum yoluyla vücudumuza
giren radyasyon kaynaklarından iç ışınlanmaya ve yaşadığımız ortamlardaki çevresel doğal ve
yapay radyasyon kaynaklarından da dış ışınlanmaya maruz kalınmaktadır. Vücudumuza gıda ve
solunum yollarıyla giren bu radyoaktif maddeler zamanla çeşitli organlarda birikmektedirler.
Nükleer tesislerde çalışan ve özellikle nükleer kaza veya radyolojik bir saldırı durumunda kontamine olmuş ortamlarda radyasyona maruz kalan kişilerdeki radyasyon düzeyini değerlendirmek
için, bu insanlardan alınan biyolojik örneklerin doğrudan analiz edilmesi gereklidir. İdrar, kan,
saç, tırnak, dışkı ve doku bu amaç için kullanılmaktadır. Radyonüklitlerin belirlenmesi için yeterli
miktarda ve kolayca elde edilebilir olması nedeniyle, idrar en sık kullanılan biyolojik materyaldir.
Hidrojenin bir izotopu olan trityum, çekirdeğindeki nötron fazlalığı nedeniyle radyoaktif özellik gösterir. Bir beta parçacığı (β-) ile bir antinötrino () yayınlayarak bozunur. Trityumun yarı ömrü 12,32 yıldır. Trityum çekirdeğinden yayınlanan saf betaların maksimum enerjisi 18,6 keV’dir. Ortalama 5,7 keV’li bu beta parçacıklarının enerjisi 0–18,6 keV arasında
herhangi bir değere sahip olabilir. Trityum, nükleer bombaların patlamasını başlatan nükleer
reaksiyonun başlangıcında ve bazı kendiliğinden ışıldayan cihazların, bina giriş-çıkış kapılarının kontrolünü sağlayan cihazların yapısında ve çeşitli bilimsel araştırmalarda kullanılır.
Atmosferin üst tabakalarındaki azot atomlarıyla kozmik nötronların etkileşmesinden doğal olarak trityum oluşur. Trityumun neden olduğu yıllık etkin doz eşdeğeri 0.01 mSv olduğu tahmin
edilmektedir.
1952–1962 yılları arasında yapılan termonükleer denemelerle atmosfere yüksek miktarda yapay trityum salınmıştır. Kuzey yarım kürenin atmosfer tabakasındaki yüksek miktardaki trityumun aşamalı olarak troposfer tabakasına geçmesiyle 1953 yılından sonraki yağışlardaki trityum
konsantrasyonunda artış gözlenmiştir.
Trityumun çevrede davranışı, değişik sistemler arasında transferi ve insana geçişi ile ilgili çeşitli
araştırmalar yapılmıştır. Trityum atmosfere salınır salınmaz hızlı bir şekilde oksitlenerek trityumlanmış su (HTO veya T2O) elde edilir. Su ve süt gibi sıvı gıdalarla, havadan gaz formu solunumla
ve ayrıca deriden soğurularak tüm vücutta dolaşım sağlayabilir. Hidrojenin ve trityumun fiziksel
ve kimyasal özellikleri hemen hemen aynıdır. Vücut içinde trityum hücre içi ve hücre dışı doku
sularıyla hızla karışarak dokuların organik moleküllerindeki bağlı bulunan bir kısım hidrojenin
yerine geçer. Sonuç olarak vücuttaki trityum tutuluşu vücut suyunun biyokinetiğini takip eder.
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Böylece idrar içindeki trityum konsantrasyonunun değerinin vücut içersindeki trityum konsantrasyon değeriyle aynı olması beklenir. Trityumun vücuttaki biyolojik yarı ömrü 12 gündür. HTO
idrar, dışkı, ter ve nefes ile dışarı atılır. Yapılan deneyler trityumun hayvan karaciğer hücrelerinde
aberasyona, kemik iliği hücrelerinde sitolojik zararlı etkiye neden olduğunu, DNA sentezini yavaşlattığını ve çeşitli doku hücrelerinde ölümlere neden olduğunu ortaya koymuştur.
Herkes doğada var olan az miktarda trityuma maruz kalmaktadır. Bu maruz kalmayı kontrol etmek ve değerlendirebilmek için trityum radyasyon doz değerinin incelenmesi gereklidir. Bununla birlikte ülkemizde kurulması planlanan nükleer santrallerde çalışacak olan insanların aldığı
trityum düzeylerinin, santralden uzakta yaşayan insanlarla karşılaştırılması konusunda mutlaka
verilere ihtiyaç vardır. Bu veriler ileride oluşabilecek herhangi bir nükleer sızıntı veya nükleer
kaza sonucu çevrede yaşayan halkın maruz kalacağı doz değerinin kıyasının yapılabilmesi için
gerekli olacak ve referans değerlerini oluşturacaktır.
İnsanlarda trityum düzeyinin ölçülmesi konusunda dünyada yapılmış çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen ülkemizde yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte bölgenin Çernobil nükleer santral kazasından sonra radyasyonla kontamine olması ve ülkemizde
insan idrarında trityum radyoaktiflik seviyelerinin belirlenmesi konusunda önceden yapılmış
herhangi bir çalışmanın olmaması nedeniyle bu çalışmanın yapılması planlanmaktadır. Ayrıca
ülkemiz, komşu ülkelerde kurulmuş nükleer santraller sebebiyle sürekli radyoaktif kirliliğe maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, dünya üzerindeki önemi giderek artan ve Avrupa
Birliği’ne giriş sürecinde olan ülkemizde insan idrarındaki trityum radyasyon düzeylerinin belirlenmesi son derece önemlidir.
Bu çalışmadaki amacımız, Rize’de yaşayan ve rastgele seçilmiş olan gönüllülerden alınacak idrar
içerisindeki trityum konsantrasyonunun ölçülmesi suretiyle insan vücudundaki trityum seviyesini belirlemek ve belirlenen seviyelerin değerlendirmesini yapmaktır. Belirlenen değerler trityum
konsantrasyonu konusunda veri bankası oluşmasını ve ileride yapılacak buna benzer çalışmalara
referans olanağı sağlayacaktır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilecek verilerin literatürdeki bu
büyük eksikliği gidermesi bakımından projenin uygulanması oldukça önemli olmaktadır.
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Proje no: 2013.106.02.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Anormal servikal sitoloji saptanan kadınlarda Real Time PCR ile HPV genotip
tayini

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
cep BEDİR

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK,-Yrd. Doç. Dr. Re-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bölgemizde servikalintraepitelyal lezyonların erken yaşta
görülme oranında artış tespit edilmiştir. Servikalintraepitelyal lezyonlara eşlik eden yüksek riskli
Human PapillomaVirus(HR HPV ) saptanması artmış servikal kanser riski olan kadınların erken
dönemde tespit edilmesi, tedavilerinin zamanında yapılması ve yakın klinik izleme alınarak kansere progresyonun önlenmesi sağlanabilir. Bu amaçla anormal servikal sitoloji tespit edilerek
kolposkopiye yönlendirilen hastalarda, kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsi sonuçlarında servikalintraepitelyal lezyon saptadıklarımızda HR HPV birlikteliğini araştırmayı amaçladık. Real Time
PCR tekniği ile HPV viral yük tayini yapılacak ve pyrosekans tekniği ile genotiplemesi saptanacaktır.
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PROJELERİ
2013
Proje no: 2013.106.03.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Toplumdan kazanılmış pnömoni vakalarında yeni biyolojik belirteçlerin tanısal
ve prognostik önemi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Halit ÇINARKA
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Aziz GÜMÜŞ, Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-15.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Toplum kökenli pnömoni (TKP) sık rastlanan, tedavi maliyeti yüksek ve ölümcül olabilen bir infeksiyon hastalığıdır. Dünya çapında yapılan çalışmalarda
mortalitenin %5.1 ile %57.3 arasında olduğu tesbit edilmektedir. Yatarak tedavisi gereken hastalarda mortalite ayaktan tedavi olanlara göre belirgin artmaktadır. Son yıllarda klinik çalışmalarda
kullanılan yeni biyolojik markırlarinfeksiyon- inflamasyonla seyreden hastalıklar ve kanser hastalıklarının tanı ve prognoz tayininde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Benzer çalışmalar sonucunda
CRP ve prokalsitonin günümüzde pnömoni tanı ve takibinde rutinde kullanılan belirteçlerdir.
Biz çalışmamızda 4 yeni biyomarkırın tanı ve prognostik özelliğini tesbit etmek için çalışma planlamaktayız. Bunlardan ilki nötrofilgelatinase-associatedlipokalin (NGAL)’dir. 178 aminaasitten
oluşan ve nötrofillerin granüllerinde depolanıp değişik klinik durumlarda salınan bir proteindir.
Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, tip 2 diyabetesmellitus ve bazı infeksiyon hastalıklarında seviyesi artmaktadır. İkinci biyobelirteç olan solubleurokinasePlasminogenActivatorReceptor
(SUPAR) başta nötrofil olmak üzere immune hücrelerden salınır. Birçok kanserde inflamasyonla
giden hastalıklarda (inflamatuvar barsak hastalığı karaciğer fibrozisi gibi) ve infeksiyon hastalıklarında (HİV, malaria gibi) gerek tanısal gerekse prognostic özellikleri gösterilmiştir. Üçüncü olarak
pentraxin 3 endotelhücreleri, lökosit ve fibroblast gibi birçok hücreden sitokinlerinsitümülasyonu sonucu sentezlenmektedir. ARDS, akut akciğerhasarı, myokartinfarktüsü, akciğer kanseri
gibi klinik durumlarda klinik önemi tesbit edilmiştir. Son biyobelirteç olan Signalpeptide-CUBEGF domain-containing protein 1( scube 1)Trombositlerin alfa granülleri içinde depolanır. Trombositsitümülasyonu ve aktivasyonu ile hücre yüzeyine hareket eder. Akut koroner sendromda
ve akut iskemik inmede trombosit aktivasyonuna bağlı seviyelerinin yükseldiği gösterilmiştir.
Bu biyobelirteçlerpnömonide ilk kez çalışılacak olup, araştırma sonucunda klinik önemleri ile
tanı ve takipteki yerleri belirlenecektir.
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Proje no: 2013.106.02.5
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Endometriosis patogenezinde Thymic stromal lenfopoietin’in etkisinin araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Gülşah BALIK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Recep BEDİR, Yrd. Doç. Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Ülkü METE URAL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bunlara dayanarak araştırmanın planlanma gerekçesi:
Biz çalışmamızda endometriotik dokularla endometriotik olmayan dokular arasında TSLP varlığı
açısından bir fark olup olmadığını immunohistokimyasal yöntemlerle göstererek bu molekülün
endometriosis patofizyolojisindeki yerini açıklamaya çalışacağız.
Beklentiler:Eğer TSLP nin endometriozis gelişimi üzerine olan etkisi gösterilirse belki de gelecekte TSLP ve/veya TSLP yolağı üzerine etki eden moleküllerin geliştirilmesi ile bu hastalığın
medikal tedavisi mümkün olabilecektir. Bu araştırma ile bu ilişki kanıtlanmak istenmektedir.
Önerilen çalışmanın amacı açık-seçik biçimde yazılmalı:
Bizim çalışmamızda endometriosisi olan ve endometriosisi olmayan hastalarda lokal TSLP varlığının tespiti planlanmaktadır. Bu sayede TSLP nin endometriosis gelişimindeki rolü açıklığa kavuşturulabilecektir.
Önerilen çalışmanın kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalı:Bu çalışmada endometriosis endikasyonuyla opere edilmiş hastalardan elde edilen dokularda TSLP varlığı
kontrol grubuyla kıyaslanacaktır. Kontrol grubu benign jinekolojik endikasyonlarla opere edilmiş
hastalardan elde edilen endometrial doku örneklerinden oluşturulacaktır.
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Proje no: 2013.108.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Doğu Karadeniz Bölgesindeki Konteyner Terminallerinin Liman Sahası Tasarımı Ve 2023 Yılı Hizmet Talebine Yönelik Stratejik Analizi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Alpaslan ATEŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
OĞLU

Doç. Dr. Soner ESMER, H. Muzaffer ERMİŞ, Asım ÇİLLİ-

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 16.04.2013-15.04.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Küreselleşeme ile birlikte dünya ticareti önündeki engellerin azalması ve artan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının etkisiyle dünya ticareti, 2008 yılında başlayan küresel kriz dönemine kadar son 30 yılda çok önemli bir gelişim
göstermiştir. Ticari taşımaların büyük oranda deniz yolu ile yapılması nedeniyle, dünya ticaretindeki bu hızlı gelişim gemi ve liman işletmecileri için önemli fırsatlar yaratmıştır.
Deniz taşımacılığı gemi, yük ve liman olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır(Ateş, 2010).
Liman işletmeciliği sektörü, özellikle 1950’lerdaki “konteyner devrimi”nden sonra, ticari büyüme sürecine girmiş ve zaman içinde limanlar evrim geçirmiştir. Dünyadaki önemli limanlar
1980’lerin ardından “3. nesil limanlar” olarak adlandırılmıştır. 2000’li yıllardan sonra ise tedarik zinciri ve lojistik hizmetler kapsamında kendini geliştiren liman işletmecileri, küresel lojistik ağlar içinde kendine yer bularak liman işletmeciliğinde yeni bir nesil yaratmışlardır. Bu
tür limanlar 4. nesil limanlar olarak adlandırılmaktadır. Konteyner taşımacılığında dünyada
yaşanan hızlı gelişmeler doğal olarak Türk konteyner taşımacılığını ve dolayısıyla Türk konteyner limancılığını da etkilemektedir. Türkiye’de konteyner limanları, son yıllarda geleneksel
yapılanmalarının dışına çıkarak, çağın getirdiği teknolojik gelişimleri yakalama gayreti içindedir.
Türkiye Doğu – Batı, Güney – Kuzey ulaştırma koridorlarının üzerinde yer almaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle bulunduğu coğrafyada yük trafiğini şekillendirecek bir konuma sahiptir. Gerçekleştirilecek uygun ve planlı yatırımlar ile bölgedeki yük trafiğinden önemli pay alabilecektir (Esmer
ve Oral, 2008). Türkiye’nin yük trafiğindeki düzenli artışı, ihracata yönelik uzun vadeli hedefleri
destekler şekilde sürekli artış göstermektedir. Bu artışa karşı limanların hazırlıklı olması, yeterli
kapasiteye sahih olması gerekmektedir.
Liman; yüksek maliyetli, yatırım süreci uzun bir yatırımı türüdür. Mevcut yasa ve yönetmelikler
yeni liman yapımını neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Ülkemizde yerleşmiş bir kıyı bölgesi
yönetiminin bulunmaması kıyı bölgesi kullanımındaki önceliklerinde belirlenememesine neden
olmuştur. Bu kapsamda projenin amacı; Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize ve Artvin(Hopa)) bölgesindeki konteyner terminallerinin 2023 yılına kadar yıllık kapasitelerini belirlemek bölgenin
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liman ihtiyaçlarını ve alınması gereken önlemleri bilimsel yöntemlerle ortaya koymak ve limancılık sektörüne yönelik bir kaynak eser yaratmaktır. Ayrıca Doğu Karadeniz bölgesini ard bölgelerle
bağlantısını önemli ölçüde güçlendirecek olan Ovit tünelinin açılması ile beraber bölge limanlarının yük miktarlarının önemli ölçüde artması tahmin edilmektedir. Bu yükler sadece ülkemiz
yüklerinden değil aynı zamanda İran transit yüklerini de kapsayacağı tahmin edilmektedir. Bu
nedenle mevcut limanların kapasitelerinin yeterli olup olmadığının yanı sıra 2023 yılına kadar
tahmini yıllık yük artış miktarları sonucunda limanların durumunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca liman kapasitelerinin belirlenmesi sonrasında FlexSim CT similasyon yazılımı aracılığı ile liman sahalarının optimum tasarımları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Proje no: 2013.102.03.4
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Türkiye Çay Varyetelerinin (Camellia sinensis) ISSR Markörleri İle Analizlerinin
Yapılması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cemal SANDALLI
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr.
Biyolog Aytül SANDALLI

Fatih Şaban BERİŞ, Biyolog Melike KAÇ,

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 27.03.2013-26.03.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Bu projenin amacı aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
1)Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan 8 farklı bahçeden yaş çay yaprakları temin etmek, Atatürk Çay
ve Bahçe Araştırma Enstitüsü tespit edilen on farklı çay varyetesinin yaş yaprak örneklerinden
genomik DNA izole etmek.
2)ISSR primerleri ile bu genomik DNA’ların çoğaltılması ve tekrar edilebilir şekilde üretilebilirliğinin sağlanması.
3)ISSR primerleri ile yapılan PZR çoğaltılmalarının farklı genotiplere sahip çay bitki varyetelerinin
ayırt edebilirliğini belirlemek. Farklı ülke çay örnekleri ile kendi çay örneklerimizin ayırt edilmesinde kullanılabilirliğini değerlendirmek. Bu amaç doğrultusunda kullanılabilecek ISSR primerlerini tespit etmek.
4)Sonraki çalışmalarda bu primerlerin belli bir genotipteki çay bitkilerinin tespit etmede kullanılabilirliğini değerlendirmek.
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Proje no: 2013.102.06.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Oxford ve Cambridge Online Düzey Belirleme Sınavları’nın Geçerlilik, Güvenirlilik ve Uygulanabilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Şefika Nüvid ALEMDAROĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Okt. Hızır Ali GÜZEL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Proje başlığında belirtilen online sınavlar, bireyin İngilizce

bilgisi düzeyinin CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi’ne uygun olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu sınavlar genellikle
İngilizce öğrenimi alacak olan ve bilhassa üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarında okuyacak
olan öğrencilerin İngilizce düzeylerinin CEFR (A1,A2,B1,B2,C1,C2)’e göre belirlemek amacıyla
uygulanmaktadır. Bu proje, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Sınıflarında okuyan 49 öğrencisine uygulanacaktır. Projenin amacı, ilgili sınavların geçerlilik, güvenirlilik ve uygulanabilirlik açısından mukayesesini ve
değerlendirmesini yapıp, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yapılan Uluslararası İngiliz Dili
Öğretimi konferanslarında Powerpoint sunum aracılığıyla çalışmanın sonuçları konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve İngilizce öğretimi ile ilgili hakemli dergilerde bu çalışmanın makale
olarak yayınlanmasını sağlamaktır.
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Proje no: 2013.106.03.7
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Usnea longissima ekstresinin ve metabolitlerinin antikanserojenik etkilerinin
araştırılması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Halis SÜLEYMAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Arif YILMAZ, Doç. Dr. Zihni Açar YAZICI, Doç.

Dr. Ali İrfan GÜZEL, Doç. Dr. Yıldıray KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Levent YÜMKAYA, Yrd. Doç. Dr. Emine
AKYÜZ TURUMTAY. Yrd. Doç. Dr. Durdu ALTUNER, Arş. Gör. Bahadır SÜLEYMAN, Arş. Gör. Hüseyin
BAYKAL

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.04.2013-31.03.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Kanser normal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla

gelişen bir hastalıktır. Klonal yayılma ile çevresindeki dokulara ve kan veya lenf yoluyla da bütün
vücuda yayılır. Ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. (1) Yurdumuzda da görülme sıklığı oldukça fazladır. (2) Kanser hastalığı günümüzde hala en önemli sağlık sorunlarından biridir.
Kanser tedavisinde radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi yöntemler çoğu zaman kombine olarak
kullanılmaktadır. Halen günümüzde kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar kanseri tamamen
tedavi edememektedir. Bu ilaçların kullanımı sırasında çok ciddi ve öldürücü olan yan etkileri
görülmektedir. Ayrıca kullandığımız antineoplastik ilaçlara karşı yüksek oranda direnç gelişmektedir. Bu da kanser tedavisindeki başarıyı kısıtlamaktadır. Antineoplastik ilaçlar konusunda çok
sayıda araştırmalar yapılmasına ve sentetik veya bitkisel kaynaklı birçok ilacın tedaviye girmesine rağmen henüz kanser tedavisinde istenilen başarı sağlanamamıştır.
Çalışmamızda antikanser aktivitesi araştırılacak olan Likenler alg ve mantarların ortak yaşamasıyla
ortaya çıkan simbiyotik organizmalardır. Genellikle baskın komponent olan mantarlar alglerin fotosentez yapabilmesi için gerekli su ve inorganik maddeleri sağlar, alglerden ise kendileri için gereken
karbon türevlerini alırlar (3). Likenler tropikal bölgeler başta olmak üzere kutuplar, yağmur ormanları ve çöl gibi ortamlarda yetişebilirler. Şekil olarak yapraksı, kabuksu, dalsı veya ara formlarda olabilirler. Günümüzde yeryüzünde 20.000 liken türü olduğu tahmin edilmektedir. (4) . Likenler asırlardan beri halk arasında ateş, epilepsi, öksürük, tüberküloz, kuduz, gut, eksternal yaralar, sarılık ve cilt
erupsiyonlarının tedavisinde kullanılmıştır. Daha sonra yapılan çeşitli çalışmalar liken metabolitlerinin antiviral, spazmolitik, antimitotik, antibakteriyel, antimikobakteriyel ve antihistaminik etkileri
olduğunu ortaya koymuştur. (5,6)
Liken türlerinden biri olan Usnea longissima ipliksi görünüme sahiptir ve çok uzun dallanma
gösterir. Gövdesi aşağı doğru sarkıktır. Yeşilimsiden griye kadar değişen çeşitli renklerde olabilir.
Dalları ince olup 80-100cm. büyüklüğe kadar ulaşabilir. Nemli ortamlarda ağaçların üzerinde
yetişir. Sekonder metabolit olarak usnik asit yönünden zengindir. (7)
Usnea longissima dünyanın farklı ülkelerinde halk tıbbında yaygın olarak ülser tedavisinde, burun kanamasını durdurmak için, balgam söktürücü ve ekspektoran olarak kullanılmıştır. Ayrıca
bacak ve bel yaralanmalarının, kemik kırıkları ve deri erupsiyonlarının tedavisinde kullanılmış-
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tır. (8) Usnea türlerinden elde edilen usnik asit ilaç ve kozmetik endüstrisinde yüksek antimikrobiyal, antitermit ve antioksidan aktivitesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmıştır.(9) Buna ek
olarak, preklinik çalışmalar muhtemel bir antineoplastik bir ilaç olarak kullanımı hakkında ümit
vermektedir.(10) En çok çalışılan liken metabolitlerinden usnik asit ve amin türevleri çok çeşitli kemirgen ve insan kanser hücre kültürlerine karşı in vitro olarak sitotoksik / antiproliferatif
aktivite göstermiştir.(11-13) Usnik asit toksisitesinin insan hepatoblastom hücrelerinde artmış
P450 aktivitesi ve oksidatif stres ile (11) meme kanserinin T-47D hücre hattında ve pankreas
kanserinde Capan-2 hücre hattında HepG2 hücrelerinde mitokondriyal disfonksiyonla (11)
ve mürin lösemi L1210 hücrelerinde apoptotik indüksiyonla (14) ilişkili olduğu bulunmuştur.
Bizim bu çalışmadaki amacımız daha önceki çalışmalara ve bazı deneyimlerimize göre anti-kanser aktivitesi olduğunu düşündüğümüz Usnea logissima ekstresinin çeşitli kanser hücre kültürlerinde ve rat kanser modellerinde kanseri tedavi edici etkisini araştırmaktır.
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olarak %50’sini (Falkowski et al., 2007) ve denizel üretimin de neredeyse tamamını oluşturmaktır
(Mackas, 2011). Aynı zamanda fotosentez olayı ile sucul ekosistemlerde CO2 konsantrasyonunu ve
pH dengesini etkilemektedirler. Ayrıca besin zincirinde birincil üreticiler konumunda olan bu grup
canlılar ekosistemlerde meydana gelen değişimlere hemen tepki verebildiklerinden dolayı ekosistemin takibi açısından da oldukça önemlidirler. Sahip oldukları bu ekolojik önemlerinden dolayı,
fitoplankton biyomasının takibi ve tür kompozisyonun tespiti pelajik ekosistemin yapısının ve dinamiklerinin ortaya koyulabilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir (Jeffrey and Vesk, 1997;
Ediger et al., 2006; Nair et al., 2008).
Önerilen bu araştırma projesi ile Güney Doğu Karadeniz kıyılarının (Rize) yüzey tabakasında
fitoplankton ve pigment konsantrasyonlarının (Chl-a, Chl-b, Fucoxanthin, Peridinin, 19’-hexanoyloxyfucoxanthin, 19’-butanoyloxyfucoxanthin, Alloxanthin, Zeaxanthin) mevsimsel dağılımı
24 aylık bir izleme programı ile takip edilecektir. Bu çalışma sonucunda mikroskobik hücre sayıları ile temel fitoplanktonik gruplar için marker nitelikte olan pigment oranları arasındaki ilişki
ortaya konulabilecektir.
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Önerilen araştırma konusunun literatürdeki yeri:

Endometriosis kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kronik pelvik ağrı, fertilizasyon azlığı, implantasyon yetersizliği, ovulasyon fonksiyon bozukluğu ve tubanın disfonksiyonuna neden
olur. Overde kistik yapı oluşturduğunda over kanserine neden olabilmektedir. Endometriosisin etyopatogenesinde bir çok faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler arasında retrograt
menstürel akım, immünite ve inflamasyon bu hastalığın gelişiminde sorumlu tutulmaktadır.
Nectin epitel fizyolojisini düzenleyen, hücre adezyon molekülüdür. Bildiğimiz kadarıyla 4 tip
nectin tanımlanmıştır.
Bir araştırmada Nectin’ in farlı yerleşimli tüm endometriosis olgularında endometriosis patogenezinde rol oynadığı düşünülmüş (1). Başka bir araştırmada Nectin 4’ ün meme kanserinde
tümör belirteci olarak kullanılabilecek bir marker olduğu gösterilmiştir. (2). Diğer bir araştırmada over kanserlerinde nectin seviyelerinin arttığı görülmüş. Ayrıca benign over patolojilerinde
artmaması bening patolojilerle malign patolojilerin ayrımında nectinin gelecekte güvenli biyomarkır olabileceği düşündürmüş(3).
Over kayanaklı endometriotik odaklarda lokal NECTİN’
nin varlığının gösterilmesi ile NECTİN’ nin endometriozis patofizyolojisindeki anahtar rolü ortaya
konacaktır.
Bunlara dayanarak araştırmanın planlanma gerekçesi:
Biz çalışmamızda endometriotik dokularla endometriotik olmayan dokular arasında NECTİN varlığı açısından bir fark olup olmadığını immunohistokimyasal yöntemlerle göstererek bu molekülün endometriosis patofizyolojisindeki yerini açıklamaya çalışacağız.
Beklentiler:
Eğer NECTİN’ nin endometriosis etyopatogenesinde önemli bir rol oynadığı bulunursa belki
de gelecekte Nectin molekülünün potansiyel bir biyomarker olarak endometriosis hastalığının
tanısında kullanılmasına olanak sağlayacaktır.
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Yerküre üzerindeki doğal kaynaklar, sonsuz değil, sınırlıdır. Her geçen gün nüfusun hızla artması ve gelişen teknolojinin bilinçsiz kullanımı sonucunda, canlı türlerinin yaşadığı habitatların parçalara bölünmesi, bozulması, aşırı tüketim, toprak, su ve hava kirlenmesi, küresel düzeyde iklimsel değişmeleri, endüstriyel tarım
ve ormancılık, biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Yeryüzü üzerindeki ve biyosferdeki
olumsuz değişimler, bütün ülkelerde değişik şiddet ve boyutlarda devam etmektedir.
Biyolojik kaynaklar, keşfedilmemiş ve bilinmeyen bilgileri içinde saklamaktadır. Bu kaynaklar yok
edilmemeli, önümüzdeki yüzyıllarda olabilecek yeni keşif ve yöntemlerle, tüm insanlığa yararlı
olabilirler. Biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaynaklar, insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması yanında, insan sağlığı ve mutluluğu için birçok yararlar sağlar. Örneğin, insanın zorunlu ihtiyaçlarından
olan yiyecekler, su, oksijen, odun, enerji, selüloz, çeşitli ilaç ve kimyasalların hammaddeleri canlılardan ve onların büyüyüp geliştiği habitatlardan sağlanmaktadır.
Birçok ülke özellikle gelişmiş olan ülkelerde, (Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada ve İskandinav ülkelerinde) flora ve faunanın belirlenmesini konu alan çalışmalar büyük
ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen ülkemizde ne yazık ki bu çalışmalarda önemli eksiklikler bulunmaktadır. Tohumlu bitkilerden sonraki en büyük bitki grubunu oluşturan briyofitler
konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar yetersiz olmakla birlikte son yıllarda önemli artışlar
göstermiştir. Ülkemizde yapılan flora çalışmalarının büyük bir kısmı Tohumlu Bitkiler üzerinedir.
“Flora of Turkey and the Aegean Islands” adlı eserde Türkiye Eğreltileri ve Tohumlu Bitkileri’nin
Floraları 11 cilt halinde yazılmıştır. Oysa ülkemiz briyofitleri üzerine yapılan floristik ve ekolojik
çalışmalar henüz çok yetersizdir.
Briyofitler ekonomik öneme sahip bitkiler olup, ekonomik önemleri üzerine ülkemizde yapılan
çalışmalar özellikle son yıllarda hızla artmaktadır. Bazı türlerin antibakteriyal, antitümör, antiülser, antifungal, antiviral ve antioksidan aktiviteleri belirlenmiş olup bu alanda yapılan çalışmalar
hızla devam etmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz özelliklerin dışında, özellikle hava kirliliğinin ve radyoaktif kirliliğin belirlenmesinde çok önemli indikatör bitkilerdir Bu çalışma ile, Rize ili briyofit florasının belirlenmesi
ve Türkiye briyofit florasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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Projenin Amaç ve Kapsamı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Moleküler Biyoloji Labo-

ratuvarı stoğunda bulunan A. baumannii ve P. aeruginosa izolatlarıyla daha önce yapılan çalışmalardan elde ettiğimiz GES tipi enzimleri barındıran izolatlarla daha ileri düzeyde moleküler
çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Öncellikle blaGES genleri genellikle integron kökenli olduğundan bizim tespit etiğimiz genlerin de integron kökenli olup olmadığı, kromozomal mı plazmid
kökenli mi oldukları tespit edilecektir. Klonlama çalışmalarıyla tekrar blaGES genleri doğrulanacaktır. Bu genlerin aktarılabilir olup olmadıkları konjugasyon deneyleri ile tespit edilecektir. blagenlerinin genetik çevresi ortaya konacaktır. Bu genler ekspresyon vektörlerine aktarılacak,
GES
E. coli’ de ifadesi sağlanacak ve üretilen enzimlerin biyokimyasal özellikleri ortaya konacaktır.
Çeşitli biyoinformatik analizleri kullanarak yaptğımız ön çalışmada GES-22’ nin GES-11’ den tek
bir aminoasit açısından farklı olduğunu tespit ettik. Üretilecek olan enzimlerin substrat analizleriyle bu amino asit farkının iki varyant arasında substrat spektrumunda herhangi bir değişime
yol açıp açmadığı tespit edilecektir. Literatürde 104, 170, 243 ve 62. pozisyonlarında meydana
gelen amino asit değişimlerinin etkileri ortaya konmuştur. 22 varyantın korunmuş diğer aminoasitlerinde mutasyon yapılması hedeflenmektedir. Mutasyon sonucunda bu aminoasitlerin
substrat spektrumunda öenmli olup olmadığı tespit edilecektir.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Mikroorganizmalar hem çevresel hem de klinik ortamlarda bol miktarda bulunmaktadır ve çeşitli direnç genlerine sahip olmaktadır. Bu bağlamda daha
önce tanımlanmış 104 Pseudomonas aeruginosa suşu toplanmıştır. Toplanan suşlar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Laboratuarı Gliserol Stok koleksiyonunda Doç.Dr. Cemal SANDALLI tarafından saklanmaktadır. Bu bakteri türlerinden elde
edilen genomik DNA’lar kullanılarak blaVIM direnç geni PZR ile belirlenmiş ve baz dizin analizi
ile yeni alel olduğu tespit edilmiştir.
Bu proje ile blaVIM geninin yeni aleli olan VIM-38 geni klonlama çalışmalarıyla tekrar doğrulanması, aktarılabilirliğinin belirlenmesi, genin kromozam ya da plazmit kökenli olduğunun tespiti,
genin genetik çevresinin ortaya konması, VIM-38 enziminin karakterizasyonu, substrat spekturumlarının karşılaştırılması ve korunmuş bölgede bulunan bazı aminoasitlerinin mutasyonel
analizi ile bu aminoasitlerin önemini göstermek amaçlanmaktadır.
Projenin tamamı; blaVIM-38 enziminin moleküler yöntemlerle karakterize edilmesi ve daha
once karakterize edilmiş diğer VIM alelleri ve çalışmada yapılacak mutasyonel analiz ile oluşmuş
yeni mutantlar ile benzerliklerinin ve farklılıklarının karşılaştırlmasını kapsamaktadır.
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gelir kaynağı oluşturan ve dünyada milyonlarca insanın içecek olarak kullandığı çayın, Türkiye’de
tarımı yapılan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Karadeniz Sahil Yolu boyunca çeşitli yollarla bünyesine eklenen ağır metallerin içeriklerini araştırarak kirlilik düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla;
1. Türkiye sınırı olan Kemalpaşa-Sarp’tan başlayarak sahil yolu boyunca belirlenen lokalitelerden
ilk sürgünün başladığı aydan başlayarak genç ve yaşlı yapraklarda ağır metal düzeyleri belirlenmeye çalışılacaktır.
2. Yine trafikten uzak çay bahçeleri tespit edilerek trafiğin yoğun olduğu alanlar ile trafikten
uzak alanlar arasında ağır metal konsantrasyonları karşılaştırılacaktır.
3. Elde edilecek değerlerin insan sağlığını tehdit edecek seviyede olup olmadığı belirlenerek bu
konuda gerekli ise çeşitli uyarılarda bulunmak
4. Türk çayının ağır metal içeriği ile dünyadaki çayları karşılaştırarak Türk çayının kalitesinin bilimsel olarak ortaya konması ve bu sayede Türk çayının tanıtılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
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ve azot atomu açısından zengin olduklarından biyolojik olarak büyük öneme sahiptirler. Bu bileşikler bir çok ilacın temel yapısını oluşturmaktadırlar [1]. Göstermiş oldukları antikanser, antibakteriyal, antifungal, antiinflamatuvar, antidepresant, zirai ilaç, antidiabetik, analjezik, antiviral
vb. özellikleri farmakoloji, tıp ve ziraatte bu bileşikleri öne çıkarmıştır [1-10]. Pirazolin türevleri,
aynı zamanda çözeltide verdikleri kuvvetli mavi fluoresanstan dolayı, bir çeşit floresan parlatıcı
olarak da bilinmektedirler [10-11]. Diğer taraftan, flavonoid ailesinin önemli üyelerinden kalkonlar ve bunların alternatif türevleri olan azakalkon bileşikleri ise sahip oldukları geniş biyolojik, farmakolojik ve boya özelliklerinden ötürü son yılların ilgi odağı haline gelmişlerdir [12-17].
Kalkonlar ve azakalkonlar 5, 6 ve 7 üyeli heterosiklik bileşiklerin sentezi için uygun ara ürünlerdir [1,4-6,16-17]. Bunların yanında, boradiazaindasen (BODIPY) çekirdeği içeren bileşikler ve
bor 2-(2ʹ-piridil)imidazol komplekslerinin (BOPIM) sentezi bilim ve teknolojide sahip oldukları
geniş uygulama alanlarından ötürü son otuz yılda oldukça yaygınlaşmıştır. BODIPY bileşikleri
göstermiş oldukları boya, floresan kemosensör, fotodinamik terapi ajanı, iyon sensörü, güneş
pili sensörü, kuvvetli UV absoplayıcı [18-19], enerji trasfer paketi gibi özellikleri bu bileşikleri öne
çıkarmıştır.
Önerilen projenin amacı, biyolojik, farmakolojik ve endüstriyel boyutta geniş uygulama alanına sahip
pirazolin türevi bileşikler ile BODIPY ve BOPIM bileşiklerine alternatif yeni organik bor komplekslerinin
azakalkonlardan sentezi, ardından bu bileşiklerin UV absorpsiyon özellikleri ile biyolojik aktivitelerinin
incelenmesi olarak özetlenebilir. Azakalkonlardan pirazolinlerin ve pirazolinlerden de organik bor
komplekslerinin sentezini kullanılarak farklı fonksiyonel grupların bir araya getirilmesi, biyolojik ve
fonksiyonel olarak zenginleştirilmiş polar sistemler oluşturulması, projenin bir başka açıdan hedefini
ortaya koymaktadır. Sentezlenecek bileşiklerin ilaç yapımında en çok kullanılan halka sistemlerinden
birini içeriyor olması ve polar gruplar taşıması, hem biyolojik olarak aktif hem de sudaki çözünürlüğü
yüksek bileşiklerin eldesi ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu durum projenin biyolojik açıdan
amacını ortaya koymaktadır.
Projede sentezi gerçekleştirilecek bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında 1H-NMR, 13C-NMR,
LC-MS/MS ve IR teknikleri kullanılacaktır. UV absorbansları farklı çözücülerde kontrol edilecek
ve biyolojik aktiviteleri için minimal inhibisyon antibakteriyel aktivite tayinleri uygulanacaktır.
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Herhangi bir tür bir sisteme giriş yaptıktan ve aşılama
başlangıcından sonraki periyot süresince yoğun olarak artmaya başlamaktadır. Daha sonra
bu türler ekolojik, biyolojik, fizyolojik, kimyasal, fiziksel ve diğer faktörleri dengeleme süreci geçirmektedirler. İstilacı türlerin ekolojik etkileri geniş dağılımlar gösterir. Bazı türler giriş yaptıkları yeni ekosistemlere çok hafif etkide bulunurken, diğerleri ise daha etkili olabilir.
Sonuç olarak giriş yapan yeni türlerin predatör olarak, rekabetçi olarak ve ekosistem düzenini bozarak yoğun etkide bulundukları açıktır (GESAMP, 1997). Hamsi başta olmak üzere toplam avdaki bu ani düşüşün gözlendiği yıllarda, ilk olarak 1980’lerde ortaya çıkan Mnemiopsis leidyi türü de Karadeniz için rapor edilen en yüksek yoğunluğa ulaşmıştır (Gücü, 1994).
Karadeniz’de dört tür jelatinli makrozooplankton yaygın olarak bulunmaktadır.
Bunlar iki tane Scyphozoan Aurelia aurita, Rhizostoma pulmo ve iki Ctenophore Pleurobrachia
pileus, Mnemiopsis leidyi’ dir. Rhizostoma pulmo en yaygın olarak kıyısal sularda bulunurken diğer üç türün ise Karadeniz’ in değişik alanlarında dağınık olarak bulundukları rapor edilmektedir
(Mutlu vd., 1994; Mutlu ve Bingel, 1999; Martindale, 1987). Bu dört türün yanı sıra ilk kez 1997
yılında Mnemiopsis leidyi’ nin potansiyel predatörü olan Beroe ovata, Mayer 1912 nin varlığından bahsedilmiştir (GESAMP, 1997).
Yabancı türler istila ettikleri ekosistemler üzerinde kötü etkiler yaratmaktadırlar. M. leidyi ktenophorunun Karadeniz’e girmesiyle de ekosistemde çok kötü değişiklikler meydana gelmiştir.
Gemilerin balast suları ile Karadeniz ve Azak Denizi’ne giriş yapan Mnemiopis leidyi ile buralarda gerçek bir çöküş yaşanmıştır. Bu ekosistemler hidrolojik ve hidrokimyasal değişiklikler, nehir
girdilerinin azalması, eutrifikasyon ve aşırı avcılık sonucu zarar görmüştür. Mnemiopsis leidyi zooplanktonlar üzerinde oburca beslendiği kadar aynı şekilde balık yumurta ve larvaları ile de beslenmektedir. Mnemiopsis leidyi Karadeniz’de planktonik toplulukların yapısına ve pelajik balık
stoklarına olumsuz etki eden en önemli sebeplerden biridir. Doğal predatörlerinin eksikliğinden
dolayı populasyonu sınırlayan en önemli faktörler besin varlığı ve sıcaklıktır (Finenko vd., 2001;
Shiganova vd., 2001 ).
Özellikle son yıllarda ekosistem ilintili balıkçılık yönetiminde, yönetim stratejilerinin geliştirilmesi
esnasında bilinmeyen parametrelerin hızla tespit edilmesine yönelik çalışmalar önem
kazanmıştır. Predasyon mortalitesi de bu bağlamda bir çok araştırıcının dikkatini çekmektedir.
Bunun hesaplanması iki konuyu gündeme getirmektedir. Bunlardan bir tanesi saha çalışmalarıdır
285
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ki; burada üzerinde çalışılan canlının (predatör) beslenme ekolojisi, dağılımları, göçleri incelenir;
ayrıca mevsimsel ve yıllara göre biomaslarının değişimi sürekli güncellenmeli, yakın takibe alın
malıdır.
Olayı bu anlamda değerlendirdiğimizde, Karadeniz ekosisteminde özellikle son yıllarda meydana gelen değişimlerin sorumlularından egzotik jelatinli zooplanktonların mevsimsel irdelenmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda; jelatinli zooplanktonların saha çalışmaları ile aylık vertikal dağılımları, yoğunluklarının irdelenmesi ve beslenme ekolojilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

2013

286

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2013

Proje no: 2012.103.01.5
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Anoxybacillus flavithermus WK1 bakterisinde bulunan proteazların bazı sıcak
su kaplıcalarından izole edilen bakterilerde PCR yöntemi ile taranması.

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Hakan KARAOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Osman RAMOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 18.06.2012-01.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Dünyanın genel sorunlarına şöyle bir bakıldığında; global

ekonomik krizler, nüfus artışı ile beraber ihtiyaçların artması, bununla beraber açlık ve susuzluğun
baş gösterebilecek olması, doğal kaynakların tükenmesi, enerji kaynaklarının tükenmesi, teknolojinin gelişmesi ile beraber bir çok hedefe çabuk ulaşabilmek için organik uygulamaların bırakılıp
kimyasal ve sentetik uygulamaların kullanılması gibi problemler karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, dünyanın ve insanların ona zarar vermeyecek, çabuk ve ucuz elde edebileceği, elde ettiğinde
de onu defalarca kullanabileceği, zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilere ihtiyacı vardır. Biyoteknoloji alanında son yıllarda kaydedilen inanılmaz hızlı ilerlemeler bu ihtiyaçlara cevap
verebilmek adına kaydedilmiştir.
Dünya ticaretinde pazar payı en büyük olan enzimlerin başında mikrobiyal proteazlar gelmektedir. Bu güne kadar sahip olduğu endüstriyel önemden dolayı proteazlar üzerine çok fazla araştırmalar yapılmıştır. İnsanoğlu sürekli olarak daha mükemmel ürünlerin arayışı içerisindedir. Bu da
beraberinde bilimsel gelişimi getirmektedir.
Laboratuvar stoklarımızda 15 adet termofilik karakterli Anoxybacillus ve Geobacillus cinslerine
ait bakteri bulunmaktadır. Bu bakterilerden A.flavithermus’un tüm genom sekansı aydınlatılmış
ve GenBank’taki yerini almıştır (Saw ve ark.,2008). Bu genom incelendiğinde bakterinin birçok
proteaz genine sahip olduğu görülmektedir. Bu proteaz genleri kalıp olarak kullanılarak tasarlanacak olan primerler ile elimizdeki bakterilerde proteaz genlerinin PCR yöntemiyle taranması
vehangi bakterilerin hangi proteaz genlerine sahip olduğunun belirlenmesi bu projenin kapsamını oluşturmaktadır. Amacımız bu genlerin varlığını belirleyerek bundan sonra yapılması planlanan proteaz çalışmalarına imkân sağlamaktadır.Belirlenecek olan her bir genin klonlanması ve
karakterizasyonu ayrı bir çalışma konusunu oluşturacaktır.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojiyi Öğretime Entegre
Etme Sürecindeki Gelişimlerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ercan ATASOY
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Ali Sabri İPEK, Yrd. Doç. Dr. Şengül ATASOY,
Arş. Gör. Berna AYGÜN, Arş. Gör. Demet BARAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Çağımızda bilim ve teknoloji sürekli olarak gelişmekte, buna

paralel olarak teknolojik değişim ve gelişimler her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim sürecine
de yeni imkânlar sunmaktadır (Eryiğit, 2010). Bu imkânlar, eğitim ve öğretim etkinliklerine
yeni yöntemler ve yaklaşımlar kazandırmıştır. Ayrıca üretilen teknolojik araçlar matematik
eğitimcilerinin pratiklerine, araştırmacıların çalışmalarına doğrudan yön vermiş ve vermeye
devam etmektedir (Baki, 1996). Teknolojinin evrensel boyutu matematik müfredatlarında
ne, nasıl öğretilmelidir sorusunda derin bir etkiye sahip olmuştur. Bu nedenle öğrencilerin
bilgiyi deneyerek ve keşfederek öğrenebilecekleri öğrenme ortamlarının yapılandırılmasında
teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Bu amaçla öğrencilere öğrenme
olanakları sunan karmaşık eğitim sürecini daha doğal bir öğrenme sürecine çeviren dinamik
geometri yazılımları ve bilgisayar cebir sistemleri giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
yazılımlar sayesinde öğrenciler matematiksel ilişkileri keşfedebilmekte, ilişkilendirebilmekte
ve uygun genellemelere ulaşmada yazılımları etkin olarak kullanabilmektedir (Güven, 2002)
.
Birçok araştırmada öğretmenlerin teknolojiyi derslerine entegre ederek alan bilgilerini geliştirmeleri ve teknoloji ile öğretme becerisini kazanmaları gereği vurgulanmıştır (Keating & Evans,
2001; Margerum-Leys & Marx, 2000; Mishra &Koehler, 2006; Niess, 2005; Pierson, 1999). Ayrıca yurt dışındaki kuruluşlar da matematik öğretim programları teknoloji ile matematik öğretiminin gerekliliği ve önemi üzerinde durmaktadırlar. (NCTM, 1989, 1991, 2000). Amerikan Ulusal
Öğretmenler Birliği (NCTM) okul matematiği ilke ve standartları içerisinde yer alan teknolojinin
matematik eğitiminde kullanımını, “teknoloji matematik öğrenme ve öğretiminde önemli bir
esastır; öğretilen matematiği etkiler ve öğrencinin öğrenmesini zenginleştirir” şeklinde ifade
etmiştir (NCTM, 2000, p.25).
Matematik Öğretmen Eğitimciler Birliği (AMTE, 2006) öğretmenlere ve öğretmen adaylarına
teknolojiyi matematik öğretme ve öğrenme içeriğine entegre edebilmeleri için gerekli bilgi ve
deneyimleri edinmelerini sağlayacak ortamların sunulması gerektiğini belirtmektedir. Ülkemizde ise bilgisayar destekli matematik öğretiminin önemine dikkat çekerek bilgisayar destekli matematik öğretiminin bir seçenek değil, sistemi tamamlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiği belirtilmiştir (MEB, 2005).
Bu bağlamda, ilköğretim matematik öğretiminde öğrenim gören öğretmen adaylarına tekno-

2013

288

lojiyi derslerinde nasıl kullanılacakları konusunda bir çalışma yürütülecektir. Ancak öğretmen
adayının teknolojik araçların nasıl kullanıldığını bilmesi, bu araçların öğretim sürecinde etkili
kullanabileceği anlamına gelmediğinden, adayların hazırlayacakları ders planı vb. materyallerin
incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca özgüven, meslek yaşamındaki başarı ve hedefi etkileyen faktörlerden biri olduğundan, adayların teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenleri ve teknolojinin
kullanımına yönelik alan bilgilerinin gelişimi de bu çalışma kapsamında incelenecektir.
Kısaca bu projenin amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan
bilgilerinin (TPAB), TPAB öz güvenlerinin, teknoloji kullanımına ilişkin algılarının ve teknolojiyi
öğretim yöntemlerine entegre etme süreçlerinin gelişimini incelemektedir.
Bu amaç doğrultusunda projede, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi(BDMÖ)” ve Özel Öğretim Yöntemleri-II (ÖÖY-II) derslerinde geliştirdikleri
öğrenme ürünlerinin teknolojik alan bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi kapsamında etkililiğini değerlendirme, teknolojiyi öğretim sürecine entegre etmede karşılaştıkları güçlüklerin
belirlenmesi beklenmektedir. Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular ilerleyen yıllarda
öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin arttırılmasına katkı sağlamak için kullanılacaktır.
Proje kapsamında elde edilen sonuçların ışığında öğrencilerin teknolojik pedagojik alan bilgilerini geliştiren bir model ortaya konabilir.
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Proje no: 2013.103.01.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Anadolu’nun Doğusundaki Squalius Populasyonlarının Genetik Analizi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yusuf BEKTAŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Davut TURAN, Yrd. Doç. Dr. Hakan KARAOĞLU
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Son on yılda, Squalius genus’una ait türlerin teşhisini yap-

mak, türleşmeyi sağlayan tarihi ve yakın dönem süreçleri değerlendirmek için çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde Squalius cinsinin tür seviyesindeki taksonomik konumu tam
olarak ortaya konulamamıştır. Zira, Özuluğ ve Freyhof (2011) yaptıkları çalışmada sadece Batı ve
Orta Anadolu’da dağılım gösteren Squalius türlerini revize etmiş ve yeni türler tanımlamışlardır.
Özuluğ ve Freyhof (2011), bunlara ek olarak Doğu Anadolu da dağılım gösteren birçok türün
varlığından söz etmişlerdir. Bu proje ile Anadolu’nun doğusundaki nehirlerde dağılım gösteren
Squalius populasyonları tespit edilecek, genus içindeki filogenetik ilişkiler belirlenerek taksonomik durumu revize edilecektir. Böylece Squalius genusuna ait genetic çeşitlilik ortaya konularak türleşmesini sağlayan süreç hakkında daha fazla bilgi edinilmiş olacaktır.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Artvin Bentonitinin Çeşitli Asitlerle Aktive Edilmesiyle Hazırlanan Katalizörlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ahmet TABAK
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Ömer SUNGUR
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Planlanan bu çalışmada, ülkemizin doğal ve zengin bir kay-

nağı olan Artvin bentonit kilinin ham ve çeşitli asitlerle işlemlerden geçirilmiş türevlerinin x–ışınları toz kırınım (XRD), infared (IR), termik analiz ve yüzey ölçüm teknikleri yardımıyla yapısal ve
fizikokimyasal özelliklerinin tespit edilmesi ana amacımızı oluşturmaktadır.
Planlanan projenin amaçları doğrultusunda:
Projenin amacı,
-Ülkemizin doğal bir kaynağı Artvin bentonitin ön bir saflaştırılma işleminden geçirilmiş ham
halinin ve bu halin inorganik ve organik asitlerle ( H2SO4, CH3COOH) işlenmiş biçimlerinin katalizör olarak sentezlenmesini,
-Hazırlama şartlarının katalizörlerin yapısal özellikleri üzerindeki etkilerinin, x-ışınları toz kırınım
(XRD), Fourier Transform Infrared (FTIR) ve termal analiz (TG-DTG/DTA) ve yüzey alanı ölçüm
teknikleri yardımıyla belirlenmesini kapsar.
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Proje no: 2013.103.02.2
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Sibirya Mersin Balığı (Acipenser baerii) Yeminde Balık Unu Yerine Fındık Küspesi İkamesinin Büyüme Performansına ve Et Kalitesine Etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Huriye ARIMAN KARABULUT
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. İlker Zeki KURTOĞLU, Mühendis Yunus
Emre KIRTAN

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Kültür balıkçılığında üretim giderlerinin %50-75’ ini oluşturan yem maliyetinin düşürülmesi sürdürülebilir kültür balıkçılığı için önem arz eden bir konudur.
Henüz ülkemizde döl alımı yapılmasa da birkaç Ar-Ge kuruluşu tarafından yoğun çalışmalara
konu olan mersin balığı yetiştiriciliğinde yem giderlerinin düşürülmesi yatırımcının da ilgisini
çekecektir.

Yapılacak bu çalışma ile Sibirya mersin balıkları için; balık ununa alternatif olarak fındık küspesi
ilaveli yemin büyüme ve yem değerlendirme performansına etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Omnivor beslenme özelliğine sahip bu balıkların daha pahalı olan ve insan gıdası olarak
da kullanılabilecek balık proteini yerine daha ucuz bölgesel bir zirai ürün olan fındığın son ürünü
fındık küspesinin yeme ilavesi başarısının test edilmesi amaçlanmıştır.
Mevcut çalışma da, RTEÜ BAP Birimi tarafından desteklenen 2011.103.02.3 kod numaralı proje
kapsamında ithal edilen anadrom olmayan Sibirya mersin balığı (Acipenser baerii) yumurtalarından elde edilen yavrular için; balık unu yerine fındık küspesi ilaveli rasyonlar hazırlanacaktır.
Yavru balıklar, su sıcaklığına ve balığın vücut ağırlığının yüzdesine göre belirlenen, yem tablolarına göre günde dört defa %2 oranında beslenmeye alınacak, 15 günlük periyotlarla boy-ağırlık
ölçümleri yapılarak, ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı, yem değerlendirme değeri, protein etkinlik oranı, kondisyon faktörü, yaşama oranı gibi gelişim performans değerleri hesaplanacaktır.
Deneme başlangıcında ve sonunda tanklardan 4’er adet balık örneklenecektir. Balık unu miktarı
rasyonlarda azaltıldığında ve yerine bitkisel yem maddeleri kullanıldığında mersin balıklarının
karkas randımanı, HSİ, VSI, vücut kompozisyonundaki değişimler irdelenecektir.
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Proje no: 2011.103.02.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinde Görülen Psuedomonas spp Enfeksiyonları ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Temel ŞAHİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Doç. Dr. Fikri BLTA, Yrd. Doç. Dr. İlker Zeki KURTOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.03.2011-01.03.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Gökkuşağı alabalığı ülkemizde kültürü yapılan önemli bir
tür olup iç su balıkları üretiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca Doğu Karadeniz’de
yüzer ağ kafeslerde kış döneminde su sıcaklığının büyümeye uygun olması ile gökkuşağı alabalıkları bir kilo üzerinde semirtilerek piyasaya sürülmektedir. Ülkemizde 1970’li yıllarda yurtdışından yumurta getirilmesi ile başlayan alabalık üretimi, son yıllarda ülkemiz geneline yayılmış ve
sayıları 1000’ni aşkın işletme ile devam etmektedir. Ülkemizde kültürü yapılan gökkuşağı alabalık yavru ve porsiyonluk boydaki balıklarda Pseudomonas enfeksiyonları yoğun stoklama, strese,
düşük su kalitesi (pH, amonyak, nitrit, vs) ve su sıcaklığına bağlı olarak rastlanmaktadır. Bazı
enfeksiyonlarda yoğun stoklamaya ve suyun organik yüküne bağlı olarak % 90’a varan mortalite
nedeni ile büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Gökkuşağı alabalık çiftliklerinden izole
edilen izolatlar API 20E test kitleri ile bakteriyolojik testleri yapılacak ve PCR metodu ile doğrulanacaktır. Hangi çiftliklerin Pseudomonas enfeksiyonu yönünden kontamine olduğu bu çalışma
ile ortaya konulması planlanmıştır. Balıklardan izole edilecek olan Pseudomonas suşlarına yapılacak antibiyogram test sonuçlarına göre dirençli suşlar tespit edilecektir. Projenin önemli amaçlarından biri de klinik olarak Pseudomonas türlerinde bulunan fenotipik antibiyotik direncinin
moleküler epidemiyolojisinin ortaya konulmasıdır.
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Proje no: 2013.106.02.7
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Kutanöz skuamöz hücreli karsinom ve keratoakantom ayırıcı tanısında p16,
p21, p27, p53 ve Ki-67 ekspresyonunun önemi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Recep BEDİR
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜÇER, Yrd. Doç. Dr. Pelin BAĞCI,
Uzm. Cüneyt YURDAKUL, Uzm. İbrahim ŞEHİTOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Keratoakantomlar ciltte görülen yaygın benignneoplazmlar olup, özellikle yaşlılarda ve güneş gören bölgelerde sık görülür. Keratoakantom klinik
ve histopatolojik olarak derinin sık görülen malign tümörü olan iyi diferansiyeskuamöz hücreli karsinom ile benzerlik göstermesi nedeni ile, ayırıcı tanıda bazen karışıklık yaşanmaktadır. Bazı yazarlar keratoakantomu, derinin benign tümörleri içerisinde değerlendirirken
bir kısım yazar ise iyi diferansiyeskuamöz hücreli karsinomun bir varyantı olarak tanımlamışlardır. Fakat literatürde keratoakantom olarak değerlendirilip daha sonra metastaz yapan
ve agresif davranış sergileyen olgular bildirilmiştir. Keratoakantomlar klinik olarak tipik hızlı büyüme paterni (6 hft) ile karakterize olup, genellikle bir yıl içinde kendiliğinden gerilerler(1).
P21 ve p27 gibi siklin-bağlı kinaz(CDKs) ve siklin bağlı kinaz inhibitörleri(CDKIS) hücre siklusunu
direkt konrol ederler. P21 ve p27 siklin bağlı kinazlardan negatif düzenleyicidir ve hücre siklusunun kontrol noktasında negatif düzenleyici olarak rol oynarlar (2). P16 ve p53 ise tümör
supresör antijenlerdir(3,4). Ki-67 bütün dokularda prolifere hücreleri göstermede kullanılan
immünohistokimysal bir belirteçdir(5). Keratoakantom ve skuamöz hücreli karsinom ayırımında
öncen beri çeşitli immühistokimyasal belirteçler kullanılmıştır(1). Bu belirteçler çeşitli malign
tümörlerde normal dokulara göre daha fazla eksprese edildiklerinden karsinogenez ve tümör
progresyonu ile ilişkili oldukları düşünülmektedir (1-5).
Bizde bu çalışma keratoakantom ve derinin skuamöz hücreli karsinom olgularında P21, p27,
p16, p53 ve Ki-67 immünohistokimyasal belirteçlerin ekspresyonunun önemini araştırmayı
amaçladık.
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Proje no: 2013.104.02.1
Proje Türü: Doktora/Sanatta Yeterlik
Proje Başlığı: Özel Gereksimi Olan Bireylerin Din Eğitimi Üzerine Kuramsal Bir Araştırma
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Muzaffer ÜzÜMCÜ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında pek çok yüksek

lisans ve doktora çalışması yapılmasına rağmen engellilere yönelik din eğitimi çalışması yok
denecek kadar azdır. Tezimizde öncelikle engellilere yönelik din eğitiminin antropolojik, sosyal,
hukuki, felsefi, evrensel ve dini açılardan temellendirilmesi yapılacaktır.
“Özel Din Eğitimi”nin tarihi gelişimine yer verildikten sonra engelli bireylerin sınıflandırılması ve
gelişim dönemleri ele alınacaktır.
Özel Eğitimde kullanılan yöntem, teknik ve metotlar ve bunların “Özel Din Eğitimi”nde nasıl
kullanabileceği de ayrı bir başlık altında incelenecektir.
Daha sonra gerek örgün din eğitiminde ve gerekse yaygın din eğitiminde engellilere yönelik
mevcut hizmetleri tespit etmeyi amaçlıyoruz. Ardından engellilere daha iyi din eğitim verebilmek için yapılabilecekler tartışılacaktır. Bu bölümde doğum öncesi ve ailede din eğitimi konuları
da ele alınacaktır.
Türkiye nüfusunun %12’den fazlasının bir engele sahip olduğunu ve özel din eğitimi gereksinimleri olduğunu düşünecek olursak engellilerin din eğimi noktasında ihmal edilmelerinin açacağı
olumsuzlukların boyutları daha iyi anlaşılabilecektir.
Özellikle son yıllarda çeşitli bakanlıklar, diyanet ve sivil toplum örgütleri engellilere yönelik
araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Avrupa Birliği uyum sürecinde de engellilere
yönelik pek çok kazanım elde edilmiştir. Engellilere yönelik yaşanan bu olumlu gelişmeler devam
ederken din eğitimi alanının ihmal edilmemesi açısından bu konuda bilimsel çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Çalışmamızın “Özel Din Eğitimi” alanında kapsamlı bir kuramsal başvuru kaynağı olmamasından
dolayı büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.
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Proje no: 2013.103.01.4
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Çinko oksit, alüminyum oksit ve nikel nanopartiküllerin zebra balıkları (Danio
rerio) üzerine toksik etkilerinin belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Halis BORAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Şevki KAYIŞ, Yrd. Doç. Dr. Hakan KARAOĞLU
Arş. Gör. Ertuğrul TERZİ, Arş. Gör. Gökhan KALAYCI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Özellikle sucul çevreler nanopartiküllere (NP) maruz kalma
konusunda risk altında bulunan ortamlardır. NP’lerin su ortamındaki davranışları, sucul organizmalar
tarafından vücuda alınma kapasitesi ve oluşabilecek potansiyel toksik etkileri konusunda halen çok
az bilgi mevcuttur. NP’lerin çevremizde oluşturduğu risklerin belirlenebilmesi için öncelikle sucul
organizmalar üzerindeki etkilerinin detaylı olarak araştırılması gerekmektedir. Sucul ortamda
organizmalar üzerindeki etkilerin anlaşılabilmesi için NP’lerin vücuda alınım mekanizması,
davranışları ve maruz kalma yönteminin iyi anlaşılması gerekir. Sucul canlıların su ortamındaki
muhtemel NP alınımını tahmin edilebilmek için NP’lerin su sütunundaki küme oluşturma eğilimi,
uzun ömürlülüğü ve çevrede bulunan doğal organik maddelerle olan etkileşimi gibi fiziksel
özelliklerinin de iyi bilinmesi gerekir.

NP’ler suda çözünme özelliğine sahip değillerdir, bu nedenle bulundukları su ortamı hareketsiz
ise tabana çökme ya da ortamda bulunan diğer materyallere tutunma eğilimindedirler. Bu yüzden
nanotoksikolojik çalışmalarda geleneksel statik toksikolojik test düzenekleri kullanılamamaktadır. Dolayısıyla, nanotoksikoloji denemeleri için hareketli su ortamı sağlayan yeni bir test sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir.
Önerilen bu proje aracılığıyla, zebra balıkları embriyo, larva ve jüvenil aşamada kullanılarak ticari
amaçla imal edilen NP’lerin yeni bir test sistemi geliştirilerek genel ekotoksikolojik ve karakteristik
özelliklerinin belirlenmesi, histolojik ve moleküler genetik düzeyinde etkilerinin tespit edilmesi
hedeflenmiştir. Bu amaçla;
1- Kullanılan test canlılarına zarar vermeden homojen bir karışım ortamı sağlayan NP test sistemi
geliştirilmesi ve çalıştığının kanıtlanması,
2- Doz-etki deneyleri yapılarak NP’lerin letal (LC50) ve subletal konsantrasyonlarının belirlenmesi,
3- Testlerde kullanılan zebra balığı larvalarının gen ekspresyon değişimlerinin real-time PZR ile
belirlenmesi,
4- Testlerde kullanılan NP’lerin, maddelerin normal halleriyle toksisite açısından karşılaştırılarak
farklılıklarının belirlenmesi,
5- NP’lerin jüvenil aşamadaki balıkların dokuları üzerindeki histopatolojik etkilerinin belirlenmesi düşünülmektedir.
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Proje no: 2013.109.04.1
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Prototip Bir Çekme Test Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Performansının
Araştırması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zuhal OKTAY COŞKUN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Can COŞKUN, Soner TOKÇALAR
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Mühendislik alanında malzeme özelliklerinin anlaşılması
için mekanik birçok test yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi ve olmazsa olmazı ‘Malzeme
Mukavemetini Test Etmek Amacıyla Kullanılan Çekme Deneyidir’. Çekme deneyinin amacı;
malzemelerin statik yük altındaki elastik ve plastik davranışlarını belirlemektir. Mühendislik
malzemeleri ile gerçekleştirilen makine mühendislik yapıları ve imalat proseslerinde, imalat koşulları ve sonrasındaki servis koşullarında çok farklı gerilme durumları etkisinde çalışılmaktadır.
Şekillendirme teçhizatı, şekilendirilen malzeme prosesi ve makine elemanlarının güvenirlilikle
tasarımında genellikle malzemelerin tek eksenli yükleme koşullarında gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçları kullanılmaktadır. Bu değerlerden yararlanılarak çok eksenli yüklemeler etkisinde malzemedeki zorlanmalar yaklaşık ifadeler ile tayin edilmektedir. Uygulama
koşullarına benzer zorlanmaları içeren deneylerden elde edilen sonuçlar kullanılarak yapılan
değerlendirmeler daha verimli sonuç verecektir. Bu nedenle, çok eksenli gerilme halini içeren
çentikli çekme deneyleri ile malzemelerin zorlanma koşullarını incelemek güvenilir boyutlandırma ve verimli imalat çalışmalarında yararlı olmaktadır. Önerilen proje çalışmasında; disiplinler
arası kullanım imkânına sahip olan 10 Ton kapasiteli çekme cihazının tasarımı, üretimi ve test
edilmesi amaçlanmaktadır. Proje için toplam bütçe 75 040 TL olacak biçimde, 18 ay içinde tamamlanmak üzere sunulmuştur. Proje ekibinde yürütücü Profesör olmak üzere iki araştırmacı
(Yrd. Doç. Dr. ve Uzman) olmak üzere üç kişi yer almaktadır. Tasarlanan sistemdeki özelliklere
sahip 10 Ton kapasiteli çekme cihazının Yüksel Kaya firmasından alınan teklifte cihaz bedelinin
112 000TL olduğu görülmektedir. Bu çalışmada aynı çekme cihazının mühendislik fakültesine kazandırılması bağlamında yolluk değerleri hariç 72 000 TL’ye üretiminin sağlanması hedeflenmektedir. Çekme cihazının üniversitemiz bünyesinde yapılarak kazandırılması ile maliyet
bazında %36 oranında bir kazanç sağlanması mümkün görünmektedir. Bu kazanca ek olarak
üniversitemizin deney test cihazları yapma konusundaki alt yapı ve bilgi birikiminin artırılması
bağlamında en önemli adımlardan birinin atılması hedeflenmektedir.
Bu projenin tamamlanmasının ardında elde edilen bilgi birikimi kullanılarak, yeni bir TÜBİTAK
projesine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Projede ayrıca 10 lisans öğrencisi de görev alacaktır.
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Proje no: 2013.106.02.8
Proje Türü: Tıpta Diş Hek.Uzmanlık
Proje Başlığı: Travay Süresinin Ve Doğum Şeklinin Maternal Ve Fetal Oksidatif Stress Üzerine Etkisinin Hipoksi Markerları Adrenomedullin, İntermedin Ve Hipoksi İnduced Marker 1
Α(Hıf1α) İle Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:

Arş. Gör. Zeynep SERDAROĞLU UZUNER

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Normal doğum sürecinde uterin kasılmalar plasental per-

fuzyonu bozmakta ve hipoksiye yol açmaktadır. Gebelik hipoksik bir ortamda geliştiği için genellikle fetüs travay sürecinden etkilenmemektedir. Tabii ki bu süreçte plasentanın fetusa yeterli
oksijenizasyonu sağlayacak kapasitede olması önem göstermektedir. Preeklampsi gibi gebelik
komplikasyonlarının plasental vaskularizasyonu bozarak fetal ve maternal oksidatif strese yol
açtığı bilinmektedir.
Ancak her ne kadar travay ve doğum süreci fizyolojik de olsa uterin kasılmalara bağlı olarak gelişen iskemi ve reperfuzyonun oluşturduğu oksidatif stres yeterince araştırılmamıştır.
Adrenomedulin, intermedin ve Hipoksi İnduced faktör 1α (HIF1 α)’nin hipoksi ve oksidatif stresle ilişkisi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
Bu çalışmada ki amacımız normal vaginal doğuM, elektif sezaryen seksiyo ve aktif travay sürecine girdikten sonra fetal distres ya da distosi gibi nedenlerle Sezaryen seksiyo kararı verilen
hastalardaki oksidatif stres düzeyini belirtilen markerlar ile belirlemek ve gruplar arasındaki
farkları tespit etmektir. (İlgili alanda kısa, fakat olabildiğince eksiksiz bir literatür özeti verilmelidir. Önerilen araştırma konusunun literatürdeki yeri, bunlara dayanarak araştırmanın planlanma
gerekçesi ve beklentileri belirtilmelidir..)
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Proje no: 2013.102.03.15
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Değirmen Güvesi, Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)’nin Besin
Tercihi ve Gelişiminde Farklı Karbohidratların Etkisi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nurver ALTUN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Muhammed DEMİRCİ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: İnsanoğlu yetiştirdiği ürünü hasattan sonra bölge özelliğine

göre tohumluk, yemeklik, yemlik ve satış amacıyla değişik tipteki depolarda kısa veya uzun
süreli olarak saklamaktadır. Bu süre içerisinde üründe zararlılar, hastalık etmenleri, kuş ve
kemirgenler ile olumsuz çevre koşullarından dolayı kalite ve kantite yönünden önemli kayıplar
meydana gelmektedir. Bunu sayısal olarak ifade etmek gerekirse depolanan tahıl, baklagil, yağlı
tohumlar ve bunlardan yapılan gıda maddelerinde, depolama döneminde meydana gelen kayıp
oranı dünya genelinde % 10 olarak kabul edilmektedir. Bu kayıplar bölgelere ve özelliklerine
bağlı olarak %50 ye. kadar ulaşmaktadır (Prevett,1975). Ephestiella cuehniella ülkemizde ve
dünyada un, incir, kuru üzüm, makarna, mısır, yulaf, pirinç gibi birçok üründe zarar meydana
getirmektedir. İzmir, Aydın, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, İstanbul, Bursa, Antalya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Elazığ, Erzincan, Sivas, Ankara, Erzurum,
Ağrı illerinde tespit edilmiştir (Ertürk, 1963).
Çalışmamızın amacı, ülkemizde depo zararlısı olarak geçen, çok geniş yayılış alanına ve ekonomik
zarara neden olan E. cuehniella’nın besin tercihi ve gelişimine farklı karbohidrat içeriklerinin etkisi incelenecektir.
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Proje no: 2013.102.02.10
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Farklı Heterosiklik halkalar İçeren Bazı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve
Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Emre MENTEŞE
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Kemoterapötik etkili ilaçların yan etkilerinin bulunması, za-

manla mikroorganizmaların ilaçlara karşı rezistans kazanması nedeniyle bu alanda kullanılabilecek yeni ilaçların tasarlanması ve sentezlenmesi günümüzün önemli bir çalışma alanıdır. Özellikle yeni heterosiklik moleküllerin sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi bu kapsamda
büyük önem taşımaktadır.
Benzimidazoller, günümüzde ilaç etken maddesi olarak kullanılan önemli heterosiklik bileşiklerdir [1]. İlk benzimidazol yapısının Hobrecker tarafından elde edilmesinden bu yana benzimidazoller büyük bir çalışma alanı olmuştur [2]. Bu ilginin nedeni benzimidazol yapısının kimyasal
aktifliği ve türevlerinin çeşitli biyolojik etki göstermesidir. Bu farmakolojik aktiviteler arasında
antihelmintik [3], antibakteriyel [4], antiviral [5], H2 reseptör blokeri, antifungal 6], antihistaminik [7], antiülser [8], antikanser [9], antitüberküloz [10], antidiyabetik [11], antioksidan [12]
ve anti-inflamatuar [13] özellikleri sayılabilir. Bazı benzimidazol türevleri de sitomegalo virüs,
hepatit B, hepatit C, HIV, RNA ve HSV-1 (uçuk) gibi çeşitli virüslere karşı da etkilidir [14-16].
Bu çalışmada potansiyel biyolojik ve farmakolojik özellikte benzimidazol türevi bileşikler sentezlenecektir. Şu ana kadar sentezlenen tüm benzimidazol türevi heterosiklik bileşiklerin sahip
olduğu çeşitli biyolojik ve farmakolojik özellikler bu projede de elde edilecek yeni benzimidazol
türevi bileşiklerin geniş potansiyel biyolojik özellikleri nedeniyle çok yönlü farmakolojik
incelemeye elverişli olacaklardır. Bu kapsamda sentezlenen bileşiklerin antibakterial özellikleri
incelenecektir.
Elde edilecek benzimidazol türevi bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR ve IR gibi spektroskopik
yöntemlerle aydınlatılacaktır.
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Proje no: 2013.102.03.17
Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: Doğu Karadeniz Bölgesinde dağılım gösteren Culex pipiens L.’ te biyolojik
kökenli larvasitlerin etkileri ve kontrol başarılarının araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa AKINER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Buğra KAZMAZ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Önerilen bu projenin amacı Türkiye’de Doğu Karadeniz
Bölgesi’nden örneklenecek olan, Culex pipiens kompleks türlerinin popülasyon durumlarının
belirlenmesi ve kontrol ajanlarıyla kontrol başarısının araştırılmasıdır. Batı Nil Virüsü (West Nile
Virus) ve aynı zamanda bazı parazitlerin olası vektör konumunda olan bu tür kompleksinin yapısının ortaya çıkarılması, popülasyon durumlarının araştırılması ve biyolojik kökenli larvasitlerle
mücadele olasılıklarının ortaya konması, yakın ve uzak gelecekte alanda görülebilecek epidemilerin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Bu amaç doğrultusunda yapılacak olan çalışmalardan elde edilecek çıktılar bu tür grubundan kaynaklanabilecek olası epidemilerin önlenmesi
ve mücadele başarısının artırılması anlamında faydalı olacaktır. Bu yönde yapılacak çalışmalar
bölgemiz için ilk defa gerçekleştirilecek olup alanın risk haritası ilk defa belirlenmiş olacaktır.
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Proje no: 2013.102.03.16
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Doğu Karadeniz bölgesinde tarım zararlısı olan Ricania simulans’ın popülasyon durumlarının ve mücadele yöntemlerinin araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa AKINER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Fatih Şaban BERİŞ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Doğu Karadeniz bölgesinde ekonomik öneme sahip pek

çok bitki yetiştirilmekte ve bunların başında çay ve kivi önemli bir yer tutmaktadır. Bu iki tür
üzerinde zararlılar bulunmakta ve bunların başında çay için kabuklu bitlerin, yaprak bitlerinin
ve akarların zarar oluşturduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Kivide ise yazıcı böceklerin
zararlar oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca yöre halkının kendi ev ihiyaçlarını karşılamak üzere
çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiriciliğini yaptığı bilinmektedir. Özellikle son dönemlerde sağlık açısından faydası daha da ön palanda ifade edilen mavi yemiş ve karayemişte bölge halkının yetiştirilmesinde önem verdiği meyve ağaçları olarak ön plana çıkmaktadır. Pek çok afit
türü ve kelebek türlerinin bu bitki gruplarından beslendiği ve halkın ürünlerine ciddi zararlar
verdiği yetiştiriciler tarafından ifade edilmektedir. Alanda tarımsal zararlılara karşı etkin mücadele araçlarının (özellikle Kimyasal temelli insektisit kullanımı) kullanımı çay tarımı nedeniyle yapılmamaktadır. Çay alanlarının geniş yer kapladığı Rize ve Artvin illerinde çayda kimyasal
gübre kullanımı haricinde kimyasal girdinin yapılmaması zararlı kontrolünde kullanacak etkin
mücadele araçlarını da kısıtlamaktadır. İklimsel uygunluk nedeni ile pek çok zararlı böcek türü
zarar eşiğinin altında olmasına rağmen son yıllarda özellikle sahil hattından belirli noktalara
kadar Ricania simulans olarak isimlendirilen yeni bir zararlı türünün ülkemize Gürcistan’dan
giriş yaptığı ve hızla yayıldığı görülmektedir. Popülasyon yoğunluğunun aşırı boyutlara ulaştığı
noktalarda sebze ve meyvelere hem nimf hem ergin dönemlerinde beslenme davranışı nedeniyle hem de ergin dönemde yumurta bırakma faaliyeti nedeniyle zararlara neden olmaktadır.
Önerilen bu projenin amacı ise bu doğrultuda bölgemizde ve ilimizde son dönemde yaygınlaşan
bu zararlının popülasyon yapısının ve yoğunluklarının belirlenmesi ve mücadele araçları ile
mücadele başarılarının araştırılması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda alanda yapılacak olan
çalışmalar neticesinde belirli noktalarda hangi bitki gruplarını yoğun olarak tercih ettikleri hem
nimf hem ergin dönemlerinde hangi bitkilerde yoğun olarak bulundukları ve yumurta bırakma
aktivitelerinde tercih ettikleri grupların belirlenmesi olarak yapılacak ilk çalışmaları takiben
grubun sistematik statüsü ve popülasyonlar arası uzaklıkların hesaplanabilmesi amacıyla
moleküler araçların kullanılarak bu yapının belirlenmesi ve son olarak ise mücadele araçlarının
ve özellikle alanın hassas yapısı nedeniyle kullanılabilecek biyolojik kökenli olarak üretilen
ajanların etkinlik ve mücadele başarılarının belirlenmesi olarak planlanmıştır.
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Proje Türü: Yüksek Lisans
Proje Başlığı: 2000 – 2010 Yılları Arasında İslami Roman
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İhsan SAFİ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Fatih KÖKSAL
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin son döneminde ortaya çı-

kan İslamcı akımın kaygılarıyla benzer kaygıları taşıyan ve Cumhuriyet’in ilanıyla farklı sorunsallarla şekillenen, onlara kesin çözümler sunmaya çalışmakla giderek ideolojik bütünlüğüne
de kavuşan İslamcılığın 2000 - 2010 yılları arasında edebiyata yansıyışını incelemeyi amaçlıyor.
Zikredilen yıllar arasında yazılmış olan yüz elliye yakın İslami roman çeşitli ölçütlere göre seçilip
incelenecektir. Çalışmamızın amacı toplumsal hayatta faydayı da temel alan İslami romanların
kaygılarının yeterli edebi niteliklerle daha da güçleneceğini göstermek. Yankıları henüz devam
etmekte olan “muhafazakar sanat”a ilişkin değerlendirmeleri de bünyesinde taşıyacak olan tezimiz, bu itibarla hem günceli hem de kalıcılığı yakalayacak Yeni Türk Edebiyatı araştırmacılarına
yeni çalışmalarda katkı sağlayacaktır.

303

2013

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2013
Proje no: 2013.112.02.01
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Rize Koşullarında Yetiştirilen Kudret Narı Bitkisinin (Momordica Charantia L.),
Bazı Tarımsal Özelliklerinin Tespiti Ve Değerlendirme İmkanlarının Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAVŞATLI
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Fatih SEYİS, Doç. Dr. Mustafa AKBULUT, Yrd.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2016
Projenin Amaç ve Kapsamı: Dünyada tedavi amaçlı kullanılan bitki sayısı 20.000 civa-

rında olup, bunlar içerisinde 4.000 drogun yaygın şekilde değerlendirildiği ve Türkiye’de tıbbi
olarak kullanılan bitki sayısının 500 civarında olduğu bildirilmektedir (Anonymous, 2012). Drog
olarak kullanılan bu değerli bitkilerden bir tanesi de halk arasında farklı amaçlarla kullanım alanı
bulan kudret narı bitkisidir.
Kudret narı (Momordica charantia L.), kabakgiller familyasına ait, tek yıllık tırmanıcı bir bitkidir
(El-Gengaihi ve ark.,2007). Dünya’da kullanılan çok sayıda farklı yerel isimleri vardır. Afrika hıyarı, acı kabak, acı kavun, acı salatalık, acı dülek, balsam armudu, balsam elması, fu kwa, nigai
uri, ampalaya, karela ve goo-fash bu yerel adlardan birkaç tanesidir (El-Gengaihi ve ark., 2007;
Morton, 1967; Raj ve ark.,1993; Space ve Flynn, 2000; Janssens ve ark. 2002; Tecson-Mendoza,
2007).
Momordica charantia L. (2n=22), yaklaşık seksen türden oluşan cinsin yaygın olarak yetiştirilen
bir türüdür. Anavatanı kesin bilinmemekle birlikte Hindistan’ın doğu ve Çin’in güney bölgelerinin
ilk kültüre alındığı muhtemel bölgeler arasında olduğu belirtilmektedir (Raj ve ark.,1993).
Hızlı büyüyen yaklaşık 6-9 m boylanabilen bitki, çok ince yapıda, acı kokulu ve otsu gövdelidir (Raj ve ark.,1993). Meyveler başlangıçta yeşil renkte, dolgun, tırtıklı-çıkıntılı yüzeyli ve bazı
formlarda beyazımsıdır. Olgunlaştığında parlak portakal sarısı renge dönmekte, daha sonra uçtan itibaren geriye doğru kıvrılarak alt kısımda birbiriyle bağlantılı üç bölmeye ayrılmaktadır.
Meyvenin iç kısmının görülmesi ile birlikte tohumu tamamen saran yapışkan, kıpkırmızı, tatlımsı
bir örtü ortaya çıkar.
Batı Hint adalarında, Meksika, Orta ve Güney Amerika’nın tropikal alanlarında yaygın olarak kullanılan tıbbi bitkilerden bir tanesi olan kudret narının, Hindistan’da yaygın
bir şekilde hem sebze olarak hem de tedavi amaçlı kültürü yapılırken; Çin’de olgunlaşmamış meyveleri daha çok beslenme amaçlı değerlendirilmektedir. Bitki, taze yenilebilir yaprakları ve acı meyveleri için birçok ülkede yoğun olarak yetiştirilmektedir (Basch ve ark.,2012).
Ülkemizde, Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde daha çok Bursa, İzmir, Muğla illerinde GemlikKumla’da tarımı yapılmaktadır. Egzema, yara ve çıban gibi deri hastalıklarında yara iyi edici
olarak özellikle de mide ülserlerinde kullanılmakta ve müshil olarak da yararlanılmaktadır (Şanlı,
2006). Ayrıca, meyveleri halk arasında, açık yaralarda ve kesiklerde, uçuk, suçiçeği ve saçkıran
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hastalığında, bağırsak ve kadın hastalıklarında (Sarı ve ark., 2010), yüksek şeker (Faydaoğlu ve
Sürücüoğlu, 2011; Ali ve ark., 1993; Basch ve ark.,2012) ve hemoroid tedavisinde de kullanım
alanı bulmaktadır (Güleç ve ark., 2009).
Bursa ve çevresinde yöresel olarak kudret narının olgun meyveleri bir şişe içinde bir miktar
zeytin yağı, bal veya badem yağı ile birlikte ezilerek 15 gün kadar güneşte tutulmakta, dahilen
ve haricen yaralar üzerinde kullanılmaktadır (Şanlı, 2006).
Meyvenin metanol ekstraktı sıçanlarda mide ülserinin iyileşmesini artırmakta ve aynı zamanda mide ülseri ve oniki parmak bağırsağı ülserinin gelişimini önlemektedir (Alam, 2009).
Meyve, yaprak ve tohumları üzerine yapılan araştırmalar, bitkinin lenfoid, lösemi, lenfoma, koryokarsinom, melanom, meme kanseri, cilt tümörü, prostat kanseri, dil ve gırtlak kanseri ve mesane kanseri gibi çeşitli kanser hücreleri üzerine etkinliğini göstermektedir. Kudret narının şeker
hastaları ve kanser hastalarında kullanımı üzerine bazı araştırmaların klinik raporları da ümit
verici sonuçlar ortaya koymaktadır (Haque ve ark., 2011; Grover ve Yadav, 2004).
Kudret narının insan sağlığı üzerine olan olumlu etkileri özellikle içerdiği, β-momorcharin, vicine, charantin, momordicosides A and B, MAP 30, Polypeptide-p, karotenoitler ve fenoller gibi
biyoaktif bileşenlerden kaynaklanmaktadır (Behera ve ark., 2010). Bu biyoaktif bileşenlerin miktarları ise yetiştirme tekniklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Filipinler’de solucan kompostu, ticari kompost ve Bio-N gibi farklı besin iyileştirmelerinin ve inorganik gübre uygulamalarının kudret narında antioksidan içeriği üzerine etkilerinin incelendiği bir araştırmada, inorganik
gübre uygulaması ile karşılaştırıldığında organik kompost ile gübrelenen bitkilerde, antioksidan
düzeyinin (toplam fenolikler, flavonoidler, toplam taninler ve vitamin C) genelde daha yüksek
olduğu; her iki uygulamada da meyvelerde tespit edilen antioksidan konsantrasyonun da yapraklardan daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Benitez ve Guzman, 2012). Bitkinin topraktaki
besin maddelerinden optimum düzeyde faydalanmasına etki eden faktörler arasında ise dikim
sıklığı ayrı bir önem taşımaktadır.
Sağlık açısından büyük faydaları olan kudret narının Ülkemizde verimi etkileyen önemli bir faktör olan bitki sıklığına ve yetiştirme tekniğine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.
Ayrıca, meyvenin toplanma dönemi ile ilgili olarak meyve, yaprak ve tohumlarındaki biyoaktif
bileşenlerin miktar ve içeriklerinin nasıl değiştiği konusunda aydınlatıcı bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda elde edilecek veriler, biyoaktif bileşenlerce zengin ürünlerin alınmasında hasadın yapılabileceği uygun meyve gelişim döneminin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca araştırmada ele alınan karakterlerin incelenmesi ile daha yüksek meyve verimi alınmasında yetiştirme tekniğine alt yapı oluşturacak verilere de ulaşılmış olacaktır.
Rize/Pazar koşullarında yetiştirilen kudret narı bitkisinde, verim ve kaliteye etki eden önemli
bazı tarımsal özelliklerin belirlenmesi ve bitkinin yaprak ve meyvesinde tıbbi açıdan önemli biyoaktif bileşenlerin miktarlarının tespiti sonucunda yapılacak önerilerle kudret narı tarımına, insan
sağlığına ve gıda endüstrisine katkıda bulunulması ve konu ile ilgili planlanacak araştırmalara
literatür oluşturması hedeflenmektedir.
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Projenin Amaç ve Kapsamı: Hz. Ali ile ona isyan eden Muâviye arasında vuku bulan Sıf-

fin savaşıyla Müslümanlar arasında ilk ayrılıklar çıkmış, Müslümanlar Şii, Sünni ve Hârici olarak
üç fırkaya ayrılmışlardı. Bunlardan Şiiliğin bir kolu olan İsmailîler Abbâsiler döneminde güçlenip yürüttükleri yoğun propogandanın da sayesinde taraftarlarını arttırarak, Ağlebîleri güçten
düşürmüş 910 senesinde Tunus’ta, el-Mehdî ünvanını alan Ubeydullah liderliğinde devletlerini
kurmuşlardı. Abbâsî hilâfetini tanımayarak emîr el-Müminîn lakabını da üstüne alan Ubeydullah
ve halefleri döneminde Fas, Tunus, Suriye, Mısır, Hicaz, Sicilya hâkimiyet altına alınmıştı. Tamamen denize kıyısı olan bölgelerde kurulu Fâtımî Devleti’nde denizcilik ön plana çıkmış, tüm
İslâm tarihi süresince, Emevîlerden sonraki en büyük deniz gücüne sâhip olmuşlardı. Denizciliğe
gösterilen ihtimâmın neticesinde Sicilya feth edilebilmiş, Akdeniz murâkebe ve denetim altına
alınmıştı. Divân el-Ustûl (Donanma Divanı/Bakanlığı) devletin bekâsını sağlayan mühim bir teşkilat idi. Yapacağımız çalışmanın amacı Fatımî devletinin bekâsını sürdürmesinde mühim bir rol
oynayan denizcilik teşkilatının ve faaliyetlerini ortaya koymaktır.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2016
Projenin Amaç ve Kapsamı

(Önerilen çalışmanın amacı açık-seçik biçimde yazılmalı; literatürde hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen çalışmanın kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.)
Turunçgiller dünyada ticari hacmi en fazla olan; en çok üretilen, en çok alınıp-satılan meyve
gurubudur. Turunçgiller temelde Güneydoğu Asya kökenlidir. Turunçgillerin 1. derece anavatanı:
Güneydoğu Çin (Taylan, Vietnam, Kamboçya, Malezya), Çin kıyıları, sarı ırmak vadisinin iç kesimi,
Çin’in güney kısmı), 2. derecedeki anavatanı ise Himalaya’nın güney etekleri (Hindistan, Endonezya, Avustralya’nın kuzey kesimleri, Tayvan, Filipinler, Japonya)’dir. Anadolu, turunçgillerin
gen merkezi olmamasına karşın, turunçgiller Anadolu da 2000 yıldır bulunmaktadır. Bu nedenle
Türkiye, turunçgiller açısından ikinci derecede bir gen merkezi olarak değerlendirilebilir. Dünyada ticari anlamda turunçgil yetiştiriciliğine 19. yy’da başlanmıştır. Anadolu’da turunçgillere ait İlk
yazılı eser 17. yy’a aittir. Ülkemize mandarin Rusya üzerinden gelerek Karadeniz’e geçmiştir. Bu
çeşit Satsuma mandarinidir (Rize mandarini). Portakal ve limon İtalya’dan; Altıntop ise ABD’den
ülkemize giriş yapmıştır.
Türkiye’ de, bitkisel üretime ayrılan alan 38.247.000 ha olup, bunun % 4.7’ sinde meyvecilik yapılmaktadır. Turunçgil yetiştirilen alan ise yaklaşık 100.397 ha olup, meyve yetiştiriciliği yapılan
alanın % 5.5’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2011 yılı turunçgil üretimi 3.613.766 ton olup turunçgil
üretimi yönünden dünyada onbirinci sırada yer almaktadır (FAO,2011). Türkiye yaş meyve sebze
üretiminde üzümden sonra ikinci sırada yer alan turunçgiller, 2012 yılı toplam yaş meyve ihracatının (498.979 ton) %66’sını (355.732 ton) oluşturması nedeniyle uzun yıllardır birinci sırada yer
almaktadır (Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Raporu 2012).Tropik ve semitropik kökenli olan
turunçgillerin yetiştiriciliği subtropik bölgelerde yoğunlaşmıştır (Davies ve Albrigo, 1994). Ülkemizde ekolojik koşullar Akdeniz ve Ege bölgelerinde turunçgil yetiştiriciliğinin ekonomik olarak
yapılmasına olanak sağlamaktadır (Kaplankıran ve ark. 2005). Ancak, ülkemizde en fazla ihracatı
yapılan Rize mandarini olarak da bilinen satsuma mandarini en iyi ekolojisini Doğu Karadeniz
Bölgemiz ve özellikle Rize ilimizde bulmuştur.Çok yıllık bitkilerde gen kaynağı bölgeleri veya uzun
yıllar yetiştiriciliğin yapıldığı bölgeler özellikle seleksiyon ıslahı için önemli kaynaklardır. Satsuma
Mandarininin de ilk olarak Ülkemize Rusya üzerinden Rize ilimize girmiş olduğu düşünüldüğünde Rize ilinin önemli bir gen kaynağını barındırdığı kabul edilebilir. Doğal afetler, hızlı kentleşme, sanayileşme, turizm yatırımları, hastalık ve zararlılar gibi birçok etken, seleksiyonda yararlanacağımız turunçgil genetik kaynaklarımızın kaybedilme tehlikesini gündeme getirmektedir.
Dünyada hızla artan nüfus karşısında bazı ülkelerde baş gösteren gıda sıkıntısı ve gıda güvenliği
gibi problemler, insanlığın geleceği açısından, bitki genetik kaynaklarının korunmasını daha da
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önemli hale getirmiştir. Zira, bitkisel üretimde devamlılık ancak yabani türlerin ve lokal genotiplerin korunması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. Bitki Genetik Kaynakları materyalinin
değeri; toplanmış ve koruma altına alınmış koleksiyonların varlığıyla birlikte, bu materyalin
ıslahta kullanılabilirliğiyle de ifade edilmektedir (Yeşiloğlu ve ark. 2013) .
Turunçgillerin tarih içerisindeki gelişimi dikkate alındığında yeni çeşitlerin gelişiminde en önemli faktörün klonal seleksiyon olduğu söylenebilir. Turunçgillerde verimlilik, meyve kalitesindeki olumlu gelişmeler, soğuklara, değişik abiyotik ve biyotik faktörlere dayanıklılık gibi özellikler
şans çöğürlerinin veya göz mutasyonlarının bulunarak değerlendirilmesiyle geliştirilmişlerdir
(Uzun vd.2005).
Meyve ağaçlarında bir tek karakterin planlı ıslahının bile çok pahalı olduğu ve uzun zaman aldığı
düşünülecek olursa eldeki mevcut genetik potansiyelden yararlanmak suretiyle yapılacak seleksiyon çalışmalarının gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle turunçgiller gibi bazı meyve
türlerinde mutasyonların sıklığı ve bilhassa bölgemizde şimdiye kadar bu yönde planlı seleksiyon
çalışmalarının yapılmamış olması dikkate alınacak olursa Rize ilimizin bu yönden geniş bir kapasiteye sahip olduğu görülmektedir.
Genel olarak turunçgillerde varyasyon sınırlıdır. Turunçgillerde varyasyonu sınırlayan temel
faktörler apomiksis ve poliembriyoniye olan yüksek eğilimdir. Ticari açıdan önemli dört turunçgil türü olan portakal, mandarin, limon ve altıntoplar başlangıçta şans çöğürü olarak
şans hibridizasyonları sonucu meydana gelmiştir. Tür içerisindeki varyasyonlar ise çoğunlukla
doğal mutasyonlar sonucu oluşmuştur (Gulsen ve Roose, 2001; Nicolosi ve ark., 2001, Soost
ve Roose, 1996, Yeşiloğlu ve ark.2013 ). Bazı türlerde, ana bitkinin nusellus dokusundan gelişen apomiktik embriyo oranı %100’e yakındır. Turunçgillerde düşük seviyede görülen varyasyon, seçme olanaklarını daralttığından, ıslah programları açısından son derece önemli bir
olumsuz faktördür. Bu nedenle, ülkemizde genellikle doğal mutasyonlar sonucu oluşan sınırlı
seviyede olan varyasyonu korumak kritik bir önem arz etmektedir (Yeşiloğlu ve ark. 2013 ).
Bu nedenle turunçgil genetik kaynaklarının envanterlerinin çıkarılması, virüs ve virüs benzeri
hastalıklardan arındırılması, koleksiyon bahçeleri oluşturularak muhafazası ve yeni çeşitler elde
edilmesi için ıslahçıların hizmetine sunulması yönünde ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde
çok önemli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. Ayrıca, 1979-1983 yılları arasında Akdeniz ve Ege Bölgelerinde; İzmir, Mersin ve Adana illerinde satsuma mandarini klon seleksiyonu
çalışmaları yapılmış, bu çalışmalar sonucunda Akdeniz ve Ege Bölgelerine en iyi uyumu sağlamış
tipler seçilerek ortaya çıkarılmış ve öne çıkan bireyler çeşit olarak tescil edilmiştir (Uzun vd. 20
05).
Ancak Satsuma Mandarininin Ülkemizde ilk olarak yetiştirildiği ve diğer bölgelere buradan yayıldığı, dolayısıyla genetik kaynaklarının da yoğun olarak bulunduğu Rize İlimizde bu yönde bir
çalışma yürütülmemiş ve Ülkemiz adına bu çalışmaların Karadeniz ayağı eksik kalmıştır. Bu nedenle Rize ilinde böyle bir çalışmanın yürütülmesi Ülkemiz ve Bölgemiz adına önem taşımaktadır. Bu çalışmada Yeşiloğlu ve arkadaşları (2013)’nın kullandığı yöntemler gerektiginde modifiye
edilerek kullanılacaktır; İlimizde Rize Mandarini gen kaynaklarının bulunduğu alanlar taranarak,
3 yıl süreyle verim ve meyve özellikleri incelenerek üstün özellik gösteren satsuma tipleri belirlenecektir. Bu tiplerden aşı gözü alınarak Seleksiyon II aşaması parsellerine geçmeye hazırlık için
üçyapraklı anaçları üzerine aşılanacaktır. Elde edilecek olan bireyler araziye 6 X 6 m aralıklarla
dikilecektir. Projenin bir sonraki aşamasında arazide üç yıl boyunca gözlemlenecek olan bireylerden üstün özellik gösterenler Üniversitemiz adına tescil ettirilecektir.
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hit Koytak’ın şiirini, şiir ve felsefe ilişkisini de göz önünde bulundurarak incelemek; şiir ve felsefe
münasebetini teorik ve pratik boyutlarıyla tarihi seyir içinde izlemek ve şiirdeki şuura, düşünce
boyutuna dikkat çekmektir.
Şiir ve felsefe arasındaki yakın münasebetin araştırılması, iki sahanın müştereklerini ortaya
koymak ve interdisipliner çalışmalara alan açmak bakımından önemlidir. Avrupa ve Amerika’da
şiir ve felsefe bağlamlı çalışmalar bir hayli fazladır, fakat Türk Edebiyatında henüz pek fazla
değildir. Bu bakımdan, Türk edebiyatında da bu tarz disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bu sayede felsefenin şiir ile nasıl anlam kazandığı, şiirin felsefi nüvesi ortaya koyulabilir. Şiirin
art alanlarını teşkil eden düşüncelere vakıf olmak şiir için “hayal ve taklit mahsulüdür” gibi
yargıların yanında onun tefekkürle ve hakikatle olan ilişkisinin de ortaya koymak bakımdan hayli
önemlidir. Bilhassa Doğu ve İslam medeniyetlerinde düşüncenin şiir vasıtası ile de tevarüs ettiği
söylenebilir. Hal böyleyken şiir ve felsefe bağlamlı metin incelemeleri yapmak gerekmektedir.
Bu bakımdan hazırlanacak olan projede tarih seyir içerisinde şiir ve felsefe münasebeti üzerinde durulacak, Batı ve Doğu medeniyetlerinde şiirin nasıl bir yer işgal ettiği hususlarına ışık
tutulmaya çalışılacak, filozof ve şairlerin şiirdeki felsefi öze nasıl yaklaştıkları hesaba katılacak ve ortaya çıkan farklı bakış açıları benzerlik ve farklıklarına göre kategorize edilecektir.
Felsefenin verimlerinden hareketle şiir okumaları yapılarak sosyal bilimlerin yardımlaşmasına,
mobilize edilmesine katkı sağlanmış olacak; Cumhuriyet dönemi şairlerinden Cahit Koytak’ın
metinleri incelenmeye tabi tutulacaktır. Çalışma hem şiirin felsefi, epistemolojik ve ontolojik temellerine ışık tutacak hem de felsefe ve edebiyat arasında müşterek bir vasatın varlığına dikkat
çekecektir. Felsefenin verimlerinden hareketle şiir okuması yapılarak sosyal bilimlerin yardımlaşmasına katkı sağlanacaktır.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2016
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Yapacağımız bu çalışmada Fırtına Vadisi’ndeki bazı türler
üzerinde yükseklik gradiyenti faktörünün besin elementi konsantrasyonuna ve rezorbsiyonuna
etkileri araştırılacaktır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde tersiyer dönemden kalma birçok
relikt tür bulunmaktadır. Bu türlerden bazıları ele alınarak geçmişten günümüze kadar gelişleri
ve hayatta kalmalarındaki besinsel döngüyü ortaya koyabilmek için yükseklik gradiyenti boyunca Fırtına Vadisi’nde bazı türler seçilmiştir. Seçilen bu türlerde makro element besin kullanımı
yönünden fark olup olmadığı, N (Azot), P (Fosfor), C (Karbon) ve S (Kükürt)’nin yıllık değişim
dinamikleri ve yaprak rezorbsiyonunun yükseklik gradiyentine göre ne şekilde değiştiği ve bu
değişimin nedenleri incelenecektir.
1. Bu amaçla, yükseklik gradiyenti boyunca gelişme mevsimlerine bağlı olarak yayılış gösteren Betula medwediewii, Fagus orientalis, Picea orientalis, Carpinus betulus, Quercus pontica, Rhododendron smirnovii, Rhododendron ponticum subsp. ponticum, Castanea sativa, Rhododendron
ungernii, Rhododendron luteum, Tilia rubra subsp. causica türlerinde yapılacak arazi çalışmaları
ile ilgili yaprak ve toprak örnekleri toplanacak,
2. Toplanan Betula medwediewii, Fagus orientalis, Picea orientalis, Carpinus betulus, Quercus
pontica, Rhododendron smirnovii, Rhododendron ponticum subsp. ponticum, Castanea sativa,
Rhododendron ungernii, Rhododendron luteum, Tilia rubra subsp. causica türlerinin yaprak
örneklerinde azot (N), fosfor (P), karbon (C) ve kükürt (S) elementlerinin bir yıllık süreç içerisinde
yükseklik gradiyenti boyunca değişimi belirlenecek, rezorbsiyon verimliliği ve yeterliliği saptanıp
değişimi tespit edilecek,
3. Toprak örneklerinin azot (N), fosfor (P), karbon (C) ve kükürt (S) elementlerinin değerleri
saptanacak,
4. Rezorbsiyon kullanım verimliliği ve yeterliliği ile N ve P konsantrasyonları arasındaki ilişkiler
ortaya koyulacak,
5. LMA ve SLA değişim değerleri tespit edilecektir.
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fizik biliminin özellikle atom, nükleer ve
katıhal fiziğinde çok sık rastlanan bir parametredir. Kompleks bir ortam için, etkin atom numarası
(Ze), radyoterapide soğurulan dozun hesaplanması, radyasyon zırhlarının tasarlanması gibi birçok
durumda X ve gama-ışınlarının bu ortamla etkileşmelerini tanımlamak için uygun bir parametredir.
Bununla birlikte çeşitli elementlerden oluşan bir materyalin etkin atom numarası tek bir sayıyla
tanımlanamaz (Hine 1952). X ve gama-ışınları madde ile farklı biçimlerde etkileşebildiğinden, etkileşme işlemlerinin her biri için çeşitli atom numaraları maddede farklı ağırlıklara sahip olacaktır.
Buna göre Ze verilen bir materyal için tam doğru olmamakla birlikte, etkileşme işlemlerine bağlı
olarak foton enerjisiyle değişen bir parametredir. Etkin atom numarası birim kütle başına elektronların sayısı olarak ifade edilen elektron yoğunluğu (Ne) ile yakından ilişkilidir.
Etkin atom numarası ile ilgili önceki hesaplamalar, sınırlı enerji ve atom numarası aralığında fit
edilmiş veriler ile foton etkileşme tesir kesitlerinin parametreleştirilmesi üzerine dayandırılmıştır. Mevcut çalışma foton etkileşme tesir kesitlerinin doğru verileri ile çok geniş bir foton enerji
aralığı üzerinden Ze ile ilgili daha yüksek doğrulukla hesaplama imkânı sağlayacaktır. Teknolojik
öneme sahip yarıiletken kristallerde etkin Z değerleri hesaplanacaktır. Mümkün olursa sonuçlar
teorik hesaplamalar ile kıyaslanacaktır.
Yakın geçmişte çeşitli araştırmacılar (Manohara et al., 2009, 2008a,b,c; Han and Demir 2009
a,b; Çelik et al., 2008; Taylor et al., 2008; Kaewkhao et al., 2008; Singh et al., 2008; Baltaş and
Çevik, 2008; Baltaş et al., 2007; Manohara and Hanagodimath, 2007a,b; Manjunathaguru and
Umesh, 2007; Akkurt 2007) biyolojik olarak önemli materyaller, süperiletkenler, alaşımlar dozimetrik bileşikler ve camlar gibi çeşitli kompozit materyallerde Ze çalışmaları yapmışlardır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında özellikle radyasyon zırhlama, dozimetri, biyoloji ve ilaç uygulamaları
için materyallerin X ve gama- ışınlarına tepkilerini karakterize etmek için bir parameter olarak
etkin atom numarasına giderek artan bir ilginin olduğu anlaşılmaktadır. Ze hesaplamaları için
geçmişte çeşitli formüller ve yaklaşımlar kullanılmıştır fakat tüm foton enerjileri, her tip materyal için geçerli ve temel ilkelerden türetilmiş kapsamlı ve sürekli bir formüller setine ihtiyaç
olduğu görülmektedir bu çalışmanın amacı yarıiletken kristaller için litaratürdeki bu boşluğu
doldurmaktır.
Bu projede, teknolojik olarak önemli olan çeşitli kristaller için etkin atom numaraları; ölçülen
kütle soğurma katsayıları kullanılarak geniş bir enerji aralığında hesaplanacaktır. Ayrıca etkin
atom numaraların enerji ile değişimleri grafiksel olarak incelenecektir. Etkin atom numaraları
ve elektron yoğunluklarını belirlemek için yeni, basit ve kullanışlı bir metot geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun yanında compton saçılmasıdan faydalanarak kristallern yönelimi ve n yada p tipi
olup olmadığıda araştıralacaktır.
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fizik biliminin özellikle atom, nükleer
ve katıhal fiziğinde çok sık rastlanan bir parametredir. Kompleks bir ortam için, etkin atom numarası (Ze), radyoterapide soğurulan dozun hesaplanması, radyasyon zırhlarının tasarlanması
gibi birçok durumda X ve gama-ışınlarının bu ortamla etkileşmelerini tanımlamak için uygun bir
parametredir. Bununla birlikte çeşitli elementlerden oluşan bir materyalin etkin atom numarası
tek bir sayıyla tanımlanamaz (Hine 1952). X ve gama-ışınları madde ile farklı biçimlerde etkileşebildiğinden, etkileşme işlemlerinin her biri için çeşitli atom numaraları maddede farklı ağırlıklara
sahip olacaktır. Buna göre Ze verilen bir materyal için tam doğru olmamakla birlikte, etkileşme
işlemlerine bağlı olarak foton enerjisiyle değişen bir parametredir. Etkin atom numarası birim
kütle başına elektronların sayısı olarak ifade edilen elektron yoğunluğu (Ne) ile yakından ilişkilidir.
Etkin atom numarası ile ilgili önceki hesaplamalar, sınırlı enerji ve atom numarası aralığında fit
edilmiş veriler ile foton etkileşme tesir kesitlerinin parametreleştirilmesi üzerine dayandırılmıştır. Mevcut çalışma foton etkileşme tesir kesitlerinin doğru verileri ile çok geniş bir foton enerji
aralığı üzerinden Ze ile ilgili daha yüksek doğrulukla hesaplama imkânı sağlayacaktır. Teknolojik
öneme sahip yarıiletken kristallerde etkin Z değerleri hesaplanacaktır. Mümkün olursa sonuçlar
teorik hesaplamalar ile kıyaslanacaktır.
Yakın geçmişte çeşitli araştırmacılar (Manohara et al., 2009, 2008a,b,c; Han and Demir 2009
a,b; Çelik et al., 2008; Taylor et al., 2008; Kaewkhao et al., 2008; Singh et al., 2008; Baltaş and
Çevik, 2008; Baltaş et al., 2007; Manohara and Hanagodimath, 2007a,b; Manjunathaguru and
Umesh, 2007; Akkurt 2007) biyolojik olarak önemli materyaller, süperiletkenler, alaşımlar dozimetrik bileşikler ve camlar gibi çeşitli kompozit materyallerde Ze çalışmaları yapmışlardır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında özellikle radyasyon zırhlama, dozimetri, biyoloji ve ilaç uygulamaları
için materyallerin X ve gama- ışınlarına tepkilerini karakterize etmek için bir parameter olarak
etkin atom numarasına giderek artan bir ilginin olduğu anlaşılmaktadır. Ze hesaplamaları için
geçmişte çeşitli formüller ve yaklaşımlar kullanılmıştır fakat tüm foton enerjileri, her tip materyal için geçerli ve temel ilkelerden türetilmiş kapsamlı ve sürekli bir formüller setine ihtiyaç
olduğu görülmektedir bu çalışmanın amacı yarıiletken kristaller için litaratürdeki bu boşluğu
doldurmaktır.
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Bu projede, teknolojik olarak önemli olan çeşitli kristaller için etkin atom numaraları; ölçülen
kütle soğurma katsayıları kullanılarak geniş bir enerji aralığında hesaplanacaktır. Ayrıca etkin
atom numaraların enerji ile değişimleri grafiksel olarak incelenecektir. Etkin atom numaraları
ve elektron yoğunluklarını belirlemek için yeni, basit ve kullanışlı bir metot geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun yanında compton saçılmasıdan faydalanarak kristallern yönelimi ve n yada p tipi
olup olmadığıda araştıralacaktır.
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Klasik Türk Şiiri nazım şekillerinden olan Rubâî’nin tarihî
seyrini belirleyerek bu nazım şekliyle manzumeler kaleme alan şairleri yüzyıllara göre tespit
etmek. Divan edebiyatında kaleme alınan rubâîlerin farklı şekil hususiyetleri, ele aldıkları konuları, düşünceleri ve bu nazım şeklini kullanan hemen tüm şairlerin bir arada olacağı kapsamlı bir
çalışma ortaya koymak.
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jistiğin çalışma yapısı ve iş süreçlerinde bir takım farklılıklar olmuş ve buna paralel olarak yeni
ihtiyaçlar ve faaliyetler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları; entegre taşımacılık, trafik sorunlarının önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çevreye duyarlılık temalarıdır. Ortaya çıkan tüm bu
lojistik faaliyetler ve farklılıklar lojistik köylerin doğmasını gerekli kılmıştır. Lojistik ile ilgili tüm
faaliyetlerin çeşitli işleticiler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölge olarak tanımlanan lojistik
köylerde, iyi planlanmış ve iyi yönetilen, yük taşımalarıyla ilişkili faaliyetlerin, bu amaçla inşa
edilmiş ortak alan içerisinde kümelenmesi söz konusudur. Bu faaliyetler arasında dağıtım merkezleri, depolar ve antrepolar, ulaşım terminalleri, bürolar ve bu faaliyetleri destekleyen diğer
tesisler bulunmaktadır. Bu üstünlükleri nedeniyle, lojistik köyler ya da lojistik merkez ve lojistik
üs gibi isimlerle anılan benzer alanlar, özellikle çok modlu taşımanın giderek artmasıyla önemini
bir kat daha arttırmaktadır.
Lojistik merkez kurulumuyla birlikte, sağlanacak potansiyel faydalar şöyledir:Ürün trafik akışının
optimize etmesi, kombine taşımacılığı teşvik etmesi ve kullanımını arttırması, Konteynır yükleme
boşaltma faaliyetlerinin iyileştirilmesi, Tır ve ağır kamyon sirkülâsyonunu azaltması, demiryolu
taşımacılığının artması, Lojistik merkezden faydalanan firmaların, tüketicilerinin ihtiyaçlarına
daha hızlı cevap vermelerini sağlaması, Kullanıcıların işletme maliyetlerinin düşürülmesi, Bölgesel gelişimde lojistik merkez altyapısının önemli bir rolünün bulunması, Lojistik merkez kurulumu vasıtasıyla çevresel düzenlemelerin ve gereklerin gerçekleştirilmesi, Hava, kara, demiryolu
ve deniz ulaşım merkezlerine bağlantı için olanak sağlaması, Cross-docking, konsolidasyon gibi
dağıtımla ilgili değer katıcı faaliyetlerin sağlayacağı potansiyel fayda, Şirketlerin kendi dağıtım
kanalları üzerindeki kontrolü arttırmaları için bir platform yaratması, Firmalar için tedarik zinciri
operasyonlarının esnekleştirilmesini sağlaması, Şirketlerin kapasitelerini genişletmelerine olanak sağlamasıdır.
Ticaret akışlarını rasyonelleştiren bütünleşmiş hizmet sağlayan, ulaştırma türlerinin birleşimini
sağlayan, katma değerli lojistik hizmetler veren ve şehir tıkanıklığını önlemeye çalışan lojistik
hareketlerin toplandığı yer olan lojistik köy kavramı ilk olarak ABD’de endüstrinin gelişmesiyle
doğmuştur. Bu kavramın Japonya’da da trafik sıkışıklığını, çevresel, enerji ve işgücü maliyetleri315
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ni azaltmak için önerildiği de bilinmektedir. Daha sonra Batı Avrupa’ya geçmiş olan uygulamanın ilk örnekleri Fransa’da geniş ölçekte Paris bölgesel alanında Garanor ve Sogoris (Rungis)’te
oluşturulmuştur. Bu uygulama kentsel politikalara bağlı olarak gelişmiştir. 1960’ların sonları ve
70’lerin başında ise lojistik köyler, İtalya ve Almanya’da görülmeye başlanmıştır. Bu sırada lojistik
köy kavramı da şekillenmeye başlamış ve karayolu/demiryolu çok türlü taşımacılığını sağlar hale
gelmiştir. 1980 ve 90’lı yıllarda ise lojistik köyler dünyada hızla artmış ve Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de ilerlemeler kaydetmiş, ABD’de doğan bu kavram Avrupa’da
benimsenmiştir.
Ülkemizde 2005 yılında telaffuz edilmeye başlanan lojistik köyler, 2006 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yatırım
programı kapsamına alınmıştır. Devlet, özel sektör, üniversiteler ve ticaret-sanayi-taşımacılık
ile ilgili odalar tarafından da önemi anlaşılan lojistik köylerin kurulma çalışmalarına TCDD tarafından başlanılmıştır. Kent merkezi içinde kalmış yük garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi, etkin karayolu ve deniz ulaşımı bağlantısı olan ve yükleyiciler tarafından tercih edilebilir bir
alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, modern, teknolojik ve ekonomik
gelişmelere uygun şekilde, öncelikle Organize Sanayi Bölgelerine yakın ve yük potansiyeli yüksek olan İstanbul (Halkalı/Yeşilbayır), İzmit (Köseköy), Samsun (Gelemen), Eskişehir (Hasanbey),
Kayseri (Boğazköprü), Balıkesir (Gökköy), Mersin(Yenice), Uşak, Erzurum (Palandöken), Konya
(Kayacık), Denizli (Kaklık) ve Bilecik (Bozüyük) olmak üzere 13 adet lojistik merkez kurulmaya
başlanmıştır. 2011 yılı yatırım programına alınan Kahramanmaraş (Türkoğlu), Mardin, Kars, Sivas
ve Habur Lojistik Merkezleri ile birlikte Lojistik Merkez âdeti 18’e ulaşmaktadır.2013 yılı başı
itibariyle; Samsun (Gelemen), Halkalı, Uşak lojistik merkezleri işletmeye açılmış, Denizli (Kaklık),
İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü) lojistik merkezlerinin 1. etap inşaat
çalışmaları tamamlanmıştır. Erzurum (Palandöken), Balıkesir (Gökköy), Mersin (Yenice) ve Mardin lojistik merkezlerinin ise inşaat işlerine başlanmıştır. Diğer Lojistik merkezlerine ilişkin proje,
kamulaştırma ve inşaat ihale işlemleri sürmektedir.
21. yüzyılın önemli finans, mal ve bilgi akışı ABD-Avrupa-Asya üçgeni üzerinde yoğunlaşmaktadır. Günümüzde, Asya ile Avrupa arasındaki mal dönüşümü 2 trilyon ABD dolarını geçmiştir.200
milyar sadece ulaşım masrafına harcanmıştır ve ulaşımın önemi gitgide artmaktadır. Bunun farkında olan Amerika, Rusya ve Avrupa ülkeleri lojistik altyapılarını şimdiden güçlendirmişlerdir.
Ülkemiz, Asya ile Avrupa arasındaki mal hareketinin geçiş noktasında, karayolları, demiryolları,
üç tarafını çevreleyen denizleri, hava limanları ve dağıtım merkezleri ile Avrasya ticaretinin merkezinde, Batı Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun
bağlantı merkezi konumundadır. Asya ile Avrupa arasındaki mal dönüşümünün önemli bir bölümünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına çıkışını sağlayacak projeler bir an önce hayata
geçirilmelidir.
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21. yüzyılın İpekyolu projesi olarak adlandırılan TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru) Projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen ve Karadeniz bölgesinde, Kafkasya’ya
ve Orta Asya’ya uluslararası ulaştırmayı geliştirme amacıyla siyasi ve ekonomik gelişmeyi desteklemeyi hedefleyen hükümetler arası bir programdır. Bu proje sayesinde Avrupa; Karadeniz,
Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden Asya’ya açılabilecektir. İngiltere’den hareket eden bir trenin
kesintisiz bir biçimde Çin’e kadar gidebilmesi öngörülmektedir. Böylece Avrupa’yla Orta Asya
arasındaki yük taşımacılığının büyük oranda demiryoluna kaydırılması hedeflenmektedir. Bu sayede ulaşım; daha ucuz, daha güvenli ve daha hızlı yapılabilecektir. Söz konusu koridorun Avrupa ile Kafkasya’yı birleştiren kara bağlantısı Türkiye üzerinden İstanbul-Samsun-Hopa karayolu
ile demiryolu bağlantısı ise İstanbul-Ankara-Kars-Tiflis demiryolu aracılığı ile gerçekleştirilecektir. TRACECA çerçevesinde Türkiye Karadeniz’de yer alan limanlarından yeterince faydalanama316

makta ve yükler çoğunlukla Ukrayna ve Romanya limanlarından Gürcistan limanları aracılığı ile
İran ve Hindistan’a ulaştırılmaktadır.
Ovit tünelinin tamamlanması ve bölgedeki Türk limanlarının modernizasyonu bu ulaştırma koridorunda Doğu-Batı yük hareketinde ve özellikle İran transit yükünde çok önemli bir avantaj kazanmasına neden olabilecektir. Ovit tüneli Karadeniz’i Ortadoğuya, Doğu Anadolu’yu Kafkaslar’a
ve Anadolu’yu Batı’ya bağlayacaktır. Ovit tünelinin açılmasıyla Rize-Erzurum arası 2 saate ineceğinden, GAP’ta yetişen bir ürün, Mersin Limanına ulaşmasından daha erken bir zamanda
İyidere havzasına ulaşabilecektir. Bu tünel Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Karadeniz
Bölgesi’ne bağlayan en kestirme yol olacaktır. Ayrıca Rize, İran Tebriz’e en yakın liman kenti olacaktır. Bunların yanında bölgeye en yakın komşu ülkeler olan İran, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yaklaşık 60 milyar dolarlık ticaret hacmimiz bulunmaktadır. Yukarıda
bahsedilen stratejik avantajları dikkate alındığında Rize İyidere havzasında bir lojistik merkezin
kurulmasının hem bölge illeri hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkıları olacağı düşünülmektedir. Nitekim bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20/09/2013 tarih ve 14601
sayılı Olur’u ile Trabzon ili Of ilçesi Eskipazar Mahallesi ile Rize ili İyidere ilçesi Hazar Mahallesi
sınırları dahilinde bulunan alan lojistik saha kapsamında “Özel Proje Alanı” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu bölgede kurulması öngörülen Doğu Karadeniz lojistik merkezi için
gerekli fizibilite çalışmalarının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinden akademisyenlerle birlikte İstanbul Deniz
Ticaret Odasının uzman personelinin yer aldığı bir çalışma grubu ile yapılması planlanmaktadır.
Çalışma kapsamında söz konusu bölgede kurulması planlanan liman için gerekli mühendislik
çalışmaları ile lojistik merkez için gerekli mali analizlerin ve pazar araştırmasının yapılması amaçlanmaktadır.
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PCOS ilk olarak 1935 yılında Stein ve Lventhal tarafından
anormal, büyümüş ve sklerokistikovaryumlar, menstrual döngüde düzensizlik, sterilite, erkek
tipi hirsutizm ve obezite gibi özelliklerle tanımlanmıştır. Sonraki dönemde PKOS üzerine yapılan
çalışmalar artmış, üreme çağındaki kadınların yaklaşık %5-10’unu etkileyen en yaygın endokrin
problem haline gelmiştir (Knochenhauer, Key et al. 1998, Diamanti-Kandarakis, Kouli et al. 1999,
Asuncion, Calvo et al. 2000). PKOS tanısında, bireyin Rotterdam kriterleri olarak tanımlanan
oligomenore, ultrasonografikpolikistikovaryum görüntüsü ve hiperandojenizm bulgularının en
az ikisini taşıması tanı için ana kriterler olarak tanımlanır. (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored
PCOS Consensus Workshop Group 2004). Irregülermenstrual döngü, akne, hirsutizm ve infertiliteye ek olarak PKOS uzun dönemde, hiperinsulinemi, insülin rezistansı, diyabet, dislipidemi
(düşük HDL, yüksek ve yoğun LDL, düşük trigliserit), uyku apnesi, muhtemel endometriyal kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sağlık problemleriyle ilişkilendirilir(Salley, Wickham
et al. 2007, Azziz, Carmina et al. 2009).
Obezite genellikle Body Mass Index (BMI) (bir bireyin kilosunun boyunun karesine oranı) ile
tanımlanır. 25-29.9 kg/m2 arası değerler aşırı kilolu kabul edilirken, BMI > 30 değerlerobez kategorisinde değerlendirilir. PKOS’a ait reprodüktif, metabolik belirtiler ve komplikasyonlar obesite ile daha şiddetli hale gelir ve aynı zamanda kilo alımı PKOS’a yatkınlığı bulunan bireylerde
PKOS’unfenotipik ifadesini de tetikleyen bir faktör olabilir(Norman, Davies et al. 2002). PKOS
tanılıobez kadınlardaspontan ya da medikal destekli hamilelik oranları daha düşüktür ve yüksek
oranda düşük tehlikesi,fetal anormallik ve hamilelik komplikasyonlarıgörülebilir.Aynı zamanda
glukoz metabolizması ile bağlantılı anormalliklerde de artış bildirilmektedir(Legro 2001, Norman, Masters et al. 2001). Buna ek olarak, PKOSperiferalobezitenin yanında abdominal yağ depolanması paterni(merkezi obezite) yüksek insülin direnci, diyabet, dislipidemi, hipertansiyon,
ve ateroskleroz riskleriyle ilişkilendirilmektedir(Salehi, Bravo-Vera et al. 2004, Després 2006).
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Lipid seviyelerindeki anormallikler koroner arter hastalığı (KAH) için önemli risk faktörüdür oluşturmaktadır. Yüksek total kolesterol, düşük HDL-C, yüksek trigliserid ve artmış küçük LDL-C parti
külleri,aterosklerotikvasküler hastalıklar için risk faktörleridir (Austin et al. 1988, BerneisKRauss
2002, Gardner et al. 1996). Düşük seviyelerdeki HDL-C ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki birçok epidemiyolojik çalışmada gösterilmiştir. HDL-C’nin antioksidan, anti-enflamatuar ve anti-trombotik özelliklerinden dolayı kardiyovaskülerhastalıklara karşı koruyucu olduğu
318

düşünülmektedir(Dodani 2008).
İnsan PON gen ailesi, kromozom 7q21.3-22.1 üzerinde yer alan PON1, PON2 ve PON3 olarak
isimlendirilen üç farklı geni barındırır. PON aktivitesinin; böbrek, bağırsak ve yüksek miktarlarda
karaciğer ve kanda mevcut olduğu bildirilmiştir(Draganov and La Du 2004). PON1 ve PON3;
HDL üzerinde yer alırken, PON2 birçok dokuda bulunur (Harel, Aharoni et al. 2004). HDL üzerinde bulunan paraoxonaz-1 (PON-1) enzimi,lipid peroksitlerin hidrolizinden sorumludur ve
bundan dolayıPKOS’un erken gelecekte doğuracağı ciddi risklerden biri olan ateroskleroza karşı
koruyucu özellik taşır(Aviram, Rosenblat et al. 1998). Bununla beraber, PON1 genindeki polimorfizmler PON1 aktivitesinin bireyler arasında değişkenlik göstermesine neden olmaktadır.
Bireyler arası polimorfik dağılımın 10 ile 40 kat serum enzim aktivitesi farkı oluşturabildiği bildirilmiştir (Humbert, Adler et al. 1993)Human, Pair 7</keyword><keyword>Cloning, Molecular</keyword><keyword>Dna</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Molecular
Sequence Data</keyword><keyword>Paraoxon</keyword><keyword>Phosphoric Monoester Hydrolases/blood/ genetics</keyword><keyword>Polymorphism, Restriction Fragment
Length</keyword></keywords><dates><year>1993</year><pub-dates><date>Jan</date></
pub-dates></dates><isbn>1061-4036 (Print. PON1 aktivitesi temel olarak iki aminoasit
(Gln192Arg ve Leu55Met)tarafından belirlenir. Leu55Met tek nükleotitpolimorfizminin(SNP)
PON1’in stabilitesini etkileme ve enzim aktivitesini düşürme gibi fonksiyonlara sahip olabileceği
bildirilmiştir (Leviev, Deakin et al. 2001).55Met-Met ve 192Gln-Gln genotipine sahip bireyler
PON1 bağlantılı olarak LDL oksidasyonuna karşı en yüksek koruyucu kapasiteye sahip özelliklerle
tanımlanır (Aviram, Billecke et al. 1998, Mackness, Mackness et al. 1998, Durrington, Mackness
et al. 2001). Genetik polimorfizmlerSNP’leri de içeren ve toplumun %1’inden fazla görülen genomik DNA dizisinde mevcut değişimlerdir. İnsan PON1 geninde 250’nin üzerinde SNP tanımlanmıştır ve genetik polimorfizm çalışmaları temel olarak birkaç promotor SNP (-108, -162) ve
kodlama SNP’i (192, 55) üzerinde yoğunlaşmıştır (Huen, Barcellos et al. 2011). PON1 kodlama
dizilerinde 55. pozisyonda bulunan lösininmethionine dönüşümüyle tanımlanan Leu55Met ve
192. pozisyonda bulunan glutamininarjinine dönüşümüyle tanımlanan Gln192Arg polimorfizmleri yaygın olarak görülmektedir(Adkins, Gan et al. 1993).
PKOS’un nesiller arası geçişi olduğuna dair kanıtlar genetik yatkınlığa işaret etmektedir fakat çok
çeşitli çevresel faktörle ilişkili birçok genin etkisinden söz edildiğindenPKOS’unetiyolojisi tam
olarak açıklık kazanmamıştır.Hastaların fenotipleri ve uzun dönemde karşılaşabilecekleri sağlık
problemleri ile ilişkilendirilebilecek aday genler üzerindeki genetik markör bölgeler incelenmektedir. Fakat bu alandaki kapsamlı araştırmalara rağmen PKOSkaynaklı olabilecek sağlık problemleri ile ilgiligenetik faktörler henüz kesin olarakaydınlatılamamıştır.
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dınların %5-10’unu etkileyen, hiperandrojenemi ve kronik anovulasyonla karakterize kompleks
bir hastalıktır (Diamanti-Kandarakis et al., 2006). Obezite, insülin direnci, diyabet, dislipidemi ve
hipertansiyon riski PKOS’lu tüm hastalarda artmaktadır.PKOS’lu kadınların %35-60’ı obez olup,
yaklaşık %50-60’ında insülin direnci ve %18-20’sinde bozulmuş glukoz toleransı saptanmaktadır.
PKOS’lu hastalarda kardiovasküler hastalık riskinin arttığına dair birçok çalışma mevcuttur (BajukStuden et al., 2013).PKOS’unfizyopatolojisindegonadotropin dinamiğinde değişiklikler, steroidegenezdefektleri, insülin salınım ve etki bozuklukları beraberinde genetik faktörler ön plana
çıkmaktadır (1). PKOS gelişiminde rol oynayabilecek olası genetik defektlerin incelendiği değişik
çalışmalar hastalığın kompleks, poligenik bir bozukluk olduğunu göstermektedir (Urbanek et al.,
1999,Urbanek et al., 2000).
Oksidize düşük densitelilipoproteinin (LDL) reseptörü olan lektin benzeri oksidize LDL reseptörü
1 (LOX-1),aterosklerozisinpatogenezinde kritik bir rol oynamaktadır (Suzuki et al., 2002). LOX-1
endotelyal hücreler, makrofajlar, düz kas hücrelerinde eksprese olur ve invivo olarak insan ve
hayvan aterosklerotik lezyonlarında overeksprese olmaktadır. Normal koşullarda LOX-1 ekspresyonu düşüktür. Ancak hipertansiyon, dislipidemi ve diyabet gibi proaterosklerotik durumlarda
oksidize LDL dışında anjiotensin 2, CRP, sitokinler ve ileri glikasyon son ürünleri (AGE) gibi aterosklerozun diğer mediatörleri tarafından upregüle olur. Sonuçta, kompleks bir yolak aktive olur
ve endotelyaldisfonksiyon, apoptozis, oksidatifstres,vasküler biyolojide değişikler ve aterosklerotik plak oluşumu gerçekleşir (6).
LOX-1, 12p12.3-13.1 kromozomu üzerindeki OLR1 geni tarafından kodlanır (Taye et al., 2013).
Yapılan genetik çalışmalarda OLR1 genindeki tek nukleotidpolimorfizmleri koroner ateroskleroz, metaboliksendrom, hipertansiyon ve diyabet ile ilişkili olarak bulunmuştur (Chen et al.,
2003,Palmieri et al., 2013). Literatürde PKOS’daoksidize LDL reseptör 1 gen polimorfizmini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, PKOS patogenezindeoksidize LDL reseptör 1 gen polimorfizminin rolü olup olmadığını araştırmak ve bu hastalarda insülin
direnci, diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemigibi metabolik parametreler arasında bir ilişki
olup olmadığını değerlendirmektir. Bu çalışmada PKOS ve gen polimorfizmi arasında bir ilişki
saptarsak, bu hastaların kardiovasküler hastalık açısından daha yakın izlemi hedeflenebilir.
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Orhun Yazıtları ve İyi ve Kötü Prens Öyküsü’nde Yan
Cümleler adlı projede yan cümlelerin yapısını, görevlerini, zaman değerlerini, temel cümleyle olan ilişkilerini ve uyumlarını görmek ve bu örnek metinlerden hareketle özellikle
Köktürk ve Uygur Türkçesinde yan cümlelerin ortak ve farklı yönlerini belirlemek amaçlanmıştır. Gerekli görülen yerlerde günümüz Türkçesiyle de bir karşılaştırma yapılacaktır.
Eski Türkçe dönemine ilişkin söz dizimi çalışmaları yapılmış, ancak Türkçeyi diğer dillerden ayıran
ve belki de Türkçenin en önemli özelliklerinden biri olan “yan cümleler” ve onun söz dizimsel
özellikleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Türkçenin takip edilebilen en eski edebî kaynakları
olan Orhun Abideleri’nden başlayarak yan cümlelerin genel özelliklerinin belirlenmesi ve bu yan
cümlelerin bir Uygur metninde nasıl bir ortaklık ya da değişim gösterdiğini belirlemek Türkçenin
tarihî seyrine ışık tutacak ve onun kendine has kurallarını temellendirecektir.
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Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Servet KAYHAN
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. Müge HAZIROĞLU
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: SCUBE 1 düzeyi iskemi belirteci olarak çeşitli hastalıklarda

çalışılmıştır. KOAH’da kardiyovasküler risklerin arttığı bilinmektedir. Bu riskleri daha iyi tanımlamak için KOAH akut atak geçiren hastalarda ve stabil dönemlerde iskemi düzeylerini gösteren
bir belirteç olan SCUBE 1 düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır. KOAH ve KOAH akut atak hastalarında henüz benzer bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu konuda yapılmış ilk çalışma olarak
literatüre katkıda bulunması amaçlanmıştır.
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Proje Başlığı: Yeni bir yaklaşımla 1,2-dion tipi aromatik bileşiklerin sentezi.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Halis Türker BALAYDIN
Projede Yer Alan Araştırmacılar:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 31.12.2013-31.12.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Biyolojik aktivite incelemeleri canlılardan izole edilen doğal

ürünlerin önemli bir kısmının ilaç olarak kullanılabileceğini, diğer bir kısmının da ilaç geliştirmek için model olabileceğini göstermektedir. Doğal fenol bileşiklerinin çoğu radikal söndürücü
özelliklerinden dolayı antioksidan etkiye sahiptirler. Deniz süngerleri ve yosunlarından izole edilen brom sübstitüedifenil metan tipi fenollerin (bromfenol) bileşiklerinin anti bakteriyel özelliklerinin yanı sıra, a-glukosidaz, inozinmonofosfatdehidrogenaz, kuanozinmonofosfatsentetaz,
15-lipoksigenaz, aldozredüktaz (şeker hastalığında önemli) enzimlerinin inhibisyonunda rol aldığı gösterilmiştir. Bromfenollerin Tie2 kinaz tümörünün başlaması ve büyümesini engelleyici,
insan kanser hücrelerine karşı sitotoksik ve anti kanser aktivitelere sahip oldukları da belirlenmiştir. Geniş spektrumlu biyolojik aktiviteye sahip olmaları fenolik bileşiklerin sentezleri ve ileri
biyolojik aktivite incelemeleri için ilgi odağı haline gelmesini sağlamıştır. Sübstitüe etan-1,2-dion
bileşikleri, memeli karboksil esteraz (CE) enzimi inhibasyonu çalışmalarında değerli bileşikler
olarak araştırma sonuçlarına sahiptir.1 Bu literatürde, S, O ve N sübstitüe metilen grubu içeren
bileşiklerde inhibasyonun azaldığı, bunun yerine brom sübstitüe bileşiklerde ise potansiyel CE
inhibasyonuyla sonuçlandığı belirtilmektedir. Çalışmada ayrıca inhibasyon etkisinin, R gruplarının hidrofobik ve karbonil gruplarının hidrofilik özellikleriyle alakalı olduğu önerilmiştir.Ayrıca
bu bileşikler ve bunların molekül içi düzenlenmiş şekillerinin (Bu kapsamda doğal ürünler de
mevcuttur.) sitotoksik aktiviteleri de literatürdebilinmektedir.2aSentezlenmesi amaçlanan bileşik
iskeletleri aşağıdaki gibi olacaktır:
(OMe) n
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n(MeO)

O
m: 0, 1 veya 2
n : 1, 2 veya 3

Brm
n(MeO)

(OMe) n

O
O

Br l

m: 0, 1 veya 2
n : 1, 2 veya 3
l : 1, 2 veya 3

Yukarıda belirtildiği gibi, biyolojik aktivite çalışmalarına sıklıkla ve son zamanlarda oldukça fazla
yer verilen bir iskelet grubu olan 1,2-dion tipi metoksisübstitüediaril yapıdaki iskeletler, okzalil
amit üzerinden POCl3 varlığında gerçekleşen BischlerNapieralski reaksiyonu ile imin türevleri
halinde sentezlenecek2b, daha sonra bunların hidroliz reaksiyonlarıyla ilgili dion bileşiklerine ge-
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NH

n(MeO)

diimin

çilecektir.

Bu işlemin tek kademede yürüyebileceği öngörülse de, alternatif birkaç basamaklı yol da B planı
olarak öngörülebilir. İşlem kısaca şu şekilde tasarlanmıştır:Öncelikle okzalik asit ile kenetlenen
1 ekivalentmetoksi benzen bileşiği, amit türüne dönüştürülecek ve daha sonra POCl3 varlığında
imin üzerinden asitlendirilerek dion bileşiği elde edilecektir.
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Daha sonra bu bileşikler bromlu türevleri ile birlikte biyolojik aktivite çalışmalarına tabi tutulacaktır. Muhtemel bromlu türevler aşağıdaki şekilde tahmin edilmektedir:
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Sentezlenen bu bileşikler diğer bazı azotlu heterohalkalı türevlere geçişte kullanışlı moleküller olup, demetilleme ile geçilebilecek fenol türevleri de ilave biyolojik aktif molekül potansiyelinde bileşikler olacaktır.Sentezlenmesi amaçlanan fenolik türevler ise, aşağıdaki gibidir:
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Sentezlenen bu bileşiklerin daha sonraki biyolojik aktivite çalışmaları ise, hâlihazırda önceki biyoorganik araştırma çalışmalarımızdaki veya üniversitemiz bünyesindeki aktivite çalışmaları yapan araştırma gruplarıyla gerçekleştirilecektir.
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Proje no: 2012.102.02.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Lamiaceae Familyasından Üç Türün Antosiyanidinlerinin HPLC-UV ve HPLC-MS ile
Aydınlatılması

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU, Arş. Gör. Emine KILIÇKAYA
SELVİ,
Kimyager Emre YAZICI

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.03.2012-02.09.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Son yıllarda olumsuz çevre ve iklim koşulları ile birlikte sosyal hayattaki stres ve yoğun çalışma hayatının pek çok kanser türünü tetiklediği dikkat çekicidir.
Bu yüzden kanser gibi ilaç tedavileri ve operasyonları zor olan hastalıklarda özellikle bitkisel
kaynaklı tedaviler ilgi odağı haline gelmiştir. Bitkisel tedaviler bu anlamda daha güvenilir bulunmaktadır. Sentetik olan her üründe bir miktar yan etki riski olduğundan doğal ürünlerin tercih
edilmesi oldukça olağandır. Bu nedenle bu projede antikanser etkisi olduğu tespit edilen likenin
biyoaktif bileşenlerinin izolasyonu ve tanımlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarında bitkinin ekstraktları eter, metanol ve suyun sırasıyla kullanılmasıyla hazırlanacaktır. Elde
edilen bu ekstraktlar projeden alınacak olan preparatif-HPLC sistemi ile fraksiyonlarına ayrılacaktır. Her bir fraksiyonun saflığı analitik HPLC-MS sistemi ile belirlenecektir. Bu çalışma süresince ekstraktlarda, literatürde olan veya olmayan bileşenler aydınlatılacaktır. Elde edilen her bir
fraksiyonun yapısı MS-MS, NMR ve FTIR kullanılarak aydınlatılacaktır.
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Proje no: 2013.106.02.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Künt toraks travmasına bağlı pulmoner kontüzyonda surfaktan protein D’nin
prognostik etkisinin araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Aysel KURT
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Hasan TÜRÜT, Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı:

Travma tüm dünya ülkelerinde yüksek mortalite ve morbidite oranları ile önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Hospitalize edilen hastalarda ilk 4 ölüm nedeninden biridir. Toraks travmaları, tüm travmaların %10-15’ini oluşturur
(1). Travma ilişkili mortalitenin %25’i torasik travmasına bağlıdır. Pulmoner kontüzyon en sık
rastlanan akciğer yaralanması (%35-70) olup, kosta fraktürü ise en sık (%35-40) gözlenen kemik
doku yaralanmasıdır. Travmada enerji dalgasının pozitif basınç etkisi ile alveoler gerilme ve yırtılma meydana gelir. Bu da ventilasyon-perfüzyon oranında değişmeye ve alveoler hipoksemiye
neden olur. Hipokseminin şiddetine göre hastada akut solunum yetmezliği veya ARDS’ye kadar
değişen ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir. Pulmoner surfaktan, alveol tip II hücreler tarafından üretilir ve alveol epitel boşluğuna salınan lipid ve protein kompleksinden oluşan bir immunomodülatördür (2). Surfaktan alveol yüzey gerilimini azaltarak solunum yükünü minumuma
indirir. Alveol epitel hücresinin, lipit metabolizması, lipit membran organizasyonu ve akciğer
savunma mekanizmasında önemli rol oynadığı gösterilmiş dört farklı spesifik surfaktan protein
(SP), (SP-A, SP-B, SP-C, SP-D) tanımlanmıştır (2,3). SP-A ve SP-D, suda çözünebilen C-lektin subgrubudur ve hücre konak savunmasında rol aldıkları gösterilmiştir (2). Akut hipoksemi, SP-D yapımını indüklerken, persistan hipoksemi baskılanmış SP-D ile birliktedir (3). Literatürde yayınlanan çalışmalarda SP-D seviyeleri Akut akciğer hasarı (ALI) ve Akut Solunum Yetmezliği Sendrom
(ARDS)’lu hastalarda prognoz ile ilişkili bulunmuştur. Literatürde künt toraks travmasına bağlı
pulmoner kontüzyonlu hastalarda SP-D seviyeleri ve bunun prognoza etkisi ile ilgili bir çalışma
yoktur. Bu çalışmanın amacı toraks travmalı hastaların takibinde SP-D seviyelerinin değişkenliğini belirlemek ve bunun survey üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
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Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı:

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(Koah) Akut Alevlenmede İnflamasyon
Belirteçlerinin Klinik Önemi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Aziz GÜMÜŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Halit ÇINARKA, Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-15.01.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

dünyada prevalansı ve mortalitesi gittikce artan önemli bir sağlık problemidir. KOAH kronik sistemik inflamasyonla seyreder. KOAH akut atağı; stabil seyreden bir olguda nefes darlığında artış ve günlük performansta azalma, balgam miktarı ve renginde değişiklik, öksürükte şiddetlenme, yüksek ateş
ve/veya mental durumda bozulmanın eşlik edebildiği kötüleşme dönemi olarak tanımlanmaktadır. KOAH olgularında her yıl 1-4 arasında akut atak gelişir. Hafif şiddetteki akut atakların büyük bir çoğunluğu hastaneye yatış gerektirmeden ayaktan tedavi edilebilmektedir. Ancak, orta
ve ciddi ataklar hastanede yatırılarak tedavisi yapılabilen mortalitesi yüksek klinik durumlardır.
Atak, bakteriyel ve viral infeksiyonlar başta olmak üzere farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda KOAH akut atağında gerek tanı gerekse prognozla ilişkili birçok biyo belirteç tanımlanmıştır.(1)
YKL-40, soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor (SUPAR) ve Neutrophil gelatinase–associated lipocalin NEGAL insan vücudunda nötrofiller başta olmak üzere immune sistem
hücreleri ve diğer birçok hücreden salınabilen biyolojik belirteçlerdir.(2) Çoğunlukla nonspesifik
olmakla birlikte bazı infeksiyon, inflamasyonla giden hastalıklar ve kanser hastalarında yükselmekte ,tanıda ve prognoz tayininde kullanılmaktadır.(3) Çalışmadaki amacımız; patofizyolojisinde kronik sistemik inflamasyonun olduğu ve mikrobiyal kaynaklı KOAH akut alevlenmelerde
daha önce hiç çalışılmamış biyobelirteclerin klinik önemini araştırmaktır
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Proje Başlığı:

Farklı Ağaç Türlerine Ait Kütük Ve Talaş Ortamlarının Pleurotus Ostreatus
Mantarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Prof. Dr. Aysun PEKŞEN, Biyolog Sibel AVCI
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013- 30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Bu çalışmada Pleurotus ostreatus mantarının 4 farklı ağaç
türüne ait (kavak, kayın, meşe, ıhlamur veya kızılağaç) kütükleri ve talaşları kullanılarak hazırlanan yetiştirme ortamlarının verim ve kalite üzerine etkileri tespit edilecektir. Çalışmada dış
ortamda farklı ağaç türlerinin kütükleri üzerinde yetiştiricilik yapılması yanında aynı ağaç türlerinin talaşlarından hazırlanan yetiştirme ortamları iç koşullarda da üretilecektir. Kütük ve talaş
kültüründe yetiştirilen P. ostreatus mantarının özellikle kalitesindeki değişimler incelenecektir.
Ayrıca talaş ortamında katkı maddesi olarak buğday kepeği yerine çay atığının kullanım durumu
araştırılacaktır. Projeden elde edilecek sonuçlar, bölgemizde bolca bulunan orman ve çay atıklarının değerlendirilmesine, bu atıklardan ekonomik kazanç sağlanmasına ve çevre kirliliğinin
önlenmesine katkı sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca, proje ile P. ostreatus mantar türünün
üretim ve tüketiminin bölgede yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Çalışma sonunda P. ostreatus türünün açık ortamda kütüklerde mi yoksa kapalı ortamda talaş kültüründe yetiştirilmesinin mi uygun olacağı, ürünün verim ve kalitesi arasındaki farkların belirlenmesi mümkün
olacaktır.

Çin’de mantar yetiştiriciliği 600 yıl öncesine kadar dayanır. Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya’da
gıda olarak mantar yetiştirme bir endüstri halini almıştır. Kültür mantarı yetiştiriciliği Avrupa’da
1650’li yıllarda Fransa’da, ülkemizde ise 1970’li yıllarda başlamıştır. 1970’li yıllarda başlayan
ve 1973 yılında yalnızca 80 ton olan Türkiye mantar üretimi, 2000 yılında 18 bin tona ve 2006
yılında ise 38 bin tona yükselmiştir (Eren ve Çetin, 2007). 2008 ve 2009 yılı üretim miktarlarının
da yaklaşık 45-50 bin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kültür mantarı üretiminde
yaşanan önemli bir gelişme, yakın zamana kadar üretimin tek bir tür ile (Agaricus bisporus)
yapılmasına karşılık, son yıllarda P. ostreatus, P. eryngi, Lentinula edodes gibi yeni mantar türlerinin de üretimine geçilmiş olmasıdır.
Ülkemizde kavak veya kayın mantarı olarak bilinen Pleurotus türlerinin yetiştiriciliğine yönelik
ilk çalışmalar 1980’li yıllarda başlamıştır. Mantar türleri içerisinde en fazla üretimi yapılan A.
bisporus’dan sonra ikinci sırada olan P. ostreatus, son 10 yılda toplam üretim içerisindeki payını
yaklaşık %400 oranında arttırmıştır. Üzerinde çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış olmasına
rağmen, henüz Pleurotus mantarlarının ticari anlamda yetiştiriciliği son yıllarda yaygınlaşmaya
başlamıştır. Özellikle Pleurotus türlerinin üretiminde İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Denizli,
Kastamonu ve Çorum illeri önem arz etmektedir. Bu illerde günlük 400 ile 500 kg arasında Pleurotus (kayın mantarı) üretimi yapılmaktadır. Yeni kültüre alınan türler, klasik beyaz mantara
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göre daha az isçilik istemektedir. Ayrıca hastalık ve zararlılara toleransları daha yüksek olduğu için, bu türlerin üretiminde hemen hemen hiç ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır.
Beyaz mantarın dışında kalan bu yeni türlerin, tat ve aromalarının farklılığı nedeniyle yaygınlaşması, mantarcılığın gelişmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Abak ve ark., 2010).
Ülkemizin kültür mantarı üretimi için gerekli hammadde potansiyeli oldukça yüksektir. Çevre
kirlenmesine yol açan birçok endüstriyel ve tarımsal atıkların mantar yetiştirmede kompost
olarak kullanılması ve bunların teminindeki kolaylıklar üretimi cazip hale getirmektedir. Kültür
mantarı yıl boyunca üretilebilen bir ürün olması bakımından gıda sanayine ve bu sanayinin
kampanya boşluklarının doldurulmasına destek olabilmektedir (Erkel, 1992).
Kayın mantarı lignin, selüloz ve hemiselülozları parçalayabilen özellikleriyle çürümüş ve çürümekte olan birçok ağaç türü kütüğünde doğal olarak yetişmektedir. Kayın mantarı üretim tekniğinde
kullanılan materyaller yönüyle ağaç kütükleri ve bitkisel artıklar kullanılarak yapılan üretim şekli
olmak üzere iki grupta değerlendirilir.
Pleurotus mantar türleri Karadeniz Bölgesi doğal florasında da bulunmaktadır ve bölgenin iklim
koşulları bu türlerin üretimi için oldukça uygun olduğu düşünülmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde
Pleurotus yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle bölgeye uygun Pleurotus türlerinin
belirlenmesinin yanında yetiştirme tekniklerinin tespit edilmesine de ihtiyaç vardır. Daha
kolay olması nedeniyle kütük yetiştiriciliğinin yaygınlaştığı ve tercih edildiği görülmektedir.
Ancak bu türün ticari üretime kazandırılması her şeyden önce sürekli pazarda bulunabilmesi
ile mümkün olacaktır. Bu da kapalı koşullardaki yetiştiriciliğin üreticiye benimsetilmesi ile
mümkün olacaktır. Yetiştiriciliğinin mevsimlere bağlı olmaması ve açıktakine göre daha kısa
sürede verim sağlanması Pleurotus’ların kapalı ortamda üretilmesine olan ilgiyi arttıracaktır.
Bu çalışmada P. ostreatus mantarının kavak, kayın, meşe, ıhlamur ve kızılağaç kütüklerinde ve
bu kütüklerin talaşlarının buğday kepeği ve çay atığı ile hazırlanacak karışımıyla yapılacak kültür
ortamında üretimleri planlanmaktadır. Dış ve kapalı ortamlarda kütük ve talaş kültüründe yapılacak farklı ağaç türlerine ait yetiştirme ortamlarının verim ve kalite üzerine etkileri saptanacaktır. Ayrıca bu çalışma sonuçları ile Pleurotus mantar türlerinin Rize bölgesinde daha ekonomik
koşullarda üretiminin yaygınlaştırılması, bölge insanın artan nüfusla birlikte daralan arazi gelirlerine ek gelir sağlama fırsatı vermesi bakımından önemli olacağı ve büyük katkılar sağlayacağı
kanısındayız.
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kullanılan önemli organik moleküllerdendir.

Hidroksamik asitler, insan vücudunda demir taşınmasından sorumlu olan sideroforların yapısında bulunurlar. Sideroforların Fe(III) iyonunu bağlayan aktif bölgeleri hidroksamik asit grubundan oluşur. Kanserli hücrelerin aktif bölgeleri çinko (II) iyonu ihtiva eder. Hidroksamik asitler
güçlü ligant özellikleriyle çinko (II) iyonunu kompleksleştirerek o hücreden ayrılmasını sağlarlar. Bu özellik hidroksamik asitleri anti kanser ilaçların önemli bir sınıfını oluşturmasını sağlar.
Bu şekilde kimya ve tıp alanındaki kullanımları gün geçtikçe artan hidroksamik asitler ve kompleksleri, ilgiyle çalışılan bir konu haline gelmiştir.
Bu doktora tez projesinin iki amacı vardır;
1-Heterosiklik başlangıç maddeleri kullanarak yeni hidroksamik asitlerin sentezlenmesi ve geçiş
metal komplekslerinin hazırlanması:
Yeni hidroksamik asitlerin ve oluşturduğu metal komplekslerinin yapıları, elementel analiz, IR,
NMR, kütle, UV-VIS spektroskopik teknikleriyle aydınlatılacak ve manyetik ve termik özellikleri,
Manyetik duyarlık ölçümleri ve TG-DTA termik analiz yöntemleriyle belirlenecektir.
2-Yeni sentezlenecek olan Hidroksamik asit bileşiklerinin Histondeasetilaz enzimi inhibe etme
kapasitelerinin yani antikanser aktivitelerinin belirlenmesi, Sentezlenen hidroksamik asit - metal
komplekslerinin katalitik ve antikanser özelliklerinin belirlenmesi:
Literatür araştırmalarımızda üstün ligant özellikleri sayesinde etkili bir ilaç olarak kullanılan hidroksamik asitlerle ilgili ülkemizde henüz araştırmalar yapılmadığını belirledik. Bu çalışmanın en
önemli amacı; ülkemizde antikanser ilaç olarak kullanılan hidroksamik asitlerle ilgili ilk çalışmaları yapmaktır.
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Üleksit (NaCaB5O9.8H2O) gibi bor minerallerine farklı oranlarda kurşun (Pb, PbO) ve barit (BaSO4)
mineralleri katılması ile elde edilecek cam örneklerinin optik özellikleri ve nötron soğurma tesir
kesitlerinin yapılacak olan deneysel ölçümlerle belirlenmesidir.
Cam örneklerinin üretilmesine literatürde rastlanmasına rağmen, bu proje kapsamında literatürden farklı olarak elde edilecek örneklerde bor bileşiklerine farklı oranlarda kurşun ve barit katılmasıdır. Kurşun ve barit gibi katkı mineralinin bu proje kapsamında ilk kez bizim tarafımızdan
kullanılacak olması nedeniyle ve literatürdeki bu boşluğun doldurulacak olması ve performansı
yüksek cam malzemelerin üretimine yönelik eksikliğin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Üreteceğimiz cam örnekleri sıradan eritme soğutma yöntemini kullanarak elde edilecek ve böylelikle elde edilen cam örneklerinin akışkan olması camın düzgün ve geometrik bir şekil almasını
kolaylaştıracaktır.
Buna ilaveten deneysel olarak elde edilecek kimyasal analiz sonuçlarından nötron soğurma tesir kesitleri hesaplanarak zırhlama için bu malzemelerin soğurma performansı test edilecektir.
Bulguların uygulamalar açısından ne ifade ettiği açıkça ortaya konacak ve edinilen bilgi ve sonuçlar makaleler ve konferanslar yoluyla bilimsel camia ile paylaşılacak.
Bu proje sonrasında, elde edilecek sonuçlar konu ilgili çalışmaların devamına ışık tutacak ve
uygulamalar için bir klavuz çalışma ortaya koyacaktır.
Proje esnasında bursiyer olarak çalışacak doktora öğrencisinin güncel ve bu alanda eğitiminin
daha donanımlı olması ve kariyer oluşturması açısından doktora tez konusu olarak çalıştırılacaktır.
Cam (sözlük anlamıyla); silis kumu (%68-72), soda (soyum karbonat ve sülfat %14), kalker (%10)
ve alümin, manyezi gibi oksitlerle, başka bazı oksitlerden oluşan karışımın önce ergitilmesi sonra
da soğutulmasıyla elde edilen sert, kırılgan gereçtir [1]. Cam, saydamlığı, kimyasal etkilere karşı
büyük direnci, elektrik yalıtımında etkin oluşu ve vakum saklamadaki kabiliyeti sebebiyle, pek
çok kullanım alanlarına sahiptir. Cam, gevrek bir maddedir ve gerilme direncine oranla, çok daha
fazla sağlamlık gösterir. Büyük çoğunluğunda, yüzey sıkışması sağlamak üzere, ön gerilemenin
söz konusu olduğu güçlendirme (sağlamlaştırma) teknikleri, bir öncekinden daha güç şartlar altında kullanılabilecek cam tipleri geliştirmektedir. Yaklaşık 800 değişik cam bileşimi hazırlanmış
olup, bunlardan bir kısmı sadece bir özelliği esas alırken, diğer bir kısmı ise özellikler arasında
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denge kurmaya önem vermiştir [2]. Cam, keşfedildiğinden günümüze kadar çok çeşitli kullanım
alanları bulmuş stratejik önemi olan bir maddedir. Bulunuşundan günümüze kadar bir taraftan
çeşitleri artarken, bir taraftan da kullanım alanı artan cam, vazgeçilmez bir tüketim maddesidir.
Cam endüstrisi ülkemizde kurulduğu 1935 yılından bu yana önemli gelişme göstermiş, üretim
kapasitesi, üretimde kullanılan yüksek teknoloji, ürün kapasitesi, ihracat potansiyeli ve yurt içi
talebi tümüyle karşılama hacmi ile sektör Türkiye imalat sanayinin önemli kollarından biri haline
gelmiştir. Cam sektörü üretim girdilerinin tamamına yakınını yurt içinden sağlayan, sermaye ve
enerji yoğun ve aynı zamanda yüksek kapasite ile çalışma zorunluluğu olan bir sektördür [3].
Son 30 yıl içerisinde binlerce yeni cam formülü bulunmuş olmasına karşın, dünyada üretilen
camın %90’dan fazlasını, 2000 yıl önce olduğu gibi, kireç, soda ve kum oluşturmaktadır. Bu
süre içerisinde cam bileşiminde önemli bir değişme olup olmadığı sorulmamalıdır. Aksine, ana
maddelerde ufak değişiklikler, ikinci derece öneme sahip maddelerde ise büyük değişiklikler
olmuştur. Camı oluşturan ana hammaddeler kum, kireç ve soda olup; bunların dışındaki diğer
hammaddeler, etkileri önemli bile olsa ikinci derece öneme sahip madde olarak kabul edilirler.
Cam yapımında en önemli faktör, erimiş oksitlerin viskozitesi ve bu viskoziteyle bileşim arasındaki bağıntıdır [4]. Cam genelde silisyum asidi; alkali veya toprak alkalili oksitler ve az bir oranda da renk verici oksitlerin karışımından meydana gelir. Cam kumu, soda veya potas, kireç ve
renk verici veya ağartıcı maddelerden oluşan karışımın uygun koşullarda eritilmesiyle elde edilir.
Kimyasal analizler sonucu, camın bir oksitler karışımı olduğu görülmüştür. Bu oksitler, silisyum
dioksit (SiO2), alüminyum III-oksit (Al2O3), kalsiyum oksit (CaO), bor III-oksit (B2O3 ), sodyum oksit
(Na2O), magnezyum oksit (MgO) ve kurşun oksit (PbO) gibi oksit bileşimleridir. Bor oksit B2O3
nadiren tek başına kullanılır. Silisyum oksitle birlikte kullanılırsa, camın ışığı kırma özelliğini ve
genleşmeyi azaltır, kimyasal etkenlere karşı olan direncini artırır.
1.Camın Kimyasal Özellikleri
Temasta bulunduğu gaz, sıvı veya katı haldeki maddelerin etkilerine karşı camın gösterdiği direnç, kimyasal dayanıklılık olarak tanımlanır. Genellikle camdaki alkali oranın yüksekliği camın
kimyasal dayanıklılığını zayıflatırken, boroksit, alüminyum oksit, çinko oksit ve zirkonyum oksit
ise camın kimyasal dayanıklılığının artmasını sağlamaktadır.
2.Camın Optik Özellikleri Camın bilinen en önemli optik özelliği kırma indisidir. Değişik camlar
için bu değer, 1,45-1,90 sınırları arasında değişmektedir. Yansıtma özelliği, cam yüzeyinin durumu ile yüzeye düşen ışığın dalga boyu ve yönüne bağlıdır. Silikat camları için ortalama yansıtma yüzdesi %4 olup, tamamen saydam bir cam gelen ışığın %92’sini geçirmektedir. Yansıtma kayıpları cam yüzeyine konulacak özel kaplama malzemeleri ile azaltılabilmektedir. Camın
ışık geçirgenliği, yansıtma ve absorbsiyon özelliklerini azaltmaktadır. Dalga boyu uzunluğuna
göre de büyük farklılıklar göstermektedir. Değişik renkler, camın geçirgenliğini etkilediği gibi,
camın kimyasal bileşimi de, özellikle kısa dalga boylarındaki ışınların geçmesinde etkili olmaktadır. Camın ilginç ve önemli diğer iki optik özelliği de gerilim optik katsayıları ve fotokrizmadır.
Gerilim optik katsayıları, değişik yönlerde gerilim ve uzama gösteren camların bu durumdan
dolayı, değişen ışın hızına katsayılarındaki farkları gösterir. Fotokrizma ise, camın ışık almasıyla ışık geçirgenliğinde oluşan değişikliğin bir ölçüsüdür. Camların ışık geçirgenlik sınırları, karışımın içinden ayrılmayan maddeler ile daha da daraltılabilmekte veya genişletilebilmektedir.
Camın kimyasal bileşimi, cam kalitesini ve değişik işlemlerin verimini çok etkilemektedir. Camın
kimyasal analizinin nitelik ve nicelik olarak bilinmesinde büyük fayda olmakla birlikte, bu analiz zaman alıcı ve pahalı bir işlemdir. Her ne kadar bu analizi kolaylaştıran alev spektrometre
tekniği ve otomatik nicelik emisyonspektrografi yöntemleri geliştirilmişse de cam üretiminde,
genellikle camın fiziksel özelliklerinin saptanması ile denetlenmesi yolu kullanılmaktadır [5]
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3.Camın Mekanik Özellikleri
Camın ölçülebilen mukavemeti, 2,7 x 10 5 kg/cm2 olarak tahmin edilebilen özgün mukavemetinin 100 ila 1000 kat altındadır. Cam bileşiminin kırılma mukavemeti üzerinde çok az etkisi olduğu kabul edilmektedir. Cam, yüzeyindeki kalıcı hata farklılıklarından başlayan çatlama sonucu
kırıldığından, camın yüzey alanında ölçülen mukavemete etkisi vardır. Bu durumda, camlarda
uzun bir süre için kullanılması gereken çekme mukavemetinin 130 kg/cm2 kabul edilmesi ve
tasarım içinde genelde 65 kg/cm2 kullanılması uygundur. Bununla birlikte, tasarımlarda; çok
iyi tavlanmış bir ürün için, 200 kg/cm2 ve sertleştirilmiş bir ürün için ise, 1300 kg/cm2 ‘ye kadar çekme mukavemeti kullanılabilir. Camın mukavemetini artırmak için çeşitli fiziksel ve kimyasal önlemler geliştirilmiştir. Bazı çok özel yöntemlerle güçlendirilmiş olan camlar 6700 kg/
cm2 ‘ye dayanıklı olup, mukavemet ağırlık oranları SS 410 türü çelikten daha yüksektir. Cam,
normal oda sıcaklığında hemen hemen tamamen elastiki olup, ticari silikat camlarının Young
katsayısı 0,5-1,0 x 10 atmosfer arasındadır. Camların sertlikleri dikkate alındığında, kurşunlu
camlar, en yumuşak camlardır. Borosilikat camlar ise en sert camlar olarak bilinmekle birlikte
tüm camların sertlikleri, Mohr sertlik birimi olarak 5-7 değerleri arasında değişmektedir. Yeni ya
da kimyasal olarak temizlenmiş cam yüzeyler için statik sürtünme katsayısı 1’e çok yakın olup,
uzun süre açıkta kalmakla 0,16-0,24’e ve hatta belirli kirlenme sonucu daha da aza inebilmektedir.
BOR ELEMENTİ
Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan ve atom numarası 5 olan bor elementi,
kütle numarası 10 ve 11 olan iki kararlı izotoptan oluşur. Bor elementi yer kabuğunda % 0.001
oranında, deniz suyunda ise 3-5 ppm düzeyinde bulunur.
Bor, biri amorf ve altısı kristalin polimorf olmak üzere, çeşitli allotropik formlarda bulunur.
Alfa ve beta rombohedral formlar en çok çalışılmış olan kristalin polimorflarıdır. Alfa rombohedral strüktür 1200°C’nin üzerinde bozulur ve 1500°C’de beta rombohedral form oluşur.
Amorf form yaklaşık 1000°C’nin üzerinde beta rombohedrale dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üzerinde ısıtılıp tekrar kristalleştirildiğinde beta rombohedral forma dönüşür.
Bor elementinin kimyasal özellikleri morfolojisine ve tane büyüklüğüne bağlıdır. Mikron ebadındaki amorf bor kolaylıkla ve bazen şiddetli olarak reaksiyona girerken kristalin bor kolay reaksiyona girmez. Bor yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona girerek borik asit ve diğer ürünleri oluşturur.
Mineral asitleri ile reaksiyonu, konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak yavaş veya patlama şeklinde olabilir ve ana ürün olarak borik asit oluşur [6].
1.Kolemanit
Monoklinik sistemde kristallenir. Sertliği 4-4.5, özgül ağırlığı 2.42g/cm3’dir. B2O3 içeriği %
50.8’dir. Suda yavaş, HCl asitte hızla çözünür. Bor bileşikleri içinde
en yaygın olanıdır. Türkiye’de Emet, Bigadiç ve Kestelek yataklarında,
Dünya’da A.B.D.’de bulunur.
2.Üleksit
Tabiatta lifsi ve sütun seklinde bulunur. Saf olanı, beyaz rengin tonlarındadır. İpek parlaklığında
olanları da vardır. Genelde kolemanit, hidroboraksit ve probertit ile birlikte teşekkül etmiştir.
Ülkemizde Kırka, Bigadiç ve Emet; yörelerinde, dünyada ise Arjantin’de bulunmaktadır. B2O3
içeriği ise % 43’tur [6].
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KURŞUN
Yeryüzünde rastlanan elementler arasında 34. sırada bulunan, atom numarası 82, atom ağırlığı
207.21 g/mol, erime noktası 327.4°C ve kaynama noktası 1749°C olan kurşun, halen günümüzde kullanılan en eski metallerden biridir. Kübik kristal yapılı, gri renkli olup, metalik parlaklığa sahiptir. Korozyona karşı dayanıklı, kolayca şekillendirilebilen, kısa dalga boylu ışınları geçirmeyen
ve yüksek özgül ağırlığa sahip olan kurşun, değişik alaşımlar seklinde kullanılabilme özelliği de
vardır. Düşük çekme mukavemetine sahip olması nedeniyle, gerilmenin önemli olduğu hallerde
kullanım alanı sınırlıdır [7].
BARİT
Barit Hakkında Genel Bilgiler
Barit; orta-düşük sıcaklıkta meydana gelen hidro termal damarlarda yaygın olarak bulunan bir
baryum mineralidir. Bakır, kurşun, çinko, nikel ve gümüş yataklarında, kalsit, kuvars, fluorit, dolomit ve siderit ile birlikte bulunur. Baritin kimyasal formülü BaSO4 olup şekilde görüldüğü gibi
çoğunlukla yarı şeffaf, ince-kalın levhamsı kristalli, kısa-uzun prizmatik formlarda bulunmaktadır. Bünyesinde yabancı maddelerin bulunması nedeniyle değişik renkler alabilmektedir. Ayırt
edici özellikleri arasında asitte çözünmemesi, yüksek özgül ağırlığı (4,5 gr/cm3) ve kristal şekli
vardır. Sertliği 2,5-3,5 arasındadır [8].
Baritin Kullanım Alanları, Üretim Teknolojisi ve Ürün Standartları
Baritin kullanım alanları, sondajlık, dolguluk ve kimyasal olarak üç grupta toplanmaktadır. Bu
kullanım alanlarının dünya pazarında dağılımı sırayla, % 90 sondaj, % 7 kimya ve % 3 dolgu
sektörüdür. Baritin yüksek yoğunluğu (4,5), az aşındırıcı olması, yüksek basınç ve ısı altında
kimyasal sabitliğini koruması, manyetik özelliğinin olmaması ve istenilen her zaman ucuz olarak temin edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı petrol çıkarımı sondaj çamurunda kullanılır.
Barit, katkı maddesi olarak kâğıt, tual, yer muşambası, lastik ve ebonit sanayinde de kullanılmaktadır. Cam endüstrisinde parlaklığı artırmak, mercek ve TV tüpleri üretiminde, plastik sanayinde plastiğe matlık vermek için kullanılır. Tarım ilaçları üretiminde de inert madde olarak
kullanılır. Baritin önemli kullanım alanlarından birisi de boya sanayidir. Yağlı boya üretiminde
beyazlatıcı olarak pigment ve inceltici olarak kullanılır. Barit alevinin yeşil renk vermesinden
dolayı havai fişek üretiminde kullanılır. Son yıllarda, barit ilavesiyle yapılan ağır beton nükleer
santrallerde gamma ışınlarını emme özelliğinden dolayı fazla miktarda kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’de tüketimine bakıldığında tüketimin %90 oranında sondaj sanayiinde kullanılması sektörün bu yöndeki talebe bağlı olarak değişime gittiğini göstermektedir.
Dünyada ve ülkemizde barit üretimi hem yeraltı hem de yerüstü işletmesi olarak yapılmaktadır.
Mikronize barit üretimi ise, sarkaç toplu veya döner tablalı değirmenlerde öğütülüp, çeşitli seperatörlerden ve filtrelerden geçilerek boyut tasnifi yapılmaktadır. Dünyada barit öğütme tesislerinin tümünde üretim hemen hemen aynı teknoloji ile yapılmaktadır.
1985 yılından beri O.C.M.A standardının artık kullanılmadığı sektörde üretilen ve tüketilen öğütülmüş baritin uluslararası kabul görmüş tek standardı, sondaj çamuru katkı maddesi olarak A.P.I
13A dır. Diğer kullanımlar için uluslararası kabul görmüş standart yoktur. Çoğunlukla alıcıların taleplerine göre nitelikler belirlenir.
Türkiye’de ise sondaj çamuru katkı maddesi standardı olarak TS919 kullanılır. Cam sanayi TS
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5632, Lastik sanayii TS 5633 ve boya sanayi TS 5634 kullanmaktadır.
Uluslararası sondaj bariti standardı özellikleri aşağıdaki gibidir [8].
•

BaSO4 Min %92

•

Özgül ağırlık, katı en az.4,20 gr/cm3

•

Suda çözünen toprak alkali Metaller (Kalsiyum), en çok 250 ppm

•

Elek analizi (yaş)

74 mikron (200 mesh) üstü en çok %3
44 mikron (325 mesh) üstü en az %5
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Proje Başlığı:

Folliküler patternli tiroid lezyonlarının ayırıcı tanısında Claudin-1 immünoekspresyonunun tanısal değerinin belirlenmesi ve dünyada yaygın olarak kabul gören bir
immünohistokimyasal belirleyici olan HBME-1 ve çeşitli prognostik parametreler ile karşılaştırılması.

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜÇER
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Pelin BAĞCI, Yrd. Doç. Dr. Recep BEDİR, Dr.
İbrahm ŞEHİTOĞLU

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-15.01.2016
Projenin Amaç ve Kapsamı: Tanısal kriterlerin kullanımında subjektivitenin oldukça fazla

olduğu tiroidin folliküler patternli lezyonlarının ayırıcı tanısında yaygın olarak kullanılan HBME-1
ile birlikte Claudin-1’in tanısal değerini ve prognostik parametreler ile olan ilişkisini araştırmayı
amaçladık.
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Proje no: 2013.102.04.1
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Hemen-hemen doğrusal Termo - Esneklik denklemi için devirli-sınır koşullu karışık probleminin incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hüseyin HALİLOV
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Doç. Dr. Kadir KUTLU, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Özgür GÜLER

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Önerilen
- Esneklik denklemi için devirli sınır koşullu,

çalışmada hemen-hemen doğrusal Termo

(2)
,

(0 ≤ t ≤ T )

(3)

karışık probleminin zayıf genelleşmiş çözümünün varlığı ve tekliğinin incelenmesinin yanı sıra
yaklaşık çözünün değerlendirilmesi yapılacak.
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Proje no: 2013.102.02.2
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Aktive Edilmiş Ünye Bentoniti Katalizörü Varlığında Benzimidazol Halkası İçeren Çeşitli Heterosiklik Bileşiklerin Elde Edilmesi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Musa ÖZİL
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Kimyager Nesibe SOSAN, Kimyager Osman BODUR
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.01.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Geçmişten günümüze kadar birçok reaksiyonun kataliz-

lenmesinde çok farklı katalizör kullanılmasına rağmen, son zamanlarda yapılan tüm çalışmalar ucuz, etkili ve zararsız özelliklere sahip katalizörlerin kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmada, biyolojik aktif madde olan benzimidazol halkası [1-3] içeren organik bileşiklerin
kısa sürede yüksek verimle sentezlenmesini sağlayan mikrodalga teknolojisinin kullanılmasının
yanı sıra, bu reaksiyonların gerçekleşmesi için Türkiye’nin önemli yer altı kaynağı olan killerin,
katalizör olarak kullanılmasını sağlayarak hem ülke içindeki minerallerin değerlendirilmesi hem
de yapılacak olan sentezlerin daha ucuza mal edilmesi hedeflenmektedir.
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Proje no: 2013.102.04.3
Proje Türü: Genel Proje (GP)
Proje Başlığı: Tam Kafesler Üzerinde Fuzzy Gerektirmeleri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mücahide Nesibe KESİCİOĞLU
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yavuz KESİCİOĞLU, Muhittin GÖKTEKİN
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2013- 30.06.2015
Projenin Amaç ve Kapsamı: Fuzzy gerektirmeleri fuzzy mantığında temel operatörler-

den biridir. Fuzzy gerektirmeleri {0,1}’ de değerler alan klasik gerektirmeyi doğruluk değerleri
[0,1] birim aralığında değerler alan fuzzy mantığına genelleştirmeyi esas alır. Klasik mantıktaki
gerektirme farklı şekillerde tanımlanabilir. Bunlardan üçü teorik önemiyle ilgili olup şu şekildedir: Kleene cebirinin genel materyal gerektirmesi, Pseudo- Boole cebiri olarak da adlandırılan Heyting cebirindeki bağlacın rezidusu olarak elde edilen gerektirme ve “Sasaki oku” olarak
da adlandırılan ve quantum mantığının yapısındaki gerektirmedir. İlginç olarak, tanımlardaki
farklılıklara rağmen, doğruluk tabloları klasik durumda aynıdır. Buna karşın, fuzzy mantığında
yukarıdaki tanımların doğal genelleştirmeleri aynı değildir. Bu farklılık, zarardan ziyade yararlı
bir farklılıktır çünkü otuz yıla yakın bir süredir fuzzy gerektirmeleri üzerinde yoğun çalışmalara
sebep olmuştur.
Bir fuzzy gerektimesi klasik (Boole) gerektirmesinin [0,1]’ e bir genelleştirmesi olduğundan çalışmalar daha çok fuzzy mantığının tanım aralığını bağlıdır.
Günümüze kadar pek çok kişi tarafından [0,1] üzerinde fuzzy gerektirmeleri çalışılmış, aksiyomları arasındaki bağıntılar incelenmiş ve çeşitli özellikleri belirlenmiştir. Ancak bir tam kafes üzerindeki fuzzy gerektirmeleri hakkında literatürde çok fazla veri elde edilememiştir. Bu projenin
amacı kafesler üzerinde tanımlanan fuzzy gerektirmelerini araştırmak ve literatürdeki bu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmaktır. Fuzzy mantıkta önemli bir yere sahip olan fuzzy gerektirmelerinin kafesler üzerinde incelenmesine yönelik atılan her adım literatürde oldukça önemli
bir yere sahip olacaktır. Bu amaca yönelik olarak kafesler üzerinde fuzzy gerektirmelerinin özellikleri incelenecek ve fuzzy gerektirmesi üretme metotları üzerinde durulacaktır.

2013

340

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
2013

Proje no: 2013.106.01.1
Proje Türü: Tıpta Uzmanlık
Proje Başlığı: Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İzole Edilen Enterik Bakterilerdeki
Genişlemiş-Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Enzimlerinin Moleküler Karakterizasyonları

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Arş. Gör. İlkay BAHÇECİ
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15.01.2013-14.07.2014
Projenin Amaç ve Kapsamı: Genişlemiş (extended)-spektrumlu beta-laktamazlar sefo-

taksim, seftazidim, seftriakson ve monobaktamlar gibi oksi-imino sefalosporinleri hidroliz edebilen enzimlerdir (Philippon ve ark., 1989; Jacoby ve Medeiros, 1991; Bush ve ark., 1995). Bu
enzimler Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae başta olmak üzere diğer Enterobacteriaceae
familyası üyelerinde de belirlenmiştir (Sirot ve ark., 1988; Mabilat ve Courvalin, 1990; Gouby
ve ark., 1994 Mariotte ve ark., 1994 Philippon ve ark., 1994). Bu enzimler genelde TEM ve SHV
türevleri olup, bir veya birkaç amino asidinde meydana gelen nokta mutasyonlarıyla substrat
aralıklarını genişletebilmektedirler. Bunlar haricinde CTX-M grupları gibi son zamanlarda artan
bir şekilde ortaya çıkan enzimler, OXA, PER1 ve 2, BES-1, FEC-1, GES-1, CME-1, SFO-1, TLA-1 ve
VEB-1 gibi daha az sıklıkla ortaya çıkan enzimler bulunmaktadır (Bradford, 2001; bakınız http://
www.lahey.org/studies/webt.htm). GSBL üreten bakterilerin etken olduğu enfeksiyonlarda geniş (broad)-spektrumlu beta-laktam grubu antibiyotiklerin (örneğin; oksiimino-sefalosporinler)
kullanılmasından kaçınılır. Bu da tedavide problemlere yol açmaktadır. Hastanede yatan hastalarda dünya çapından problem enzimlerdir. Sıklığı ülkeden ülkeye ve hatta kurumdan kuruma
değişmektedir (Emery ve ark., 1997). GSBL taşıyan bakterilerin etken olduğu yoğun bakım hastalarındaki enfeksiyonların mortalite oranının %30-50 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Quinn,
1994). Türkiye’de yapılan çalışmalarda GSBL sıklığı Klebsiella türlerinde % 14.9-47, E.
coli’de % 0-57.8 arasında bildirilmiştir (Büyükbaba ve ark., 1996; Akyıldız ve ark., 1997; Evrensel
ve ark., 1997; Kaleli ve ark., 1998). Klinik mikrobiyoloji testleri genellikle bir beta-laktamaz inhibitörü olan klavulanat ile oksiimino-sefalosporinlerin kombinasyonunu kullanır. Bu testlerde
klavulanat GSBL enzimini inhibe eder ve sefalosporine direnç miktarında azalmaya neden
olur (Bradford, 2001). Jarlier ve ark. (1988)’nın önerdiği çift disk sinerji testi Kirby-Bauer disk
difüzyon testine dayalı önerilen bir metodolojidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalardaki nozokomiyal enfeksiyon etkeni GSBL üreten enterik
bakterilerin direncine neden olan genetik elemanların sıklığı ve tipi hakkında veritabanlarında bilgiye rastlanmamıştır. Bu amaçla, Klinik Mikrobiyoloji Rutin Laboratuarında Yoğun bakım
ve servislerde yatan hastalarda nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak izole edilen GSBL üreten Enterobacteriaceae familyası üyesi bakterilerde enzimlerin sıklığı belirlenecek, moleküler
karakterizasyonları izoelektrik fokuslama (IEF) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) metodları
kullanılarak yapılacaktır.
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Proje no: 2013.111.08.01
Proje Türü: Yönlendirilmiş Proje (YP)
Proje Başlığı: Tam seramik restorasyonlarda geçici simanlarm daimi simanlarm bağlanma
dayanıklılığına etkisinin incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Projede Yer Alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Bilal HOLOĞLU, Öğr. Gör. Murat
ALKURT

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 04.10.2013-04.10.2013
Projenin Amaç ve Kapsamı: Amaç: Bu çalışmada tam seramik restorasyonlarda geçici simanlarm daimi simanların bağlanma dayanıklılığına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Diş kesiminden sonra en fazla görülen problemlerden biri dentinde meydana gelen
hassasiyettir. Brannström’ın hidrodinamik teorisine göre hassasiyetin nedeni dentin tübülleri
içerisindeki hareketlilikten kaynaklanmaktadır. Preparasyon sonrasında pulpanın korunması,
fonksiyonel ihtiyaçların ve hastanın kozmetik gereksinimlerinin karşılanması için geçici
restorasyonlar ve geçici simanlar kullanılmaktadır.1Geçici simanların dentin yüzeyinden tamamen uzaklaştırılması zor olduğundan
restorasyonların bağlanma dayanıklılığının azalmasına neden olmaktadırlar.3 Araştırıcılar dentin yüzeyindeki bağlanma dayanıklılığının azalmasına ojenolden kaynaklı geçici yapıştırmadan
çok geçici siman artıklarının sebep olduğunu belirtmişlerdir.2 Mikroskop, enerji dağılım spektoroskopi ile yapılan çalışmalarda geçici siman artıklarına rastlanmıştır.3 Bu durum küçük partiküllerin dentinin içine doğru yüksek kapasitede diffüze olmasıyla ilgili olabilir.4 Siman artıkları
ıslanılabilirliği, geçirgenliği, dentin reaktivitesini ve adesiv gibi likitlerin kontakt açısını değ
iştirebilmektedir.5
Geçici simanların yapısında bulunan ojenolün resin polimerizasyonunu inhibe ettiğini
belirten çalışmalar 6-11 olmasına karşın, polimerizasyon sırasında herhangi bir etkisinin
olmadığını belirten “çalışmalar da mevcuttur.12 16 Paul ve Scharer9 yaptıkları çalışmada daimi
yapıştırma işleminden önce geçici simanlarla yapıştırma işleminin bağlanma dayanıklılığını
azalttığını bildirmişlerdir. Buna karşılık daimi simantasyon öncesinde geçici simanlarla siman•
tasyonun bağlanma dayanıklılığına etkisinin olmadığını
belirten çalışmalar da mevcuttur.12 13
Bu çalışmada geçici simanların, daimi simantasyonda kullanılan simanların bağlanma
dayanımına olan etkisi incelenecektir.
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