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T.C. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  UYGULAMA 
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Amaç

Madde 1. (1) Bu yönerge; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, 
tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 
araştırmacılar tarafından önerilen bilimsel araştırma proje teklifl erinin değerlendirilmesi, 
kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2. (1) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, 
tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 
araştırmacılar tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için Komisyona sunulan Bilimsel 
Araştırma Projelerinin yürütülmesi ile usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3. (1) Bu yönerge; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanun’la 
değişik 58.maddesi” ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik 
Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel

Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun

28.03.2017 tarih ve 103 sayılı toplantı kararıdır
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İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

Madde 4. (1) Bu yönergede geçen   

a. Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

b. Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

c. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı 
yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması 
beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya 
da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma 
altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

d. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin

kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla 
ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,

e. BAP Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısını,

f. Proje  Yürütücüsü:  Projeyi  teklif  eden,  hazırlanmasından  ve  yürütülmesinden 
sorumlu olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, 
diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan üniversitemiz 
mensubu araştırmacıyı,

g. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından 
proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü 
öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede 
görev verilen kişileri,

h. BAP   Koordinasyon   Birimi:   Bilimsel   Araştırma   Projeleri   Komisyonunun sekretarya 
hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş 
ve işlemlerin yürütülmesi ve üniversite araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, 
izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, üniversite araştırma performansının ölçülmesi, 
değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve 
üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle 
koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

i. BAP   Koordinasyon   Birimi   Koordinatörü:   BAP   Koordinasyon   Biriminin faaliyetlerinin 
üniversite adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma 
unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte 
belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından 
görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

j. Hakem:  Proje  önerilerinin  değerlendirilmesi  için  görüşlerine  başvurulan  ve projenin 
kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

k. Sözleşme Protokolü: Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya 
görevlendireceği Rektör Yardımcısı ile projelerin yürütücüleri tarafından imzalan protokolü,
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l. Ara Rapor: Proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren, sözleşme tarihinden 
itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine 
sunmakla yükümlü olunan raporları,

m. Sonuç Raporu: Projenin bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren 
ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış raporu,

n. Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, İfade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

BAP Komisyonu 

Madde 5. 

(1) BAP Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında BAP 
Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen 
en az yedi en çok on öğretim üyesinden oluşur.

(2) Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen 
BAP Komisyonu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden 
görevlendirilebilir.

(3) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi 
halinde, Senato’nun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden 
alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile 
yeni bir üye görevlendirilir.

BAP Komisyonu’nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 6. (1) BAP Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu 
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması 
halinde, BAP Komisyonu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

BAP Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Madde 7. (1) Komisyonun görevleri;

a. Proje başvuru takvimini hazırlar,

b. Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar,

c. Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler,

d. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak sözleşme protokolünü hazırlar,

e. Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, başvuruların değerlendirilmesi, projelerin 
yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler,

f. Bu yönergede belirtilen proje türlerinin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüğü 
proje türlerini uygulamadan kaldırabilir ve/veya yeni proje türleri oluşturabilir.
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g. Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini 
hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip 
desteklenmeyeceğine karar verir,

h. Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini 
kapsayan ara raporları değerlendirir,

i. Proje   yürütücülerinden   gelen   ek   süre,   ek   bütçe   ve   diğer   tüm   talepleri 
değerlendirerek karara bağlar, 

j. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun 
uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,

k. Sözleşme protokolü ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar 
verir,

l. Ülkemiz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli 
araştırma alanlarını ve konularını belirler,

m. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler 
hakkında Rektöre rapor sunar,

n. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 
Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Madde 8. (1) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin üniversite adına 
yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince 
taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf 
yapılan ve Rektöre karşı sorumlu olan öğretim üyesidir.

Madde 9. (1) Koordinatör;

a. BAP  Koordinasyon  Biriminin  program  ve  faaliyetlerini  yönerge  ve  komisyon kararları 
doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

b. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına 
vekâlet etmek,

c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,

d. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,

e. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,

f. Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

g. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel 
yazılı raporlar sunmak,

h. Projeler kapsamında satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak. 
Görevlerini yerine getirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PROJE TÜRLERİ

Madde 10. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri;

a.  53001-Normal Araştırma Projeleri (NAP): Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta 
ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların 
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

b. 53002-Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Üniversitede kayıtlı öğrencilerin lisansüstü 
tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma 
projeleridir.

c. 53003-Sanayi İşbirliği Projeleri (SIP): Üniversite araştırmacılarının bir sanayi kuruluşu 
ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin en az %60’ı ilgili sanayi kuruluşu tarafından  karşılanan, 
uygulamaya  yönelik  projelerdir.Birinci  derecede  öncelik taşırlar.

d. 53004-Araştırma Altyapı Projeleri (AYP): Üniversitenin araştırma alt yapısının 
geliştirilmesine yönelik projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını 
belirler ve özel  eğerlendirme süreçleri öngörebilir.

e. 53005-Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Projeleri (BIP): Üniversite 
araştırmacılarının yurt dışındaki tanınmış üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde, ilgili 
kuruluşlardaki araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

f. 53006-Kariyer Geliştirme Projeleri (KGP): Üniversite mensubu olup Yardımcı Doçent 
kadrosunda bulunan araştırmacıların araştırma kültürünün geliştirilmesi ve araştırma 
altyapılarını oluşturabilmeleri amacıyla yürütecekleri araştırma projeleridir.

g. 53007-Hızlı   Destek   Projesi   (HZP):   Normal  araştırma  projesine  dönüşme potansiyeli 
bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje 
süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.

h. 53008-Güdümlü Projeler (GDM): BAP Komisyonu’nun gerekli gördüğü alanlarda 
hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru 
koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.

i.  53009-Çok  Disiplinli  Öncelikli  Alan  Projeleri  (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli 
alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Bu 
kapsamdaki projelerin en az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde 
anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak 
bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır.

j.  53010-Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri (UKP): Üniversite araştırmacılarının ulusal 
kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, 
işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir.

k. 53011-Uluslararası    Katılımlı    Araştırma    Projeleri    (UAP): Üniversite araştırmacılarının 
yurtdışından kurum ve kuruluşların katılımı yürütecekleri araştırma projelerdir. Bu tür 
projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir.

l.  53012-Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi (DKP): Üniversite dışındaki 
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ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve 
Üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma 
projelerinin başarımlarının artırılması amacıyla hazırlanan destekleyici projelerdir. Bu 
kapsamda TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların 
yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak 
yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Alt yapı oluşturmaya yönelik projeler ile sosyal 
sorumluluk mahiyetindeki projeler destek kapsamı dışındadır.

m. 53013-Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LOK): Üniversitenin 4 yıl ve 
üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına 
kayıtlı başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine 
özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma 
projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca lisans 
öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir.

n.53014-Sempozyum Düzenleme Projeleri (SMP): Üniversite ev sahipliğinde veya 
ortaklığında düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu 
gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği 
ve bildiri kitabının basıldığı (veya elektronik ortamda yayımlandığı) sempozyumlara yönelik 
projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, sempozyumun ulusal veya uluslararası olması gibi 
kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Ancak, sağlanacak 
destek miktarı doktora tez projeleri için sağlanan destek miktarını geçemez. Sempozyum 
Düzenleme Projeleri kapsamında hangi giderlerin karşılanabileceği BAP Komisyonu 
tarafından belirlenerek duyurulur

BEŞİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Proje Başvurusu 

Madde 11. (1) Proje başvuruları BAP Koordinasyon Birimi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 
kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün 
BAP Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

(2) Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan Proje yürütücüleri 
ilgili projelerini başarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde yeni bir proje başvurusu 
gerçekleştiremez ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar.

(3) Araştırmacıların eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği 
proje sayıları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

(4) Lisansüstü tez projeleri için destek başvurusu, tez konusunun lisansüstü çalışmanın 
yürütüldüğü enstitü veya fakültenin yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. 
Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim 
üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten bir yazının BAP 
Koordinasyon Birimine sunulması zorunludur.

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 12. (1) BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp 
sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme 
aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon 
değerlendirmesine sunulur.
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(2) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak Komisyon tarafından 
doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri Komisyon 
tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. NAP Projeleri için hakemlerin en az birinin, ÖNAP 
Projelerinde ise hakemlerin en az ikisinin Üniversite dışından olması tercih edilir. Komisyon, 
gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel 
yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon 
değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım 
isteyebilir.

(3) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek 
sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

(4) BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün veya

Rektörün konuyla ilgili görevlendireceği Rektör Yardımcısının onayına sunulur ve onaylanan 
projeler için uygulamaya geçilir.

ALTINCI BÖLÜM

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ ve İZLENMESİ

Proje Protokolü

Madde 13. (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği 
Rektör Yardımcısı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır. Proje 
yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama 
tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje 
türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP Koordinasyon Birimine 
teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon 
Birimince herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal 
bir mazereti olmaksızın 2 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalamayan ve en geç altı ay 
içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.

Ara Raporlar

Madde 14. (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren 
ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun 
olarak BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Komisyon projenin türüne ve 
özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon 
tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem 
incelemesine gönderebilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı 
Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

Sonuç Raporu

Madde 15. (1) Proje yürütücüsü, projenin bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma 
sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış 
Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje 
Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca, var ise 
proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden 
Birime sunulur. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına 
dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de Birime teslim etmek zorundadır. 
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Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve 
tezler değerlendirmeye alınmaz. Sonuç raporlar BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek 
projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde 
hakem veya konunun uzmanlarından da yardım alarak değerlendirmesini yapabilir.

(2) Araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, yüksek 
lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik tezlerinde 
kullanılamaz. Bu kapsamdaki sonuçlar, ancak literatürdeki diğer kaynakların kullanıldığı 
oranda ve kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Proje Sonuçlarının Yayımlanması

Madde 16. (1) Proje sonuçlarının yayımlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a.  Desteklenen NAP ve ÖNAP projelerinin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç 
iki yıl içinde, TÜBİTAK tarafından da yayın desteği sağlanan, Science Citation Index (SCI), 
Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts 
and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin 
makale olarak yayınlanması beklenir.

b. NAP Projeleri için yukarıda belirtilen indeksli dergilerde en az bir makale veya uluslararası 
kitapta bir bölüm niteliğinde yayın gerçekleştirilmesi beklenir. Sosyal bilimlerde en az bir 
kitap veya kitapta bölüm yayınlanması, sanatta yeterlik alanında ise çalışma sonuçlarını da 
kapsayan sergi düzenlenmesi de yeterli kabul edilir.

c.  ÖNAP Projeleri için yukarıda belirtilen indeksli dergilerde makale veya uluslararası kitapta 
bölüm niteliğinde iki adet yayın gerçekleştirilmesi beklenir. Bu tür projeler için, TÜBİTAK 
tarafından yapılan puanlandırmaya göre puanı 75’in üzerinde olan dergilerde olmak üzere 
tam metin 1 makale yayımlanması yeterli kabul edilir. Sosyal bilimlerde en az bir kitap 
yayınlanması, sanatta yeterlik alanında ise sergi düzenlenmesi de yeterli kabul edilir.

d. Sonuçlarından patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

e.  Yeni bir NAP veya ÖNAP proje başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın 
koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarını en az iki farklı dergiye/
yayınevine sunulmasına rağmen basımının kabul edilmediğini belgelemeleri durumunda 
Komisyon sunulan yayının örneğini ve yürütücünün son iki yılda gerçekleştirdiği diğer 
yayınlarını da dikkate alarak, yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar.

f.  Desteklenen lisansüstü tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde, ulusal veya 
uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması zorunludur. 
Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış 
olması gerekir.

g. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi 
yalnızca bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir.

Madde 17. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında 
gerçekleştirilen her türlü yayında, “Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….”  (“This work 
was supported by Research Fund of the Recep Tayyip Erdogan University. Project Number: 
….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen 
yayınların bir nüshasının Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna 
sunulması da zorunludur.
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Telif Hakları

Madde 18. (1) Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fi kri mülkiyet hakları Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir 
yayın veya uygulama için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması 
zorunludur.

(2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin 
dağılımı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere 
uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen 
oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Araştırmacılar, proje yürütülüyorken veya tamamlanmasından sonra veri ve kayıtları 
saklamakla yükümlü oldukları süre içerisinde BAP Komisyonunun talep etmesi durumunda, 
araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen tüm veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, 
örnek, numune, sonuç vb tüm unsurları Komisyona teslim etmek zorundadır.

(4) BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait sonuçları ve/veya verileri BAP 
Komisyonunun belirleyeceği ilkelere uygun olarak kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya 
elektronik ortamda yayımlayabilir/yayımlatabilir.

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

Madde 19. (1) Bilimsel araştırma projeleri ek sürelerde dâhil olmak üzere en çok otuz altı 
ay içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile 
projeler için otuz altı aylık süre aşılmamak koşuluyla ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin 
sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 1 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.

(2) Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek 
süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, 
ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

(3) Proje türlerine göre, ek süre verilip verilmeyeceği ve/veya verilebilecek ek süreler BAP 
Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları

Madde 20. (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl Komisyon tarafından 
belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri 
yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir.

Madde 21. 

(1) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre 
tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yürütücüsünün gerekçeli 
talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır.

(2) Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili 
yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek kaynak sağlanabilir. Proje türlerine göre 
sağlanabilecek ek bütçe miktarı Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. Ek bütçe 
taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 45 gün önce gerçekleştirilmesi 
gerekir.

Madde 22. (1) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat 
giderlerinden ayrı olarak, projeden elde edilen sonuçlarla üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş 
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bir bildirinin ulusal/uluslararası olarak düzenlenen bir kongre veya sempozyumda sunulması 
için gerekli olan seyahat ve katılım giderleri BAP Komisyonu tarafından belirlenecek uygulama 
esaslarına uygun olarak karşılanabilir. Araştırma veya kongre/sempozyum katılımı amacına 
yönelik seyahat giderlerinin karşılanabilmesi için, proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin 
öngörülmüş ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Madde 23. 

(1) Üniversitemizde yapılabilen analiz ve testler başka kurum ve kuruluşlarda yaptırılamaz. 
Yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dışında yaptırılmaz. Ancak, zorunlu 
durumlarda, gerekçelerin detaylı olarak başvuru formunda belirtilmesi ve BAP Komisyonunun 
uygun görmesi durumunda bu kısıtlamalar uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR

Genel Hükümler

Madde 24. (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve 
donanımların mülkiyeti proje yürütücüsünün bulunduğu birime aittir. Söz konusu makine- 
teçhizat, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; 
bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan 
ve herhangi bir sebepten dolayı tamamlanamayan projelere ait makine ve teçhizat ise ihtiyaç 
duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve 
teçhizatla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak 
üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarrufl arda bulunmaya yetkilidir.

Madde 25. (1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması 
ve bu kitapların alımına ihtiyaç bulunduğuna dair Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden 
onaylı bir yazının alınması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez 
Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edildikten sonra proje yürütücüsüne teslim edilir.

Madde 26. (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten 
itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Madde 27. (1) BAP Komisyonu, önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde proje yürütücüsünün 
gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda projenin normal süresinden sayılmamak üzere 
çalışmayı 6 aya kadar askıya alabilir.

Yaptırımlar

Madde 28. (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali 
kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar 
uygulanır:

a.  Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir,

b. Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve 
kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil 
olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden 
geri alınır.
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a.  Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 5 yıl süre ile 
herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.

b. BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem 
yapılması hususunda Rektör’e görüş bildirebilir.

Madde 29. (1) Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir 
veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile 
iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan 
ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil 
olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri 
alınır. Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

a. Projenin araştırmacıların ihmali veya kusuru nedeniyle başvuruda öngörülen gelişmeyi 
göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi,

b. BAP Komisyonu tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyetlerinin amacı 
dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

c. Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyon tarafından onaylanan bir 
araştırmacıya devretmeden projeden ayrılması.

Madde 30. (1) BAP Komisyonu, aşağıdaki durumlarda projenin içeriğinde düzeltme 
yapılmasına, proje ekibinde değişiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar 
verebilir. Aşağıdaki nedenlerle projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan tüm mal ve 
malzemeler BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. Bu malzemeler diğer araştırmalarda 
kullanılmak üzere BAP Komisyonu tarafından ilgili araştırmacılara veya uygun görülecek 
birim veya bölümlere tahsis edilebilir.

a. Projenin araştırmacıların sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle yürütülemez 
hale gelmesi,

b. Tez projeleri için ilgili lisansüstü öğrencisinin eğitimini bırakması nedeniyle çalışmanın 
yürütülemez hale gelmesi,

c. Proje ekibindeki araştırmacıların çoğunluğunun üniversite ile ilişiğinin kesilmesi nedeniyle 
çalışmanın yürütülemez hale gelmesi,

d. Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve BAP Komisyonu tarafından uygun görülen 
diğer zorunlu nedenlerle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi.

Madde 31. (1) Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 
1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin 
yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün 
içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje 
kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir 
durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri de dahil olmak üzere, 
diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca 
proje yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

Madde 32. (1) Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin 
yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan 
uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporun teslim edilmemesi durumunda ise, proje 
yürütücüsüne, sonuç raporun sunularak Komisyonda karara bağlandığı tarihten itibaren 1 yıl 
süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne 
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ise 3 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu 
yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve Komisyonun uygun 
bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporun yeniden 
düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu süre ile var ise daha önce verilmiş olan ek 
sürelerin toplamı, bir yıldan fazla olamaz.

Madde 33. (1) Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen tez 
projesi yürütücülerine 2 yıl, NAP ve ÖNAP proje yürütücülerine ise 3 yıl süreyle herhangi bir 
türde yeni bir proje desteği verilmez.

(2) BAP Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde 
“Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research 
Fund of the Recep Tayyip Erdogan University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer 
anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara 1 yıl süreyle herhangi bir türde 
destek sağlanmaz.

Madde 34. (1) Projeler kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birimleri, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı veya diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/
sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, BAP Birimince mükerrer destek 
sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen 
harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı 
2 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

Madde 35. (1) Madde 28, Madde 29 veya Madde 34 kapsamındaki durumlar nedeniyle 
BAP Komisyonu tarafından ikinci kez yaptırım uygulanan araştırmacılar BAP Koordinasyon 
Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.

Madde 36. (1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 
Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 37. (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun 30.12.2015  tarih ve 91 
sayılı toplantı kararı ile kabul edilen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Uygulama Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 38. (1) İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Recep 
Tayyip

Erdoğan Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 39. (1) Bu yönerge hükümleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü tarafından

yürütülür.
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Proje Başlığı Yeni Dini Hareketler Ve Şiddet İlişkisi 
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Harcama 

 
4.525,94 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Yeni dini hareketler (YDH’ler)’in tarih sahnesine çıkmasından bu yana, onlarla ilgili pek çok mesele araştırma 
konusu olmuştur. Ayrıca, bazı grupların zaman zaman cinayet ve toplu intihar gibi şiddet eylemleriyle gündeme 
gelmeye başlamasıyla birlikte, yeni dini hareketlerin şiddetle ilişkisi de temel tartışma konularından biri haline 
gelmiştir. Bu çalışmada yeni dini hareketler ve şiddet ilişkisi; sergiledikleri şiddet eylemlerinin niteliğinden dolayı 
“büyük beş” olarak isimlendirilen Halkın Tapınağı, Branch Davidian, Güneş Tapınağı, Cennetin Kapısı ve Aum 
Shinrikyo hareketleri üzerinden iki ana başlık altında incelenmiştir. 
Birinci bölümde; ilk olarak şiddetin tanımlanması, kaynakları ve meşrulaştırılması meselesi ele alınmakta, ardından 
geleneksel dinlerdeki şiddet unsurlarına değinilmektedir. Bu noktada, konunun açıklığa kavuşturulmasına katkı 
sağlaması amacıyla din-şiddet ilişkisi hakkındaki bazı teorilere de yer verilmektedir. Bunun akabinde söylemlerinde 
barış ve şiddet vurgusuna rastlanılan hareketler örneklendirilmekte ve şiddet olaylarının görüldüğü gruplar kendi 
aralarında bir tasnife tabi tutulmaktadır. Son olarak ise şiddetle anılan beş büyük hareketin genel bir portresi 
çizilmektedir. 
İkinci bölümde; öncelikle YDH’lerin şiddete ilişkin söylemlerine atıfta bulunulmakta, ardından teolojik unsurlardan 
sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal etkenlere kadar YDH’lerin şiddete yönelmesinde rol oynayan faktörler 
sıralanmaktadır. Daha sonra YDH’lerin hem kendi üyelerine hem de grupları dışında kalan ötekilere yönelik ne tür 
şiddet uygulamalarına başvurduğu üzerinde durulmaktadır. 
Araştırma sonucundaki bulgulara göre; bazı YDH’lerin çeşitli faktörlerin etkisiyle şiddete yöneldiği tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte YDH’ler tarafından uygulanan şiddetin, dışarıda kalanlardan daha ziyade üyeleri hedef 
aldığı fark edilmiştir. Ayrıca YDH’lerdeki şiddet türlerinin hakaret, aşağılama, tehdit etmeden ekonomik ve cinsel 
açıdan istismar etme, dövme, öldürme ve intihara teşvik etmeye varıncaya kadar oldukça geniş bir yelpazede 
çeşitlilik arz ettiği görülmüştür. 

 
Abstract 

 
Since the emergence of new religious movements (NRMs), the many issues concerned with them have been studied. 
Although some of these movements come to the fore by spectacular acts of violence such as murder and mass 
suicide, the relationship between them and violence has become the major topic of conversation. In this study, new 
religious movements and violence relationship is examined under two main headings on the basis of Peoples Temple, 
Branch Davidian, Solar Temple, Heaven’s Gate and Aum Shinrikyo, which are called as the "big five" because of 
the nature of their violence acts. 
In the first section, there are three main headlines: the fact of violence, the relation between religion and violence, 
and new religious movements in the context of violence. 
In the second section, firstly it is mentioned from violence discourses of some NRMs, then is arranged the factors 
that lead to NRMs from theological elements to socio-cultural, economical and political causes. Later, it is 
emphasized the types of violence that NRMs apply to both their members and outsiders. 
Our findings show that some NRMs have tended towards violence with the effect of the various factors; the violence 
acts of NRMs have aimed at the members of these groups rather than the outsiders; and the types of violence in 
NRMs have varied a wide range from insult, humiliation and threatening to abuse, 
beating, killing and suicide. 
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Proje Özeti 
 

Yeni dini hareketler (YDH’ler)’in tarih sahnesine çıkmasından bu yana, onlarla ilgili pek çok mesele araştırma 
konusu olmuştur. Ayrıca, bazı grupların zaman zaman cinayet ve toplu intihar gibi şiddet eylemleriyle gündeme 
gelmeye başlamasıyla birlikte, yeni dini hareketlerin şiddetle ilişkisi de temel tartışma konularından biri haline 
gelmiştir. Bu çalışmada yeni dini hareketler ve şiddet ilişkisi; sergiledikleri şiddet eylemlerinin niteliğinden dolayı 
“büyük beş” olarak isimlendirilen Halkın Tapınağı, Branch Davidian, Güneş Tapınağı, Cennetin Kapısı ve Aum 
Shinrikyo hareketleri üzerinden iki ana başlık altında incelenmiştir. 
Birinci bölümde; ilk olarak şiddetin tanımlanması, kaynakları ve meşrulaştırılması meselesi ele alınmakta, ardından 
geleneksel dinlerdeki şiddet unsurlarına değinilmektedir. Bu noktada, konunun açıklığa kavuşturulmasına katkı 
sağlaması amacıyla din-şiddet ilişkisi hakkındaki bazı teorilere de yer verilmektedir. Bunun akabinde söylemlerinde 
barış ve şiddet vurgusuna rastlanılan hareketler örneklendirilmekte ve şiddet olaylarının görüldüğü gruplar kendi 
aralarında bir tasnife tabi tutulmaktadır. Son olarak ise şiddetle anılan beş büyük hareketin genel bir portresi 
çizilmektedir. 
İkinci bölümde; öncelikle YDH’lerin şiddete ilişkin söylemlerine atıfta bulunulmakta, ardından teolojik unsurlardan 
sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal etkenlere kadar YDH’lerin şiddete yönelmesinde rol oynayan faktörler 
sıralanmaktadır. Daha sonra YDH’lerin hem kendi üyelerine hem de grupları dışında kalan ötekilere yönelik ne tür 
şiddet uygulamalarına başvurduğu üzerinde durulmaktadır. 
Araştırma sonucundaki bulgulara göre; bazı YDH’lerin çeşitli faktörlerin etkisiyle şiddete yöneldiği tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte YDH’ler tarafından uygulanan şiddetin, dışarıda kalanlardan daha ziyade üyeleri hedef 
aldığı fark edilmiştir. Ayrıca YDH’lerdeki şiddet türlerinin hakaret, aşağılama, tehdit etmeden ekonomik ve cinsel 
açıdan istismar etme, dövme, öldürme ve intihara teşvik etmeye varıncaya kadar oldukça geniş bir yelpazede 
çeşitlilik arz ettiği görülmüştür. 

 
Abstract 

 
Since the emergence of new religious movements (NRMs), the many issues concerned with them have been studied. 
Although some of these movements come to the fore by spectacular acts of violence such as murder and mass 
suicide, the relationship between them and violence has become the major topic of conversation. In this study, new 
religious movements and violence relationship is examined under two main headings on the basis of Peoples Temple, 
Branch Davidian, Solar Temple, Heaven’s Gate and Aum Shinrikyo, which are called as the "big five" because of 
the nature of their violence acts. 
In the first section, there are three main headlines: the fact of violence, the relation between religion and violence, 
and new religious movements in the context of violence. 
In the second section, firstly it is mentioned from violence discourses of some NRMs, then is arranged the factors 
that lead to NRMs from theological elements to socio-cultural, economical and political causes. Later, it is 
emphasized the types of violence that NRMs apply to both their members and outsiders. 
Our findings show that some NRMs have tended towards violence with the effect of the various factors; the violence 
acts of NRMs have aimed at the members of these groups rather than the outsiders; and the types of violence in 
NRMs have varied a wide range from insult, humiliation and threatening to abuse, 
beating, killing and suicide. 
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2014-2016 yıllarında Haziran-Eylül ayları arasında her 15 günde bir arazi çalışması yapılmıştır. Araştırma alanının 
florasında 85 familya, 340 cinse ait toplam 726 takson tespit edilmiştir. En fazla cins bulunduran familyalar şu 
şekilde sıralanmıştır: Asteraceae; 50, Poaceae; 27, Brassıcaceae; 25, Rosaceae;17,Lamiaceae; 13, Ranunculaceae; 
13, Apiaceae; 11, Caryophyllaceae; 11, Fabaceae; 11, Boraginaceae;10 cins ile temsil edilmektedir. Takson 
sayılarına göre ise en fazla takson içeren familyalar aşağıdaki gibidir: 
Asteraceae; 133, Poaceae; 54, Brassıcaceae; 44, Rosaceae; 32, Caryophyllaceae; 31, Fabaceae; 30, Ranunculaceae; 
30, Lamıaceae; 26, Boragınaceae; 24, Orobanchaceae; 16, Plantagınaceae; 16, Apıaceae; 15, Cyperaceae; 14, 
Asparagaceae; 12, Geranıaceae; 12, Polygonaceae; 12, Crassulaceae;10. 
2014 ve 2016 yıllarında sağımı yapılmış olan bal örneklerin palinolojik analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 
örneklerin her ikisinde de yüzde 98 oranında Castanea sativa polenine rastlanmıştır. Bu oran her iki balın orijininin 
kestane olduğunu göstermiş ve örnekler kestane balı olarak etiketlenmiştir. Örneklerde kestane poleninin yanında 
Ericaceae, Rosaceae ve Brassicaceae polenlerine de rastlanmıştır. Çalışmamızda, ağırlıkları 250±350 gram arasında 
olan 36 adet Sprague Dawley cinsi sıçan kontrol grubu (n:12), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) grubu 
(n:12) ve KOAH + Organik Sırtyayla Dere Balı (OSDB) grupları olmak üzere 3‘e ayrıldı. KOAH grubunun akciğer 
dokularında fibrozis ve lökosit infiltrasyonuna bağlı olarak gelişen alveolar duvar kalınlaşması gözlenmiştir. 
KOAH+OSDB uygulama grubunun histopatolojik incelemelerinde lökosit infiltasyonu ve fibrozisin azaldığı buna 
bağlı olarak da alveolar duvar kalınlığının KOAH gurubuna kıyasla azaldığını saptatık. 
Akciğer dokusunda kaspaz-3 pozitif hücrelerinin, KOAH grubu sıçanlarında kontrol grubundakilere göre daha 
yüksek olduğunu gözlemledik (p0.05). 
Lökosit infiltasyon alanı (µm2) ölçümü sonucunda KOAH grubu, kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak artmış 
olduğu izledik (p0.05). 
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Abstract 
 
A field study was conducted every 15 days between June and September in 2014-2016. A total of 726 taxa 
belonging to 85 families and 340 genus were found in the flora of the study area. The families with the highest 
genus number are represented as follows: Asteraceae; 50, Poaceae; 27, Brassicaceae; 25, Rosaceae; 17, 
Lamiaceae; 13, Ranunculaceae; 13, Apiaceae; 11, Caryophyllaceae; 11, Fabaceae; 11, Boraginaceae; 10 genus. 
As for he families with the highest number of taxa are as follows based on the taxon numbers: Asteraceae; 133, 
Poaceae; 54, Brassıcaceae; 44, Rosaceae; 32, Caryophyllaceae; 31, Fabaceae; 30, Ranunculaceae; 30, 
Lamıaceae; 26, Boraginaceae; 24, Orobanchaceae; 16, Plantagınaceae; 16, Apıaceae; 15, Cyperaceae; 14, 
Asparagaceae; 12, Geranıaceae; 12, Polygonaceae; 12, Crassulaceae;10. 
Palynological analyzes of honey samples obtained back in 2014 and 2016 were carried out. According to the 
result of these analyzes, %98 of the samples were found to have Castaneasativa pollen. This particular rate 
shows that the origin of the both honey is chestnut and the samples were labeled as chestnut honey. Samples 
was identified to have Ericaceae, Rosacea and Brassicaceae pollens also, except for Castaneasativa. 
Our experimental set up consisted of 36 Sprague Dawley rat control groups (n: 12) weighing  around 280 ± 
30 grams, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) group (n: 12) and COPD + Organic Backyard Brood 
(OSDB) (n: 12) groups. Due to the fibrosis and leukocyte infiltration, alveolar wall thickening was observed in 
the pulmonary tissues of the COPD group. Histopathological analyzes of COPD + OSDH treatment group 
revealed that leukocyte infiltration and fibrosis decreased and alveolar wall thickness decreased compared to 
COPD group. 
Caspase-3 positive cells were observed to be higher in the COPD group rats than in the control group in lung 
tissue (p <0.05). The alveolar septum thickness of the COPD group was significantly increased in the samples, 
compared to the control group in our study (p <0.05). Alveolar septum thickness (µm) was significantly 
decreased in COPD + OSDB group compared to COPD only rats (p <0.05). Similarities between control group 
rats and COPD + OSDB group (p> 0.05) was observed in terms of alveolar septum thickness (µm) 
(p>0.05).COPD group was significantly increased compared to the control group (p <0.05) after leukocyte 
infiltration area (µm2) measurements. Mean values of leucocyte infiltration area (µm2) was significantly 
decreased in COPD + OSDB group compared to COPD group (p <0.05). Leukocyte infiltration area (µm2) was 
similar between COPD + OSDB group and control group (p> 0.05). Total IgE levels in rats with COPD were 
significantly increased compared to the control group in the biochemical studies, and this difference was found 
to be significant (p <0.01). Furthermore, total IgE levels in the COPD + OSDB group rats were found to be 
lower than  that of the COPD group (Table 1) with a statistically significant difference (p <0.01). 
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Proje Özeti 
 
Karadeniz bölgesi biyoçeşitlilik yönünden Türkiye nin en zengin bölgelerinden birisidir. Doğu Karadeniz 
bölgesinde 2239 tür bulunmakta ve bu türlerin 514’ü endemik olmakla beraber bölgenin endemizm oranı yaklaşık 
%23 dür. Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bitki çeşitliliğinin yarıdan fazlası Rize iline ait olması sebebiyle 
Rize florası oldukça zengindir. Bunların yanında florasında barındırdığı bitkiler incelendiğinde %70 e yakınının 
tıbbi değeri olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 2014-2016 yılı florada yürüttüğümüz çalışma neticesinde 2014 
yılında 19 farklı yerden bitki örnekleri toplanmıştır ve 4 Mentha türü, 3  Origanum türü, 3 Thymus türü, 2 Salvia 
türü, 2 Stachys türü ve 1 Calamintha türü incelemeye alınmıştır. Toplanan bitki örnekleri gerek uçucu bileşen ve 
gerekte uçucu yağ oranları bakımından oldukça ümitvar olmuştur. Agronomik özellikler incelendiğinde; Mentha 
türleri ; drog herba verimi  891-203,1 g/m² iken  drog yaprak verimi ise 590-64 g/m²; Origanum türleri : drog herba 
verimi  109,08-100,32 g/m² iken drog yaprak verimi ise 36,02-5,08 g/m²; Thmus türleri : drog herba verimi ise 
251,8- droğ yaprak verimi (238,08-108,64) g/m²; Salvia ve calamintha türleri: Salvia verticillata subsp. 
verticillata’nın drog herba verimleri 713,88-620,2 g/m² arasında değişim göster Salvia glutinosa drog yaprak verimi 
ise 390 g/m², Calamintha nepeta  subsp. glandulosa drog yaprak verimi ise 284,4 g/m²’dir. Sonuç olarak veriler 
incelendiğinde floradan toplanan örneklerin oldukça geniş bir genetik varyasyon oluşturduğu, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin gerek etken madde gerekse agronomik özellikler yönünden önemli bir potansiyel teşkil ettiği ve Rize’de 
böyle bir çalışmanın ilk olma özelliğini de taşıması yönünden oldukça önem arz etmektedir. 

 
Abstract 

 
The Black Sea region is one of the richest regions of Turkey regarding biodiversity. THe number of species present 
in the East Black Sea Region are 2239, the number of endemic species are 514 and the endemism ratio is 23 %. 
Because more than half of the plant diversity at the Black Sea Region is in Rize the flora of Rize is very rich. Besides 
this if the plants in the flora of Rize are considered 70 % of them are of medicinal value. İn 2014 plant samples were 
collected from 19 different localities and 4 Mentha, 3 Origanum, 3 Thymus, 2 Salvia, 2 Stachys and 1 Calamaintha 
species were collected during this study. The collected plant samples showed desirable tarits in the manner of 
volatile oil composition and volatile oil yield. İf we consider agronomic traits: drog herba yield and drog leaf yield 
of of Mentha, Origanum and Thymus species was respectively 891-203,1 g/m² and 590-64 g/m², 109,08-100,32 
g/m² and 36,02-5,08 g/m², and 251,8 and 238,08-108,64 g/m²; in Salvia and Calamintha species the drog herba yield 
of Salvia verticillata subsp. verticillata’nın was determined as 713,88-620,2 g/m² the drog leaf yiled of Salvia 
glutinosa was 390 g/m²,  Calamintha nepeta  subsp. glandulosa showed a drog leaf yield of 284,4 g/m²’dir. 
Considering the results it can said that the plant samples collected from different localities displayed large variation, 
that medicinal and aromatic plants reserve a high potential regarding active substances and agronomic traits and 
that this study is important first study in Rize with this content. 
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Proje Özeti 
 
Araştırmanın amacı, markalı ya da dökme kivi satın alan tüketicilerin kivi satın alırken dikkat ettikleri hususların ve 
demografik özelliklerin satın alma davranışlarına etkisini incelemektir. Ayrıca bilinen kivi markası ile hipotetik kivi 
markasına ait marka değerleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir. 
Araştırma 2 aşamada gerçekleştirilmiş olup, araştırma sonucunda kullanılabilir 417 anket elde edilmiştir. Araştırmada 
kademeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Rize ili Merkez ilçesinde yaşayan tüketicilerin bir kısmının kivi bahçesine 
sahip olmalarından dolayı, tüketicilerin kivi satın almayı tercih etmemeleri araştırmanın önünde bir kısıt 
oluşturmuştur. Araştırma sonucunda tüketicilerin demografik özelliklerinin satın alma davranışları üzerinde etkili 
olduğu, marka ile marka değeri belirleyicilerinin tüketicilerin satın alma tercihleri üzerinde genel olarak etkili olduğu 
saptanmıştır. Bu çalışmanın kivi yetiştiriciliği/pazarlaması yapılan bölgelerde ya da ülkelerde yapılması yararlı 
olabilir. 
Anahtar Sözcükler: Kivi, Marka, Satın Alma Davranışları. 

 
Abstract 

 
The aim of this study is to analyze the significant points in consumers’ buying branded or bulky kiwifruits and to 
analyze impact of demographical features on buying behaviours. In addition to this, the aim is also to determine 
whether there is a difference between brand values belonging to known kiwifruit brand and hypothetical kiwifruit 
brand or not. The research was carried out in two steps, and 417 usable surveys were acquired after the research. In 
the research, gradual sampling methood was used. Some of the consumers living in central district of Rize had 
kiwifruit gardens and they didn’t prefer to buy kiwifruit, so this made the survey confined. After the research, it was 
determined that demographical features of consumers have generally impact on buying behaviours 
and brand, brand value determiners have generally impact on consumers’ buying choices. This research may be 
beneficial in the regions where kiwifruit is cultivated. 
Key Words: Kiwifruit, Brand, Buying Behaviors. 
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Proje Başlığı Tarımsal Ürünlerde Markanın Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: 

Kivi Örneği 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi EROL  USTAAHMETOĞLU 

Araştırmacılar  MAHMUT KOÇAN 

Proje Kodu 2014.107.04.01 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 18.07.2015 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.071,42 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.071,42 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Araştırmanın amacı, markalı ya da dökme kivi satın alan tüketicilerin kivi satın alırken dikkat ettikleri hususların ve 
demografik özelliklerin satın alma davranışlarına etkisini incelemektir. Ayrıca bilinen kivi markası ile hipotetik kivi 
markasına ait marka değerleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir. 
Araştırma 2 aşamada gerçekleştirilmiş olup, araştırma sonucunda kullanılabilir 417 anket elde edilmiştir. Araştırmada 
kademeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Rize ili Merkez ilçesinde yaşayan tüketicilerin bir kısmının kivi bahçesine 
sahip olmalarından dolayı, tüketicilerin kivi satın almayı tercih etmemeleri araştırmanın önünde bir kısıt 
oluşturmuştur. Araştırma sonucunda tüketicilerin demografik özelliklerinin satın alma davranışları üzerinde etkili 
olduğu, marka ile marka değeri belirleyicilerinin tüketicilerin satın alma tercihleri üzerinde genel olarak etkili olduğu 
saptanmıştır. Bu çalışmanın kivi yetiştiriciliği/pazarlaması yapılan bölgelerde ya da ülkelerde yapılması yararlı 
olabilir. 
Anahtar Sözcükler: Kivi, Marka, Satın Alma Davranışları. 

 
Abstract 

 
The aim of this study is to analyze the significant points in consumers’ buying branded or bulky kiwifruits and to 
analyze impact of demographical features on buying behaviours. In addition to this, the aim is also to determine 
whether there is a difference between brand values belonging to known kiwifruit brand and hypothetical kiwifruit 
brand or not. The research was carried out in two steps, and 417 usable surveys were acquired after the research. In 
the research, gradual sampling methood was used. Some of the consumers living in central district of Rize had 
kiwifruit gardens and they didn’t prefer to buy kiwifruit, so this made the survey confined. After the research, it was 
determined that demographical features of consumers have generally impact on buying behaviours 
and brand, brand value determiners have generally impact on consumers’ buying choices. This research may be 
beneficial in the regions where kiwifruit is cultivated. 
Key Words: Kiwifruit, Brand, Buying Behaviors. 
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Proje Başlığı ZnO Mikroçubukların Ultrasonik Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanması ve 

Karakterizasyonu 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. MURAT TOMAKİN  

Araştırmacılar  EDA BİNGÖL, FATİH BOZALİ 

Proje Kodu 2014.102.01.02 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 03.02.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.254,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
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Proje Başlığı Ekinezya (Echinacea sp.) Bitkisinin Rize Ekolojik Şartlarında Adaptasyonu  ve Bazı 

Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. FATİH SEYİS 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi EMİNE  YURTERİ 

Proje Kodu 2014.112.02.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
18.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.897,03 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Çalışma 2015-2016 yılında ‘Ekinezya (Echinacea sp. ) Bitkisinin Rize Ekolojik Şartlarında Adaptasyonu  ve Bazı 
Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi’ amacıyla tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüş ve USDA gen 
bankasından gelen Echinacea purpurea ve Echinacea angustifolia b i tk i  materyali olarak kullanılmıştır. Bulgular 
incelendiğinde, 
E.purpurea‘de; bitki boyu 75,33 - 92,67 cm, bitki başına dal sayısı 12,33 - 15,00 adet/bitki, bitki başına çiçek sayısı 
11,67 - 14,00 adet/bitki, taze herba verimi değeri 1603,53 - 1717,00 kg/da, taze çiçek verimi 574,30 - 632,33 kg/da, 
taze yaprak verimi 793,83 - 790,20 kg/da, kuru herba verimi 402,30 - 424,37 kg/da, kuruçiçek verimi 139,80 - 
158,73 kg/da, kuru yaprak verimi 178,20 - 189,27 kg/da, uçucu bileşen oranı; yaprakta %0,25 - 0,32, sapta %0,32 - 
0,35, çiçekte % 0,35 - 0,21, tohumda % 0,51 - 0,42 olarak bulunmuştur. Uçucu bileşen değerleri incelendiğinde ise 
bu 5 (cymene, beta-pinene, alpha-pinene, beta- pinene, alpha-pinene) bileşen ön plana çıkmıştır. 
E.angustifolia L.‘de; bitki boyu 83,67-96,67 cm, bitki başına dal sayısı 18,00 - 18,33 adet/bitki, bitki başına çiçek 
sayısı 19,33 - 21,67 adet/bitki, taze herba verimi değeri 1671,00-1843,23 kg/da, taze çiçek verimi 609,40 - 667,50 
kg/da, taze yaprak verimi 779,23 - 856,10 kg/da, kuru herba verimi 411,20 - 439,03 kg/da, kuruçiçek verimi 155,17 
- 165,17 kg/da, kuru yaprak verimi 191,77 - 210,23 kg/da uçucu bileşen oranı; yaprakta %0,32 - 0,35, sapta %0,40 
- 0,30, çiçekte % 0,21 - 0,50, tohumda % 0,62 - 0,54 olarak bulunmuştur. Uçucu bileşen değerleri incelendiğinde 
ise bu 5 (caryophyllene oxide, germacrene D, allo- aromadendrene epoxide, caryophyllene oxide, Eudesma-4(15),7-
dien-1-beta-ol),7-dien-1-beta-ol) bileşen ön plana çıkmıştır. 

 
    

Abstract 
 

This research was conducted to determine the adaptation and some agricultural properties of  purple coneflower ( 
Echinacea sp.) under Rize ecological conditions. The trial design was a randomized blcok design and material 
(Echinacea purpurea and  Echinacea angustifolia). The results revealed that; in E.purpurea plant height ranges 
between 75,33-92,67 cm, number of branches per plant between 12,33- 15,00, number of flowers per plant between 
11,67-14,00, fresh herba yield between 1603,53-1717,00 kg/da, fresh flower yield between 574,30-632,33 kg/da, 
fresh leaf yield between 793,83-790,20 kg/da, dry herba yield between 402,30-424,37 kg/da, dry flower yield 
between 139,80-158,73 kg/da, dry leaf yield between 178,20-189,27 kg/da, the proportion of volatile compounds 
between 0,25 - 0,32 % in leaves, between 0,32 - 0,35 % in stem, between 0,35 - 0,21 in flowers and between 0,51 
- 0,42 in seeds. Regarding volatile oils the essential oil components cymene, beta-pinene, alpha-pinene, beta-pinene, 
alpha-pinene come to the forefront. 
İn E.angustifolia plant height ranged between 83,67 - 96,67 cm, number of branches per plant between 18,00-  
18,33, number of flowers per plant 19,33-21,67, fresh herba yield between 1671,00-  1843,23 kg/da, fresh flower 
yield between 609,40 - 667,50 kg/da, fresh leaf yield between 779,23- 856,10 kg/da, dry herba yield between 
411,20-  439,03 kg/da, dry flower yield between 155,17-165,17 kg/da, dry leaf yield between 191,77-210,23 kg/da, 
the proportion of essentail oils between 0,32 - 0,35 in leaves, between 0,40-0,30 in stem, between 0,21-0,50  in 
flowers and between 0,62-0,54 in seeds. Regarding essential oil components caryophyllene oxide, germacrene D, 
allo-aromadendrene  epoxide, caryophyllene oxide and , Eudesma-4(15),7-dien-1-beta-ol), 7-dien-1-beta-ol) come 
to the forefront 
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Proje Başlığı Rize İli Yerel Sebze Genotipleri ile Bir Gen Bankası Oluşturulması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ARZU  KARATAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. DAMLA TURAN BÜYÜKDİNÇ, 

Proje Kodu 2014.112.01.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
13.051,36 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin doğa ile yaşamın iç içe olduğu en doğal bölgelerinden biridir. Rize, kendine 
has iklim ve coğrafyasıyla bu bölgenin diğer illerinden bile farklılık gösteren bir özelliğe sahiptir. Daha önceleri, 
ihtiyacı karşılamak için kurulan sebze bahçelerinin bir kısmının zamanla çay alanlarına dönüştürülmesi ve dışardan 
getirilen sebze fidelerinin kullanılması ile eldeki yerel sebze genotipleri gittikçe azalmış hatta yok olmuştur. Rize 
ilinde düşük oranda sebzecilik yapılması, burada herhangi bir araştırma merkezinin bulunmayışından dolayı bu 
konuda fazla çalışma yapılmamıştır. 
Bu çalışma ile öncelikle mevcut durumun ortaya konulması, kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan yerel sebze 
genotiplerinin toplanarak, muhafaza altına alınması hedeflenmiştir. Çalışmada, Rize ilindeki merkez ve 11 ilçe, 80 
köye ait sebze bahçelerinde araştırma yürütülmüştür. Araştırmda çok değerli genetik kaynak oluşturabilecek 
potansiyeldeki yerel sebze tür ve çeşitlerine ait tohumlara ulaşılmıştır. Bu kaynaklar çoğaltılarak daha sonraki 
çalışmalar ve araştırmalar için de bir zemin oluşturacaktır. 

 
 

Abstract 
 

The Eastern Black Sea region of Turkey is one of the most scenic areas where nature is intertwined with life. Rize, 
with its unique climate and geography, even has a feature that differs from the other provinces of the region. 
Since both the vegetable seedlings brought from outside were used and economically important tea caused vegetable 
gardens turned into tea fields, the available local vegetable genotypes have been decreased or almost disappeared. 
Due to the low rate of growing vegetables and the lack of research centers in Rize, It has not been studied much 
about it. 
This study aimed to reveal the current situation of local vegetable, collect local endangered vegetable genotypes, 
and then storage the genotypes. In the study, research was conducted in the vegetable garden of center and 11 
districts,  80 villages in province of Rize. In research, 1!was reached the seeds of the species and varieties of local 
vegetables which has the potential to create valuable genetic resources. These materials will be replicated and 
create a basis for further studies and research. 
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Proje Başlığı Triazol Grubu Taşıyan Yeni Periferal Tip Zn(II) Ftalosiyanin Metal Komplekslerinin 

Sentezi Karakterizasyonu, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. HAKKI TÜRKER AKÇAY 

Araştırmacılar Doç.Dr. GÜLSEV DİLBER , 

Proje Kodu 2014.101.16.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 22.08.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
18.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.009,99 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada periferal triazole sübstitüe çinko(II) ftalosiyaninler (3a-3d) ilgili ftalonitril türevlerinden sentezlenmiş 
yapıları FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, UV-vis ve kütle spektroskopisi teknikleri ile karakterize edilmiştir. Bileşiklerin 
(3a-3d) floresans kuantum verimleri, floresans ömürleri, singlet oksijen ve fotobozunma kuantum verimleri DMSO 
içinde ölçülmüştür. Sübstitüentlerin fotofiziksel ve fotokimyasal özellikler üzerine etkisi incelenmiştir. Sentezlenen 
tüm ftalosiyanin bileşikleri standart Zn(II) ftalosiyaninden çok daha yüksek fotokimyasal aktivite göstermiştir. 

 
Abstract 

 
In this study, peripherally t r iazo le -substituted zinc (II) phthalocyanines (3a-3d) were synthesized by 
corresponding phthalonitriles. The novel compounds were characterized by FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, UV-vis, 
mass spectroscopic techniques. The fluorescence quantum yields, fluorescence lifetimes, singlet oxygen and 
photodegradation quantum yields of these novel phthalocyanines were studied in DMSO. The effects of substituents 
on their photophysical and photochemical properties were also investigated.  The phthalocyanines (3a-3d) showed 
successfully light-dependent photochemical effect more than the effect of standart Zn(II) phthalocyanine 
compound. 
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Proje Başlığı Salarha Havzası Akarsularında Evsel Atıksulardan Dolayı Oluşabilecek Bakteriyolojik 

Ve Deterjan Kökenli Kirliliğin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. BÜLENT VEREP 

Araştırmacılar  BÜŞRA TAŞPINAR 

Proje Kodu 2014.103.01.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 09.02.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.583,47 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Salarha havzası akarsularında evsel atık sulardan dolayı oluşabilecek bakteriyolojik ve deterjan kökenli kirliliğin 
belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada; su sıcaklığı 15,4 ºC (6,9-23,4 ºC), pH7,78 (4,8-9,7), çözünmüş oksijen 9,5 
mg/L (7,09-11,48 mg/L), bulanıklık 15,66 NTU (5,6-13,7 NTU), iletkenlik 134,55 µS/cm (48,1-1504 µS/cm) ve 
askıda katı madde 45,03 mg/L (0-389 mg/L) olarak ölçülmüştür.  Toplam sertlik 41,7 mg/L (18-115 mg/L), toplam 
alkalinite 65,42 mg/L (1,3-366 mg/L), BOI5 1,64 mg/L (0,1-5 mg/l), NO2-N 0,033 mg/L (0-0,91 mg/L), NO3-N 
1,73 mg/L (0,1-8,3 mg/L), NH4-N 0,33 mg/L (0,01-5,11 mg/L) ve o-PO4 1,47 mg/L (0.02-13,7 mg/L) olacak 
şekilde değişmişlerdir. Havza sularının evsel atık su kaynaklı deterjan kirliliğinin (anyonik yüzey aktif madde) 
0,53 mg/L (0,08-1,53) düzeyinde ve az kirli olduğu belirlenmiştir. Bakteriyolojik kirlilik seviyesi ise toplam 
koliform 5261 kob/100 ml (4-28000 kob/100 ml), fekal koliform 1825 kob/100 ml (0-12500 kob/100 ml), fekal 
streptokok1814 kob/100 ml (24-18750 kob/100 ml) ve ayrıca E.coli  bakteri sayısının  ise 604 kob/100 ml (0-5000 
kob/100 ml) olduğu belirlenmiştir. Salarha havzası akarsuları toplam ve fekal koliform bakteri bakımından II.sınıf 
yani az kirli, fekal streptokok bakımından havza suları yüzme suyu kalitesine uygun olmadığı ve E.coli sayısı 
bakımından ise rekreatif amaçlarla kullanılamayacak bir su kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. 

 
Abstract 

 
In this study which has been aimed that the determination of bacteriological and detergent pollution due to domestic 
waste water in Salarha basin; water temperature 15,4 ºC (6,9-23,4 ºC), pH 7,78 (4,8-9,7), dissolved oxygen 9,5 
mg/L (7,09-11,48 mg/L), turbidity 15,66 NTU (5,6-13,7 NTU), electrical conductivity 
134,55 µS/cm (48,1-1504 µS/cm) and suspended solid matter 45,03 mg/L (0-389 mg/L) were measured. Total 
hardness 41,7 mg/L (18-115 mg/L), total alkalinity 65,42 mg/L (1,3-366 mg/L), BOI5 1,64 mg/L (0,1-5 mg/l), 
NO2-N 0,033 mg/L (0-0,91 mg/L), NO3-N 1,73 mg/L (0,1-8,3 mg/L), NH4-N 0,33 mg/L (0,01-5,11 mg/L) and o-
PO4 1,47 mg/L (0.02-13,7 mg/L) were changed along the year. The detergent pollution concentration was 0,53 
mg/L (0,08-1,53) and has been determined as less polluted. The level of bacteriological pollution parameters were 
total coliform 5261 kob/100 ml (4-28000 kob/100 ml), fecal coliform 1825 kob/100 ml (0-12500 kob/100 ml), 
fecal streptococcus 1814 kob/100 ml (24-18750 kob/100 ml) and the number of E.coli was 604 kob/100 ml (0-
5000 kob/100 ml). It has been determined that the water of Salarha basin has a quality as second class or less 
polluted on account of fecal coliform bactery, as unsuitable for swimming with regard to fecal streptococcus and 
as unusable for recreative aims in point of E.coli. 

 

 
  
Proje Başlığı Koroner Arter Hastalarında Sortilin Gen Bölgesiyle İlişkili Non-coding rs599839 Gen 

Polimorfizimin Lipoprotein Alt Fraksiyonlar İle Olan İlişkisinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HÜSEYİN AVNİ UYDU 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. ESRA PINARBAŞ , Dr.Öğr.Üyesi HATİCE  SEVİM NALKIRAN, Dr.Öğr.Üyesi 

MEHTAP ATAK, Öğr.Gör. KERİMALİ AKYILDIZ, Merve HÜNER, 
Proje Kodu 2014.106.01.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 18.07.2014 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
26.250,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
26.244,80 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen damar (koroner, serebrovasküler ve periferal) hastalıklarına bağlı 
ölümler ülkemizde ve dünyada ölümlerin başlıca nedenidir. Son dönemde araştırmaların çoğu lipit 
metabolizmasıyla ilişkili genetik varyasyonları ve ekspresyonları konu edinen genom çapında ilişkilendirme 
çalışmaları (GWAS) üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlardan biri olan sortilin proteinini kodlayan Sort1 genidir ve bu 
gen plazma LDL-K ve koroner arter hastalığı (KAH) üzerinede etkilidir. Bu çalışmada da Sort1 gen ekspresyonunun 
lipoprotein altsınıfları ve KAH ile ilişkisini incelendi. Ayrıca Sort1 ile aynı lokusta yer alan ve genin ekspresyonunu 
etkileyen rs599839 polimorfizmi çalışıldı. Çalışma grupları; anjiyografi sonucu çeşitli düzeylerde damar 
tıkanıklığı tespit edilen 162 hasta ve 49 sağlıklı bireylerden oluşturulmuştur. Çalışma gruplarında rutin lipit 
profilleri (TAG, TK, LDL, HDL), serum apolipoprotein (ApoA, ApoB ve ApoE) seviyeleri ve hsCRP değeri 
otoanalizörde çalışıldı. Lipoproten altsınıfları Qantimetrix lipoprint sistem kullanılarak analiz edildi. Sort1 gen 
ekspresyonu düzeyi ise Human Sortilin TaqMan Gene Expression Assays kullanılarak qRT-PCR metoduyla ile 
belirlendi. Genomik DNA tam kandan izole edildi ve rs599839 polimorfziminin belirlenmesi için genotipleme 
Polimeraz Zincir rReaksiyonu-Restiriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (PCR-RFLP) metadu ile çalışıldı. 
Sağlıklı kontrol grubuna göre KAH grubunda Sort1 gen ekspresyonu anlamlı derecede artmıştır (p0.05). Çalışma 
grubunda lipoprotein altsınıfları karşılaştırıldığında; sağlıklı gönüllü gruba göre KAH’da aterojenik alfraksiyonlar 
(SdLDL-K ve SHDL) istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.01). KAH olan hastalar sağlıklı bireylere 
kıyaslandığında, plazma aterojenik indeks (AIP) ve TG / HDL-K, Apo B / Apo AI, SdLDL / LbLDL ve düşük 
LDL-K / Apo B oranları bakımından anlamlı derecede yüksek değerlere sahipti (p<0.05).  Sonuç olarak; Sort1 gen 
ekspresyonunun özellikle hem aterojenik LDL fenotipi ile hem de KAH ile lineer bir ilişki gösterdiği tespit 
edilmiştir. 
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Tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen damar (koroner, serebrovasküler ve periferal) hastalıklarına bağlı 
ölümler ülkemizde ve dünyada ölümlerin başlıca nedenidir. Son dönemde araştırmaların çoğu lipit 
metabolizmasıyla ilişkili genetik varyasyonları ve ekspresyonları konu edinen genom çapında ilişkilendirme 
çalışmaları (GWAS) üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlardan biri olan sortilin proteinini kodlayan Sort1 genidir ve bu 
gen plazma LDL-K ve koroner arter hastalığı (KAH) üzerinede etkilidir. Bu çalışmada da Sort1 gen ekspresyonunun 
lipoprotein altsınıfları ve KAH ile ilişkisini incelendi. Ayrıca Sort1 ile aynı lokusta yer alan ve genin ekspresyonunu 
etkileyen rs599839 polimorfizmi çalışıldı. Çalışma grupları; anjiyografi sonucu çeşitli düzeylerde damar 
tıkanıklığı tespit edilen 162 hasta ve 49 sağlıklı bireylerden oluşturulmuştur. Çalışma gruplarında rutin lipit 
profilleri (TAG, TK, LDL, HDL), serum apolipoprotein (ApoA, ApoB ve ApoE) seviyeleri ve hsCRP değeri 
otoanalizörde çalışıldı. Lipoproten altsınıfları Qantimetrix lipoprint sistem kullanılarak analiz edildi. Sort1 gen 
ekspresyonu düzeyi ise Human Sortilin TaqMan Gene Expression Assays kullanılarak qRT-PCR metoduyla ile 
belirlendi. Genomik DNA tam kandan izole edildi ve rs599839 polimorfziminin belirlenmesi için genotipleme 
Polimeraz Zincir rReaksiyonu-Restiriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (PCR-RFLP) metadu ile çalışıldı. 
Sağlıklı kontrol grubuna göre KAH grubunda Sort1 gen ekspresyonu anlamlı derecede artmıştır (p0.05). Çalışma 
grubunda lipoprotein altsınıfları karşılaştırıldığında; sağlıklı gönüllü gruba göre KAH’da aterojenik alfraksiyonlar 
(SdLDL-K ve SHDL) istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.01). KAH olan hastalar sağlıklı bireylere 
kıyaslandığında, plazma aterojenik indeks (AIP) ve TG / HDL-K, Apo B / Apo AI, SdLDL / LbLDL ve düşük 
LDL-K / Apo B oranları bakımından anlamlı derecede yüksek değerlere sahipti (p<0.05).  Sonuç olarak; Sort1 gen 
ekspresyonunun özellikle hem aterojenik LDL fenotipi ile hem de KAH ile lineer bir ilişki gösterdiği tespit 
edilmiştir. 
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Abstract 
 

Despite all the developments in diagnosis and treatment, deaths due to vascular (coronary, cerebrovascular and 
peripheral) diseases are the main cause of death both in our country and worldwide. Most of the recent studies have 
focused on genome-wide association studies (GWAS), which are related to genetic variations and expressions related 
to lipid metabolism. One of them is the Sort1 gene encodes the sortilin protein, and that gene is effective on plasma 
LDL-C and coronary artery disease (CAD). In this study, the relationships between Sort1 gene expression and 
lipoprotein subclasses and CAD were investigated. In addition, the Rs599839 polymorphism which is located in the 
same locus with Sort1 gene and its effects on Sort1 gene expression was identified. The study population included 
162 patients with various levels of vascular occlusion detected by the angiography result and 49 healthy subjects. 
Routine lipid profiles (TAG, TK, LDL, HDL), serum apolipoprotein (ApoA, ApoB and ApoE) levels and hsCRP 
level were measured by autoanalyzer in routine biochemistry laboratory. Lipoprotein subclasses were analyzed by 
the Quantimetrix lipoprinting system. The Sort1 gene expression level was determined by qRT-PCR using Human 
Sortilin TaqMan Gene Expression Assays.  Genomic DNA was extracted from whole blood and the genotyping was 
performed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) to detect Rs599839 
polymorphism. Expression of the Sort1 gene was found significantly increased (p <0.001) in the CAD group 
compared to the healthy control group. However, no significant differences (p> 0.05) were identified in Sort1 gene 
expression between variant allele groups of rs599839. When the lipoprotein subclasses were evaluated in the study 
groups; atherogenic subfractions (SdLDL-K and SHDL) were found to be statistically higher in CAD than healthy 
control group (p <0.01). Patients with CAD had significantly higher levels of plasma atherogenic index (AIP), TG / 
HDL-C, Apo B / Apo AI,SdLDL / LbLDL and low LDL-C / Apo B levels compared to the healthy controls (p 
<0.05).  In conclusion, it has been found that Sort1 gene expression particularly has a linear relationship with both 
the atherogenic LDL phenotype and CAD. 
Keywords: Lipoprotein subfractions, Sort 1, CAD, Rs599839 polymorhism 
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Abstract 
 

Despite all the developments in diagnosis and treatment, deaths due to vascular (coronary, cerebrovascular and 
peripheral) diseases are the main cause of death both in our country and worldwide. Most of the recent studies have 
focused on genome-wide association studies (GWAS), which are related to genetic variations and expressions related 
to lipid metabolism. One of them is the Sort1 gene encodes the sortilin protein, and that gene is effective on plasma 
LDL-C and coronary artery disease (CAD). In this study, the relationships between Sort1 gene expression and 
lipoprotein subclasses and CAD were investigated. In addition, the Rs599839 polymorphism which is located in the 
same locus with Sort1 gene and its effects on Sort1 gene expression was identified. The study population included 
162 patients with various levels of vascular occlusion detected by the angiography result and 49 healthy subjects. 
Routine lipid profiles (TAG, TK, LDL, HDL), serum apolipoprotein (ApoA, ApoB and ApoE) levels and hsCRP 
level were measured by autoanalyzer in routine biochemistry laboratory. Lipoprotein subclasses were analyzed by 
the Quantimetrix lipoprinting system. The Sort1 gene expression level was determined by qRT-PCR using Human 
Sortilin TaqMan Gene Expression Assays.  Genomic DNA was extracted from whole blood and the genotyping was 
performed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) to detect Rs599839 
polymorphism. Expression of the Sort1 gene was found significantly increased (p <0.001) in the CAD group 
compared to the healthy control group. However, no significant differences (p> 0.05) were identified in Sort1 gene 
expression between variant allele groups of rs599839. When the lipoprotein subclasses were evaluated in the study 
groups; atherogenic subfractions (SdLDL-K and SHDL) were found to be statistically higher in CAD than healthy 
control group (p <0.01). Patients with CAD had significantly higher levels of plasma atherogenic index (AIP), TG / 
HDL-C, Apo B / Apo AI,SdLDL / LbLDL and low LDL-C / Apo B levels compared to the healthy controls (p 
<0.05).  In conclusion, it has been found that Sort1 gene expression particularly has a linear relationship with both 
the atherogenic LDL phenotype and CAD. 
Keywords: Lipoprotein subfractions, Sort 1, CAD, Rs599839 polymorhism 
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Bu yüksek lisans tez çalışmamızda, Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinde bulunan 16 farklı köyden (Aykut, Helvacı, 
Erikli, Düzköy, Akçakale, Demirkapı, Acısu, Yaylacık, Çiçeklidüz, Esentepe, Arpacılı, Işıklar, Adacık, 
Osmanbaba, Yeşiltepe, Mersin) temin edilen inek sütlerinde krom (Cr), kobalt (Co), nikel (Ni), bakır (Cu), galyum 
(Ga), arsenik (As), stronsiyum (Sr), kadmiyum (Cd), baryum (Ba), kurşun (Pb), alüminyum (Al), selenyum (Se), 
gümüş (Ag), demir (Fe), çinko (Zn), rubidyum (Rb), sodyum (Na), magnezyum (Mg), fosfor (P), kükürt (S), 
potasyum (K) ve kalsiyum (Ca) miktarlarının tayini yapılmıştır. Çalışma 2015 yılı içerisinde iki farklı dönemde 
yapılmıştır. 1. Dönem, hayvanların ahırda kuru yemle beslendiği kış dönemi (Kasım ayı); 2. dönem ise hayvanların 
çayır-meralarda taze yemlerle beslendikleri ilkbahar dönemi (Nisan ayı)’dir. Metal konsantrasyonun mevsimlere 
bağlı olarak değişimine beslemenin etkisi de incelenmiştir. Toplam 256 adet örnek analiz edilmiştir. Örneklerdeki 
metal düzeyleri ICP-MS ile belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına kış ve bahar dönemi için bakıldığında en yüksek 
değerlerin krom için 3.02 ±0.70 µg/L - 0.30 ± 0.32 µg/L, kobalt için 3.27 ± 1.12 µg/L - tayin sınırının altında, nikel 
için 206.52 ± 19.05 µg/L – 104.85 ± 8.64 µg/L, bakır için 108.35 ± 26.15 µg/L - 14.86 ± 1.83 µg/L, galyum için 6.87 
± 1.06 - tayin sınırının altında, arsenik için 43.72 ± 0.27 µg/L - tayin sınırının altında, stronsiyum için 75.28 ± 4.26 
µg/L - tayin sınırının altında, kadmiyum için 2.36 ± 0.11 µg/L - 1.32 ± 0.12 µg/L, baryum için 30.20 ± 3.18 µg/L - 
4.41 ± 2.05 µg/L, kurşun için 64.81 ± 3.59 µg/L - 10.82 ± 3.30 µg/L, alüminyum için 295.27 ± 13.87 µg/L - 215.25 
± 11.95 µg/L, selenyum için 3.75 ± 0.73 µg/L - 1.29 ± 0.14 µg/L, gümüş için 274.01 ± 11.49 µg/L - tayin sınırının 
altında, demir için 183.82 ± 9.68 µg/L - 132.77 ± 9.01 µg/L, çinko için 386.42 ± 18.28 µg/L - 224.55 ± 13.47 µg/L, 
rubidyum için 335.57 ± 6.57 µg/L - 57.52 ± 9.67 µg/L, sodyum için 36220 ± 0.60 µg/L - 20770 ± 4.26 µg/L, 
magnezyum için 12700 ± 3.49 µg/L - 6600 ± 0.88 µg/L, fosfor için 83050 ± 1.01 µg/L - 56270 ± 2.73 µg/L, kükürt 
için 28050 ± 0.39 µg/L - 18050 ± 2.39 µg/L, potasyum için 134620 ± 9.92 µg/L - 103470 ± 8.52 µg/L ve kalsiyum 
için 119300 ± 9.78 µg/L - 95020 ± 3.47 µg/L şeklinde olduğu belirlenmiştir. 

 
Abstract 
 
In this master’s thesis, the amount of chrome (Cr), cobalt (Co), nickel (Ni), copper (Cu), gallium (Ga), arsenic 
(As), strontium (Sr), cadmium (Cd), barium (Ba), lead (Pb), aluminium (Al), selenium (Se), silver (Ag), iron (Fe), 
zinc (Zn), rubidium (Rb), sodium (Na), magnesium (Mg), fhosphor (P), sulphur (S), potassium (K) and calcium 
(Ca) were determined. The study was conducted in two different periods in 2015. 1st Period, animals fed dry 
fodder in the barn in winter period (November); 2nd term, animals were fed fresh forage in pastures and meadows 
in spring term (April). The effect of feed changes depending on the season of the metal concentrations were also 
examined. A total of 256 samples were analyzed. Metal levels in the samples were determined by ICP-MS. 
Considering the high value of the analysis results for the winter and spring semesters for chrome 3.02 ±0.70  gil- 0.30 
± 0.32  gil,for cobalt 3.27 ± 1.12  gil- below the limit of quantitation, for nickel 206.52 ± 19.05  gil- 104.85 ± 8.64  
gil,for copper 108.35 ± 26.15  gil- 14.86 ± 1.83  gil,for gallium 6.87 ± 1.06-  below the limit of quantitation, for 
arsenic 43.72 ± 0.27  gil- below the limit of quantitation, for strontium 75.28 ± 4.26  gil- below the limit of 
quantitation, for cadmium 2.36 ± 0.11  gil - 1.32 ± 0.12  gil,for barium 30.20 ± 3.18  gil- 4.41 ± 2.05  gil,for lead 
64.81 ± 3.59  gil- 10.82 ± 3.30  gil,for aluminium 295.27 ± 13.87  gil- 215.25 ± 11.95  gil,for selenium 3.75 ± 0.73  
gil- 1.29 ± 0 14  gil, for silver 274.01 ± 11.49  gil- below the limit of quantitation, for iron 183.82 ± 9.68  gil- 132.77 
± 9.01 gil,for zinc 386.42 ± 18.28  gil- 224.55 ± 13.47  gil,for rubidium 335.57 ± 6.57  gil- 57.52 ± 9.67 gil,for sodium 
36220 ± 0.60  gil- 20770 ± 4.26  gil,for magnesium 12700 ± 3.49  gil- 6600 ± 0.88 gil,for fhosphor 83050 ± 1.01  gil- 
56270 ± 2.73  gil,for sulphur 28050 ± 0.39  gil- 18050 ± 2.39 gil,for potassium 134620 ± 9.92  gil- 103470 ± 8.52  
giland calcium 119300 ± 9.78  gil- 95020 ± 3.47  gilwere determined. 
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Bu çalışmada, diploid ve triploid Çoruh alabalığı (Salmo coruhensis) larvalarının besin kesesi absorpsiyonu boyunca 
üç farklı fotoperiyotta (N: Normal gün uzunluğu, 24A: 24 saat aydınlık, 24K: 24 saat karanlık) gün- derece ile 
büyüme oranı, besin kesesi değerlendirme randımanı, su ve kuru madde içeriği karşılaştırılmıştır. Triploid balık 
üretimi döllenme işleminden 10 dakika sonra 10 dakika süre ile 28 °C sıcaklık şoku uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma sonucunda; Çoruh alabalığının boy ve ağırlıkça büyümedeki artış, günlük besin kesesi tüketimi, besim 
kesesi değerlendirme randımanı ve gelişim indeksi diploid grupta sırasıyla normal gün uzunluğunda 0,344 mm/gün, 
1,024 mg/gün, 0,800 mg/gün, 0,622 ve 1,942, 24 saat aydınlıkta 0,314 mm/gün, 0,921 mg/gün, 0,785 mg/gün, 0,603 
ve 2,078, 24 saat karanlıkta 0,315 mm/gün, 0,872 mg/gün, 0,786 mg/gün, 0,629 ve 1,962; triploid grupta sırasıyla 
normal gün uzunluğunda 0,321 mm/gün, 1,234 mg/gün, 0,844 mg/gün, 0,624 ve 1,992, 24 saat aydınlık 0,303 
mm/gün, 1,262 mg/gün, 0,836 mg/gün, 0,657 ve 2,052, 24 saat karanlıkta 0,320 mm/gün, 0,849 mg/gün, 0,845 
mg/gün, 0,584 ve 1,928 olarak hesaplandı. Gün-derece ile kuru vücut ağırlığı ve kuru madde oranı arasında artan, 
kuru kese, toplam kuru larva ağırlığı ve su içeriği arasında ise azalan bir ilişki ortaya konulmuştur. 
 

Abstract 
 

In this study, to determine growth rate, yolk conversion efficiency, dry weight and water content during the yolk 
absorption of diploid and triploid Coruh trout (Salmo coruhensis) under three different photoperiod regimes (N: 
Normal day period, 24hL: Continuous light, 24hD: Continuous darkness). Triploids were produced by heat shock 
and using 10-min heat shock 28 °C following 10-min post fertilization. At the end of the study, length and weight 
increase as well as growth rates, daily yolk sac consumption, yolk sac efficiency values and development index 
were calculated in diploids, normal day period 0.344 mm/day, 1.024 mg/day, 0.800 mg/day, 0.622 and 1.942, 
continuous light 0.314 mm/day, 0.921 mg/day, 0.785 mg/day, 0.603 and 2.078, continuous darkness 0.315 mm/day, 
0.872 mg/day, 0.786 mg/day, 0.629 and 1.962; in triploids normal day period 0.321 mm/day, 1.234 mg/day, 0.844 
mg/day, 0.624 and 1.992, continuous light 0.303 mm/day, 1.262 mg/day, 0.836 mg/day, 0.657 and 2.052, 
continuous darkness 0.320 mm/day, 0.849 mg/day, 0.845 mg/day, 0.584 and 1.928, respectively. Revealed the 
relationships between larval development and degree-days, dry body weight and dry matter of larvae increased, 
while dry yolk, total dry larval weights and water content decreased with degree-days. 
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Doğu Anadolu'daki Barbus türlerinin filocoğrafyası ve filogenetik ilişkileri kısmi mitokondriyal sitokrom b geninde 
(936 bç) genetik çeşitlilik ile saptanmıştır. Yedi Anadolu drenaj sistemini temsil eden 15 lokasyondan 90 bireyin 
çalışılması toplamda 23 haplotip ve 5 mitokondriyal haplotip soyunu tanımlamamızı sağlamıştır. B. escherichii 
hariç herbir tür için belirlenen yüksek haplotip (h = 0.760 - 0.879) ve düşük nükleotit (? = 0.214 - 0.395) çeşitlililiği 
değerleri ve her bir türde hemen hemen eşit sayıda bireyi temsil eden birkaç haplotipin 1 veya 2 mutasyonel adımla 
birbirlerine bağlı olması populasyon genişlemesinin ardından haplotiplerde büyük nükleotit farklılıkları biriktirmek 
için yeterli zaman olmadığını göstermektedir. Oluşturulan filogenide, Doğu Anadolu Barbus’ları içinde iyi 
desteklenmiş 3 ana klad (Karadeniz, Hazar Denizi ve Basra Körfezi göstermekte olup sazangiller için milyon yıl 
başına % 1’lik evrimsel orana göre, bu kladlar Doğu Anadolu'daki Pliyosen-Pleistosen deniz seviyesi değişim ve 
orojenik aktivitelerinin zamanlamasıyla tutarlı olarak Geç Pliosen'den (3.34 ila 2.9 myö) birbirinden ayrılmıştır. 
Bu dönem, Pontidlerin oluşumunu takiben mevcut Çoruh, Aras ve Yukarı Fırat havzalarının kesiştiği bölgenin 
yükselmesi ile örtüşmektedir. Diğer yandan, sonuçlarımız Karadeniz’e dökülen Anadolu nehirlerindeki 
birbirlerinden yaklaşık 5,77 ila 1,37 milyon yıl önce izole olan mevcut 3 Barbus soyunun birkaç Karadeniz buzul 
barınağından köken aldığını, her bir barınak populasyonun ayrı bir evrimsel tarihi olabileceğini ve küresel iklim 
değişikliklerine ve geç Pleistosen'i ile özdeşleşen çevresel değişikliklere uyumludur. 

 
Abstract 
 
The phylogeography and phylogenetic relationships of Barbus species throughout the eastern Anatolia was 
established by genetic variation at the partial mitochondrial cytochrome b gene (936 bp). The study of 90 specimens 
from 15 localities representing seven Anatolian drainage systems served to identify a total 23 haplotypes and five 
main lineages of mitochondrial haplotypes. The high haplotype (h = 0.760 - 0.879) and low nucleotide (? = 0.214 - 
0.395) variability values determined for each species except for B. escherichii and several haplotypes representing 
almost equal numbers of individuals in each species are linked together by 1 or 2 mutational steps show that there 
was not enough time to accumulate large nucleotide differences in haplotypes after population expansion. The 
constructed phylogeny shows three well supported main clades: Black sea,  Caspian and Persian gulf basin within 
eastern Anatolian Barbels. According to evolutionary rate of 1% per million years for cyprinids, these clades 
diverged from each other Late Pliocene (3.34 to 2.9 mya) consistent with the timing of Pliocene-Pleistocene sea 
level changes and orogenic activities in East Anatolia. This period coincides with rise of the region, which is the 
intersection of the present Coruh, Aras and Upper Euphrates basins, following the formation of the Pontids. On the 
other hand, our results revealed that three Barbus lineages in Anatolia rivers flowing to the BlackSea diverged from 
each other about 5.77 to 1.37 Mya.  We conclude that the Barbus lineages of the modern Black Sea originated from 
several Pontic glacial refugium, each of the refugee population may have a distinct evolutionary history and have 
survived until today without changing much. 
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15.922,52 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Bu çalışmada termal turist pazarının iki farklı ülkede karşılaştırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, iki farklı ülkenin 
seçilen termal şehirlerindeki turist profili ve termal otellerin sağladığı hizmet kalitesi unsurları üzerinden bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini Türkiye’den Rize şehri ve Almanya’dan Freiburg şehri 
oluşturmaktadır. Rize şehrindeki termal otelleri ziyaret eden turistler ile Freiburg şehrindeki otelleri ziyaret eden 
turistler çalışmanın örneklemine seçilmiştir. Örneklemden gerekli bilgilerin toplanması için anket yöntemi tercih 
edilmiştir. Anket formu, turistlerin demografik özellikleri, termal otel kullanma alışkanlık-tutumları ve termal 
otellerin hizmet kalitesi olmak üzere 3 temel bölümden oluşmaktadır. SERVQUAL yaklaşımından yararlanılarak 
termal otellerin sağladıkları hizmet kalitesinin ölçümü için gerekli değişkenler geliştirilmiştir. Ayrıca 50 kişilik bir 
grup üzerinde anket formu test edildikten sonra ankete son hali verilmiştir. Anket formunda hizmet kalitesinin 
ölçümü için 6 temel faktör ve 24 değişkenden(ifadeden) oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Bu faktörler, fiziksel 
koşullar, ulaşım olanakları, yemek olanakları, personelin ilgi ve nezaketi, bilgiye ulaşılabilirlik, fiyat ve kalite 
şeklindedir. Turist profillerinin belirlenmesinde ise hem demografik özellikler hem de turistlerin termal hizmet 
satın alma ve kullanma durumlarına ilişkin değişkenler kullanılmıştır. 
Anketler, Rize ve Freiburg şehirlerindeki örnekleme giren termal otellere gidilerek, yüz yüze şekilde termal 
turistlere uygulanmıştır. Anket formları, “Türkçe, Almanca, İngilizce ve Arapça” olmak üzere 4 farklı dilde 
uygulanmıştır. Böylece anketler, termal otelleri ziyaret eden yabancı ve yerli turistlerin kolayca yanıtlayabileceği 
hale getirilmiştir. Rize örneğinden 344; Freiburg örneğinden ise 307 adet sağlıklı anket formu elde edilmiştir. Her 
iki örnek grubunun verileri de dikkatlice SPSS 21 programında analiz edilerek, ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen 
bulgular yardımıyla Rize ve Freiburg termal turizm pazarları birbirleriyle karşılaştırılmış ve hizmet kaliteleri ile 
turist profilleri arasındaki hem benzerlikler hem de farklılıklar yorumlanmıştır. 

Abstract 
It is aimed to compare thermal tourism market situation of two different countries in this study. Accordingly, there 
was a comparison of tourist profile and service quality of thermal hotels of thermal cities’ of selected two different 
countries. The main population of this study was consisted of Rize from Turkey and Freiburg from Germany. 
Tourists who visited Rize’s thermal hotels and tourists who visited thermal hotels of Freiburg, were chosen for the 
sample. Survey method was preferred to get data from the sample. The survey form was consisted of three basic 
parts as demographics of tourists, the attitudes-habits of usage of thermal hotel and service quality of thermal hotels. 
With the help of SERVQUAL approach, variables to determine service quality of thermal hotels were developed. 
Also, the last version of the survey was formed as a result of pre-test with 50-person group. To measure service 
quality, there was a scale with 6 factors and 24 variables(statements) in the survey form. These factors were called 
as physical conditions, food facilities, transportation facilities, personnel care, accessibility of information and price 
and quality. Variables as demographics of tourists and attitudes-habits of usage of thermal hotel were used to 
determine tourist profile. Surveys were implemented by face-to-face method to samples from Rize and Freiburg. 
Survey forms were also implemented through 4 different language as Turkish, German, English and Arabic. So, 
surveys was formed to be answered easily by tourists. There were 344 healthy survey forms from sample of Rize 
and there were 307 healthy survey forms from sample of Freiburg.  Both of two samples’ data was analyzed in 
SPSS 21 program carefully and was investigated separately. With the help of results, thermal tourism market of 
Rize was compared with thermal tourism market of Freiburg and also both of similarities and differences between 
two cities was concluded through their service qualities and tourist profiles. 
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Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Bu çalışmada termal turist pazarının iki farklı ülkede karşılaştırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, iki farklı ülkenin 
seçilen termal şehirlerindeki turist profili ve termal otellerin sağladığı hizmet kalitesi unsurları üzerinden bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini Türkiye’den Rize şehri ve Almanya’dan Freiburg şehri 
oluşturmaktadır. Rize şehrindeki termal otelleri ziyaret eden turistler ile Freiburg şehrindeki otelleri ziyaret eden 
turistler çalışmanın örneklemine seçilmiştir. Örneklemden gerekli bilgilerin toplanması için anket yöntemi tercih 
edilmiştir. Anket formu, turistlerin demografik özellikleri, termal otel kullanma alışkanlık-tutumları ve termal 
otellerin hizmet kalitesi olmak üzere 3 temel bölümden oluşmaktadır. SERVQUAL yaklaşımından yararlanılarak 
termal otellerin sağladıkları hizmet kalitesinin ölçümü için gerekli değişkenler geliştirilmiştir. Ayrıca 50 kişilik bir 
grup üzerinde anket formu test edildikten sonra ankete son hali verilmiştir. Anket formunda hizmet kalitesinin 
ölçümü için 6 temel faktör ve 24 değişkenden(ifadeden) oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Bu faktörler, fiziksel 
koşullar, ulaşım olanakları, yemek olanakları, personelin ilgi ve nezaketi, bilgiye ulaşılabilirlik, fiyat ve kalite 
şeklindedir. Turist profillerinin belirlenmesinde ise hem demografik özellikler hem de turistlerin termal hizmet 
satın alma ve kullanma durumlarına ilişkin değişkenler kullanılmıştır. 
Anketler, Rize ve Freiburg şehirlerindeki örnekleme giren termal otellere gidilerek, yüz yüze şekilde termal 
turistlere uygulanmıştır. Anket formları, “Türkçe, Almanca, İngilizce ve Arapça” olmak üzere 4 farklı dilde 
uygulanmıştır. Böylece anketler, termal otelleri ziyaret eden yabancı ve yerli turistlerin kolayca yanıtlayabileceği 
hale getirilmiştir. Rize örneğinden 344; Freiburg örneğinden ise 307 adet sağlıklı anket formu elde edilmiştir. Her 
iki örnek grubunun verileri de dikkatlice SPSS 21 programında analiz edilerek, ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen 
bulgular yardımıyla Rize ve Freiburg termal turizm pazarları birbirleriyle karşılaştırılmış ve hizmet kaliteleri ile 
turist profilleri arasındaki hem benzerlikler hem de farklılıklar yorumlanmıştır. 

Abstract 
It is aimed to compare thermal tourism market situation of two different countries in this study. Accordingly, there 
was a comparison of tourist profile and service quality of thermal hotels of thermal cities’ of selected two different 
countries. The main population of this study was consisted of Rize from Turkey and Freiburg from Germany. 
Tourists who visited Rize’s thermal hotels and tourists who visited thermal hotels of Freiburg, were chosen for the 
sample. Survey method was preferred to get data from the sample. The survey form was consisted of three basic 
parts as demographics of tourists, the attitudes-habits of usage of thermal hotel and service quality of thermal hotels. 
With the help of SERVQUAL approach, variables to determine service quality of thermal hotels were developed. 
Also, the last version of the survey was formed as a result of pre-test with 50-person group. To measure service 
quality, there was a scale with 6 factors and 24 variables(statements) in the survey form. These factors were called 
as physical conditions, food facilities, transportation facilities, personnel care, accessibility of information and price 
and quality. Variables as demographics of tourists and attitudes-habits of usage of thermal hotel were used to 
determine tourist profile. Surveys were implemented by face-to-face method to samples from Rize and Freiburg. 
Survey forms were also implemented through 4 different language as Turkish, German, English and Arabic. So, 
surveys was formed to be answered easily by tourists. There were 344 healthy survey forms from sample of Rize 
and there were 307 healthy survey forms from sample of Freiburg.  Both of two samples’ data was analyzed in 
SPSS 21 program carefully and was investigated separately. With the help of results, thermal tourism market of 
Rize was compared with thermal tourism market of Freiburg and also both of similarities and differences between 
two cities was concluded through their service qualities and tourist profiles. 
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Proje Özeti 
 

Bu çalışma, yeşil çay yaprağının (Camellia sinensis) gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerine 
eklenmesinin büyüme performansı, yem değerlendirmesi, vücut kompozisyonu ile kan serumu biyokimyasal ve 
immün parametreler üzerine etkisini belirlemek için yürütülmüştür. Ortalama ağırlıkları 40,4±0,01 g olan 468 adet 
balık 6 gruba 3 tekerrürlü olarak yerleştirilmiştir. Balıklar, ortalama %5,3±0,04 epigallokateşin galat-3-gallat 
(EGCG) içeren kurutulmuş yeşil çay yaprağı (YÇY) %0 (kontrol/yem 1), %0,25 (yem 2), %0,5 (yem 3), %1 (yem 
4), %2 (yem 5), %3 (yem 6) oranında eklenerek hazırlanan yemlerle 60 gün beslenmişlerdir. Deneme sonunda, canlı 
ağırlıkları artışı (CAA), spesifik büyüme oranı (SGR), protein tüketimi (PT), protein değerlendirme oranı (PDR) ve 
görünür net protein tutma oranı (ANPR) tüm gruplarda kontrol grubu ile benzer (P > 0,05) bulunmuştur. Yem 6 ile 
beslenen grupta CAA, SGR ve PDR kontrol grubuna göre daha düşük (P > 0,05). Bu sonuçlar, istatistiksel olarak 
farklı olamamakla beraber (%3 grubu hariç) gökkuşağı alabalığı yemlerine farklı oranlarda YÇY eklenmesinin 
(özellikle %5 seviyesinde) büyüme performansı ve yem değerlendirmeyi iyileştirdiğini, yüksek oranda YÇY 
eklenmesinin (örneğin %3) ise hipo-lipidemik etkiye (yağ düşürücü etki) neden olduğunu göstermiştir. 

 
 
Abstract 

 
The present study was conducted to evaluate the effect of dietary inclusion of green tea leaves, Camellia sinensis, 
on growth performance, feed utilization, body composition, hematological parameters and serums biochemical 
immune parameters on rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. A total of 468 rainbow trout with an average body 
weight of 40.4±0.01 g were divided in the seven experimental treatments (three replicates each). The fish were fed 
diet containing 0% (control/diet1), 0.25% (diet 2),0.5% (diet 3), 1% (diet 4), 2% (diet 5), 3% (diet 6) of dried green 
tea leaves (GTL) containing 5.3±0.04% epigallocatechin gallate-3-gallate (EGCG) for 60 days. After 60 days of the 
feeding trial, fish fed diet 2 had higher weight gain (WG), specific growth rate (SGR), apparent net protein retention 
(ANPR), and protein efficiency ratio (PER) than other groups, had a lower feed conversion ratio (FCR) than other 
groups, but not significantly changed than control group (P > 0.05). At the end of the experiment, WG, SGR, protein 
consumption (PT) and PER was calculated statistically similar in all groups and the control group (P >0.05). Fish 
fed diet 6 had lower WG, SGR and PER than control, and FCR higher than control (P < 0.05). Crude lipid content 
of liver and fillet in all groups were significantly lower than the control group (P < 0.05). At the end of the experiment, 
blood serum parameters: total protein (TP), albumin (ALB), globulin (GLB), glucose (GLU), total cholesterol (CHO), 
triglyceride (TRIG) parameters did not show a significant change in all groups compared to the control group (P > 
0.05). These results showed that administration of GTL especially at 0.5% level in rainbow trout diet enhanced the 
growth performance and fed utilization even though these parameters were not significantly affected by the 
experimental diets except for 3% GTL group. Administration of GTL especially at higher doses (e.g. 3%) in the 
experimental diets showed hypolipidemic effects for rainbow trout 
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Proje kapsamında RTE Üniversitesi Merkezi laboratuvarında bulunan DC manyetik sıçratma sistemiyle farklı azot 
atmosferlerinde Ni50Mn35Sn15 alaşım hedef kullanılarak ince filmler üretilmiştir. Üretilen bu manyetik ince filmler, 
RTE Üniversitesi Merkezi laboratuvarında bulunan elektron mikroskobu ile kompozisyon analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Uygun bulunan kompozisyondaki ince filmlerin ilk önce oda sıcaklığında X-ışını kırınım 
desenleri elde edilecek ve yüksek sıcaklık yada düşük sıcaklık fazları oranları tayin edilecektir. Bu tayin sırasında 
Rieltveld metodu kullanılacaktır. Oda sıcaklığında, düşük sıcaklık fazı elde edilen ince filmlerin yüksek sıcaklık geçiş 
sıcaklıkları belirlenmek amacıyla ince filmler ısıl işleme tabii tutulup X-ışını kırınım desenleri elde edilecek ve en 
küçük kareler yönteminin kullanıldığı Fullprof programıyla kristal yapı analizleri gerçekleştirilecektir. Martensit-
tetragonal, monoklinik, ortorombik ve rombohedral fazdaki, c-ekseni doğrultusundaki yüksek eksensel magneto 
kristal anizotropi (L-S çiftlenimi) nedeni ile,ikizlenme süresince yeni mıknatıslanmalar gözlemlenmiştir. Bu süreç, 
Heusler alaşımlarının önemli özellikleri olan fonksiyonel bir çok etkiyi kontrol etmektedir. Heusler alaşımlarında bu 
etkiye oda sıcaklığı yakınlarında kontrol edilmesi bu alaşımın teknolojik önemini oldukça arttırmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: XRD, Heusler, Ni-Mn-Sn, Geçiş Sıcaklığı 

 
Abstract 
 
Ni50Mn35Sn15 alloy thin films using different nitrogen atmosphere in the DC magnetic sputtering target system in 
the RTE University Centeral laboratory has been produced under the project. This produced magnetic thin films, 
composition analysis by electron microscopy was performed in the RTE University Centeral Lab. Conveniently 
located in the first room temperature before the composition of the thin film X-ray diffraction patterns obtained, and 
will be assigned a high temperature or low temperature phase ratios. This method will be used during Rieltveld 
determination. At room temperature, obtained from the low temperature phase of thin films in order to determine high 
temperature transition temperature will be held thin films Heat treatment by keeping the X-ray obtained diffraction 
pattern, and the least squares method of crystal structure analysis with the Fullprof program used. Martensite-
tetragonal, monoclinic, orthorhombic and rhombohedral in phase axial high magneto-crystalline anisotropy in the c-
axis direction (LS coupling) because, during the twinning was observed magnetization new studies. This process 
Heusen are a lot of impact, which is important to control the functional properties of the alloy. Heuser and controlling 
near room temperature this effect in the alloys of this alloy also adds considerably to technological importance. 
Key Words: XRD, Heusler, Ni-Mn-Sn, Transition Temperature 
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Dört ve Sekiz Adet Sübstitue Eugenol Grubu İçeren Ftalosiyanin Boyarmaddelerinin 
Mikrodalga Yöntemi İle Sentezlenmesi, Pamuklu Kumaşın Renklendirilmesinde 
Kullanılması ve Renklendirilen Kumaşların Haslık ve Antibakteriyel Özelliklerinin 
İncelenmesi. 
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Proje Özeti 
 
Bu projenin temel amacı, eugenol içeren metalloftalosiyaninlerin (M: Zn, Co, Ni, Cu) tekstilde renklendirme için 
ilk kez kullanılması ve renklenen kumaşların renk ölçüm analizlerinin, haslık özelliklerinin, antibakteriyel 
özelliklerinin incelenmesidir. Eugenol ve metal iyonunun antibakteriyel özelliklerinin bir ftalosiyanin yapısında 
kombine olabileceği düşünülmüştür. Bu yüzden, tetra ve okta periferal eugenol substituentli metalloftalosiyaninler 
(M: Zn, Co, Ni, Cu), sırasıyla (Şaşmaz ve ark., 1999a; 1999b)’a göre sentezlenmiştir. Antibakteriyel test sonuçları 
üzerinde substituentin etkisini kavrayabilmek için, (Harikumar, 1990)’a göre substituentsiz metalloftalosiyaninler 
(M: Zn, Co, Ni, Cu) de sentezlenmiştir. Pigmentlerin süspansiyonları, uygun bir dispersantın yardımıyla, zirkonyum 
bilyeli öğütme metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Daha sonra pigmentlerin partikül boyut dağılımları, lazer 
difraksiyon partikül boyutu analizleyicisi tarafından karakterize edilmiştir. Pamuklu kumaşlar, pigment baskı ile 
renklendirilmiş ve daha sonra sırasıyla ISO105×12 ve ISO105-B02 test metodlarına göre kumaşların sürtme ve 
ışık haslıkları test edilmiştir. Renk verimi (K/S değerleri), L*, a*, b*, C*, h değerlerinin ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. 
Kumaşların antibakteriyel özellikleri ASTM E2149-01 test metoduna göre incelenmiştir. Sentezlenen tüm 
ftalosiyanin pigmentleri Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae bakterilerine karşı çeşitli seviyelerde 
antibakteriyel aktivite göstermiştir. Herhangi ek antibakteriyel bitim işlemi uygulanmaksızın, bu pigmentler ile 
sadece renklendirmeyle antibakteriyel koruma sağlanmıştır. Potansiyel renklendirilmiş antibakteriyel kumaş, 
gelecekte; askeriye, sağlık, iş üniformaları, ev ürünleri ve spor hazır giyimlerinde, özellikle medikal tekstillerde 
kullanılabilir. 

Abstract 
 
Main objective of this project is to use metallophthalocyanines (M: Zn, Co, Ni, Cu) containing eugenol firstly for 
colouration in textile and to investigate color measurement analyses, fastness and antibacterial properties of the 
colored fabrics. It is expected that antibacterial properties of eugenol and metal ion can be combined in one 
phthalocyanine structure. Therefore, metallophthalocyanines (M: Zn, Co, Ni, Cu) with tetra and okta peripheral 
eugenol substituents were synthesized respectively in according to (Şaşmaz et al., 1999a; 1999b). 
Metallophthalocyanines (M: Zn, Co, Ni, Cu) without substituent were also synthesized in according to (Harikumar, 
1990) for comprehending substituent’s effect on antibacterial test results. Suspensions of the pigments were 
prepared with assistance of a convenient dispersant using zirconia ball milling method. Then their particle size 
distributions were characterized by a laser diffraction particle size analyzer. Cotton fabrics were coloured with 
pigment printing and then rubbing fastness and light fastness of fabrics were tested according to ISO 105×12 and 
ISO 105 B02 test methods respectively. Colour strength (K/S values), L*, a*, b*, C*, h values measurements were 
performed. Antibacterial properties of the fabrics were investigated according to ASTM E2149-01 test method. All 
synthesized phthalocyanine pigments showed various levels of antibacterial activity against Staphylococcus aureus 
and Klebsiella pneumoniae bacteria on cotton. Antibacterial protection was achieved only via colouration with 
these pigments without any additional antibacterial finishing process. In future, potential the coloured antibacterial 
fabrics may be used in military, healthcare, work/uniforms, domestic products and sports apparel, especially in 
medical textiles. 
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Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
 
Bu çalışmada deneysel periodontitis oluşturulmuş ratlarda sistemik fukoksantin (FUKO) tedavisinin alveolar kemik 
rezorpsiyonu üzerine muhtemel etkilerini değerlendirmeyi amaçlandı. Sıçanların obezleştirilmesi istenen ölçütlerde 
gerçekleştirilemediğinden çalışma normal ratlarla tamamlandı. Yirmi yedi erkek Sprague-Dawley türü sıçan 
kontrol, deneysel periodontitis (DP) ve deneysel periodontitis- fukoksantin (DP-FUKO) olmak üzere 3 gruba 
ayrıldı. Periodontitis oluşumu sıçanların alt çene 1.molar dişlerinin boyunlarına submarjinal pozisyonda 4 hafta 
sure ile yerleştirilen ligatürler vasıtasıyla gerçekleştirildi. Ligatürlerin uzaklaştırılmasını takiben, DP-FUKO 
grubundaki sıçanlara 28 gün boyunca günlük tek doz FUKO (200 mg/kg) uygulandı. Çalışma sonunda tüm 
sıçanların öldürülmesini takiben biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirmeler amacıyla kalp içi kan örnekleri 
ve mandibular doku örnekleri elde edildi. Tümör nekrotizan factor-alfa (TNF-alfa), interlökin 1-beta (IL-1beta), 
interlökin 6 (IL-6), kemi-alkalen fosfataz, total oksidatif durum, total antioksidan kapasite ve oksidatif stress indeks 
(OSİ: TOD/TAOK) düzeyleri serum örneklerinde değerlendirildi. Bunun yanı sıra, gingival doku örneklerinde 
RANKL ve OPG aktiviteleri ile osteoklast yoğunluğu değerlendirildi. Alveolar kemik kaybı düzeyleri ise 
histometrik olarak değerlendirildi. Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Fonu tarafından desteklenmiştir (Bap-2014.111.07.01). FUKO uygulaması TNF-alfa, IL-1beta ve IL-6 
düzeylerinde hafif, OSİ’de ise belirgin bir azalma sağladı. Kontrol grubuna kıyasla DP grubunda RANKL düzeyi 
daha yüksek, OPG düzeyi ise daha düşüktü. FUKO tedavisinin RANKL düzeyinde belirgin bir düşüş sağladığı, 
OPG ve B-ALP düzeylerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış sağladığı görüldü. Alveol kemik 
kaybı düzeyleri açısından da DP ve DP-FUKO grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Bu 
deneysel çalışma periodontitisli ratlarda FUKO uygulamasının alveol kemik rezorpsiyonunda sınırlı (hafif düzeyde) 
bir azalma sağladığını ortaya koydu. Bu sınırlı etki FUKO’nun oksidatif stres-ilişkili RANKL tarafından modifiye 
edilen osteoklastogenezisi baskılaması ile ilişkili olabilir. 

Abstract 
 
The aim of this study was to evaluate the effects of systemic fucoxanthin treatment on alveolar bone resorption in 
rats with periodontitis. Thirty rats were divided into control, experimental periodontitis (EP), and experimental 
periodontitis-fucoxanthin (EP-FUCO) groups. Periodontitis was induced by ligature for four weeks. After removal 
of the ligature, the rats in the EP-FUCO group were treated with a single dose of FUCO (200 mg/kg bw) per day 
for 28 consecutive days. At the end of the study, all of the rats were euthanized and intracardiac blood and mandible 
tissue samples were obtained for biochemical, immunohistochemical, and histometric analyses. This study was 
supported by the Scientific Research Fund of Recep Tayyip Erdogan University (Bap-2014.111.07.01). FUCO 
treatment resulted in a slight decrease in tumor necrosis factor-alfa, interleukin-1 beta, and interleukin-6 levels and 
a significant decrease in oxidative stress index. It was observed that FUCO caused a significant reduction in receptor 
activator of nuclear factor kappa-beta ligand RANKL) levels and a statistically non-significant elevation in 
osteoprotegerin and bone-alkaline phosphatase levels. There were no significant differences in alveolar bone loss 
levels between the EP and EP-FUCO groups. This experimental study revealed that FUCO provides a limited 
reduction in alveolar bone resorption in rats with periodontitis. One of the mechanisms underlying the mentioned 
limited effect might be related to the ability of FUCO to inhibit oxidative stress- related RANKL-mediated 
osteoclastogenesis. 
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Proje Özeti 
 

Bu çalışmada bir seri hidrazinkarbotiyoamid (7a-c), 1,2,4-triazol (8a-c) ve 1,3,4-oksadiazol (5) yapılarını içeren 1,2-
disubstitue benzimidazol türevi sentezlenmiştir. Başlangıç bileşiği olarak pinner metodu ile elde edilen 2-(4-
methoxybenzyl)-1H-benzimidazol bileşiği kullanılmıştır. Daha sonra 1,2,4,-triazol (8a-c) ve 1,3,4-oksadizaol (5) 
bileşikleri K2CO3 varlığında 2-bromoetanol ile tihioetanol türevlerine (9a-c, 6) dönüştürülmüştür. Sentezlenen bütün 
bileşiklerin meme (BT-20), cilt (SK-Mel 128), prostat (DU-145), karaciğer (SNU-398) ve akciğer (A549) olmak 
üzere beş farklı insan kanser hücrelerine karşı antitümör özellikleri incelenmiştir. 
Sentezleri gerçekleştirilen bileşiklerin yapı aydınlatılması 1H, 13C NMR ve kütle spektroskopisi ile yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, karbotihioamid, 1,2,4-triazol, 1,3,4-oxadiazol, antitümör activity. 

 
Abstract 

 
In this study, A series of novel 1,2-disubstituted benzimidazole derivatives containing hydrazinecarbothioamide (7a-
c), 1,2,4-triazole (8a-c) and 1,3,4-oxadiazole (5) moiety were synthesized starting from 2-(4-methoxybenzyl)-1H-
benzimidazole. Then, the compounds (8a-c, 5) were converted to alkylated analogs (9a-c, 6) in the presence of K2CO3 
and 2-bromoethanol. The newly synthesized compounds were tested on the five human cancer cells breast (BT-20), 
melanoma (SK-Mel 128), prostate (DU-145), liver (SNU-398) andlung (A549)). The compound 7a had some degree 
of cytotoxicity against BT-20. 
The structures of all the synthesized compounds were elucidated by 1H, 13C NMR and mass spectroscopy. 
Key Words: Benzimidazole, carbothioamide, 1,2,4-triazole, 1,3,4-oxadiazole, antitumor activity. 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı, Rize bölgesindeki Fırtına, Hemşin, Büyükdere ve İkizdere nehirlerinden ve Rize ilinin sahil 
şeridi boyunca alınan su örneklerinde trityum seviyelerini belirlemektir. Örneklerin hazırlanması ve hesaplamalar 
ASTM D4107-08 yöntemine göre yapıldı. Deneysel çalışmalar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Fizik Bölümü, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarında, TriCarb 2910 TR sıvı sintilasyon cihazı 
kullanılarak gerçekleştirildi. Örnekleme koordinatları Magellan Explorist 510-GPS cihazı ile kaydedildi. Fırtına 
nehrinden 27, Hemşin nehrinden 20, Büyükdere nehrinden 24, İkizdere nehrinden 32 ve sahil şeridi boyunca denizden 
47 olmak üzere toplamda 150 adet su örneği alındı. Bu method için minumum dedekte edilebilir aktivite değeri (MDA) 
1,36 Bq/L olarak tespit edildi. Fırtına, Hemşin, Büyükdere ve İkizdere nehirlerinden alınan su örneklerinin ortalama 
trityum konsantrasyonları sırasıyla, 2,66 ± 1,14 Bq/L, 2,55 ± 1,18 Bq/L, 1,58 ± 0,94 Bq/L, 1,72 ± 0,94 Bq/L olarak 
hesaplandı. Sahil şeridi boyunda alınan deniz suyu örneklerinin ortalama trityum konsantrasyonu ise 2,08 ± 1,16 Bq/L 
olarak bulundu. Fırtına Nehri’nden 2, Hemşin Nehri’nden 6, Büyükdere Nehri’nden 21, İkizdere Nehri’nden 17 ve 
deniz suyu örneklerinden 27 olmak üzere toplamda 73 örneğin trityum konsantrasyonu MDA’ nın altında kaldı. 
Anahtar Kelimeler: Trityum, Sıvı Sintilasyon Sayacı, Nehir suyu, Deniz Suyu, Rize 

 
Abstract 

 
The purpose of this study, Fırtına, Hemşin, Büyükdere and İkizdere rivers and the water samples taken along the 
coastline of Rize of to determine the tritium levels. Sample preparation and calculations were performed according to 
ASTM D4107-08 method. Experimental studies was performed using TriCarb 2910 TR liquid scintillation device at 
Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics, Nuclear Physics Research 
Laboratory. Sampling coordinates were recorded with Magellan Explorist 510-GPS device. From Fırtına, Hemşin, 
Büyükdere, İkizdere rivers and the sea along the coastline water samples were taken in total 27, 20, 24, 32 and 150, 
respectively. The minimum detectable activity value (MDC) was determined 1.36 Bq/L for this method. Fırtına, 
Hemşin, Büyükdere and Ikizdere rivers water samples average tritium concentrations were calculated, 2.66 ± 1.14 
Bq/L, 2.55 ± 1.18 Bq/L, 1.58 ± 0.94 Bq/L, 1 72 ± 0.94 Bq/L, respectively. The average tritium concentration of 
coastline sea water samples was 2.08 ± 1.16 Bq/L. Tritium concentrations of Fırtına, Hemşin, Büyükdere, İkizdere 
rivers and seawater samples in total 2, 6, 21, 17, 27 were remained under the MDC, respectively. 
Key Words: Tritium, Liquid Scintillation Counter, River water, Sea water, Rize 
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11.000,00 ₺ Gerçekleşen 
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9.532,71 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı, Rize bölgesindeki Fırtına, Hemşin, Büyükdere ve İkizdere nehirlerinden ve Rize ilinin sahil 
şeridi boyunca alınan su örneklerinde trityum seviyelerini belirlemektir. Örneklerin hazırlanması ve hesaplamalar 
ASTM D4107-08 yöntemine göre yapıldı. Deneysel çalışmalar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Fizik Bölümü, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarında, TriCarb 2910 TR sıvı sintilasyon cihazı 
kullanılarak gerçekleştirildi. Örnekleme koordinatları Magellan Explorist 510-GPS cihazı ile kaydedildi. Fırtına 
nehrinden 27, Hemşin nehrinden 20, Büyükdere nehrinden 24, İkizdere nehrinden 32 ve sahil şeridi boyunca denizden 
47 olmak üzere toplamda 150 adet su örneği alındı. Bu method için minumum dedekte edilebilir aktivite değeri (MDA) 
1,36 Bq/L olarak tespit edildi. Fırtına, Hemşin, Büyükdere ve İkizdere nehirlerinden alınan su örneklerinin ortalama 
trityum konsantrasyonları sırasıyla, 2,66 ± 1,14 Bq/L, 2,55 ± 1,18 Bq/L, 1,58 ± 0,94 Bq/L, 1,72 ± 0,94 Bq/L olarak 
hesaplandı. Sahil şeridi boyunda alınan deniz suyu örneklerinin ortalama trityum konsantrasyonu ise 2,08 ± 1,16 Bq/L 
olarak bulundu. Fırtına Nehri’nden 2, Hemşin Nehri’nden 6, Büyükdere Nehri’nden 21, İkizdere Nehri’nden 17 ve 
deniz suyu örneklerinden 27 olmak üzere toplamda 73 örneğin trityum konsantrasyonu MDA’ nın altında kaldı. 
Anahtar Kelimeler: Trityum, Sıvı Sintilasyon Sayacı, Nehir suyu, Deniz Suyu, Rize 

 
Abstract 

 
The purpose of this study, Fırtına, Hemşin, Büyükdere and İkizdere rivers and the water samples taken along the 
coastline of Rize of to determine the tritium levels. Sample preparation and calculations were performed according to 
ASTM D4107-08 method. Experimental studies was performed using TriCarb 2910 TR liquid scintillation device at 
Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics, Nuclear Physics Research 
Laboratory. Sampling coordinates were recorded with Magellan Explorist 510-GPS device. From Fırtına, Hemşin, 
Büyükdere, İkizdere rivers and the sea along the coastline water samples were taken in total 27, 20, 24, 32 and 150, 
respectively. The minimum detectable activity value (MDC) was determined 1.36 Bq/L for this method. Fırtına, 
Hemşin, Büyükdere and Ikizdere rivers water samples average tritium concentrations were calculated, 2.66 ± 1.14 
Bq/L, 2.55 ± 1.18 Bq/L, 1.58 ± 0.94 Bq/L, 1 72 ± 0.94 Bq/L, respectively. The average tritium concentration of 
coastline sea water samples was 2.08 ± 1.16 Bq/L. Tritium concentrations of Fırtına, Hemşin, Büyükdere, İkizdere 
rivers and seawater samples in total 2, 6, 21, 17, 27 were remained under the MDC, respectively. 
Key Words: Tritium, Liquid Scintillation Counter, River water, Sea water, Rize 
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Proje Özeti 
 
Bu çalışmada Çoruh nehri üzerinde yer alan ve ülkemizin marka projeleri içerisinde değerlendirilen Deriner baraj 
gölünün balık faunası, bakteriyel ve paraziter patojenler açısından irdelenmiştir. Ağustos 2014 ve Nisan 2015 tarihleri 
arasında, aylık olarak 6 farklı türe ait toplam 127 balık örneklemesi yapılmıştır. Alburnoides fasciatus,  Squalis 
orientalis, Barbus artvinica, Capoeta banarescui, Capoeta sieboldii ve Capoeta ekmekciae türlerinden, paraziter 
patojenler olarak Apiosoma sp.,  Euplotes sp., Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sp., Ichthyophthirius multifiliis, Ligula 
intestinalis, Trichodinella sp., Trichodina sp. ve Vorticella sp. izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Bakteriyel patojenler 
olarak ise Acinetobacter calcoaceticus, Carnobacterium maltaromaticum ve Shewanella putrefaciens türleri dışında, 
Aeromonas cinsine ait 6 tür ve Pseudomonas cinsine ait 3 farklı tür olmak üzere toplam 39 suş izole edilmiştir. 
Gerçekleştirilen antibiyogram testlerinin sonuçlarına bakıldığında, en yüksek bakteriyel direncin doğal direnç 
şeklinde de ifade edebilecek %64,1 değeri ile Ampisilin antibiyotiğine karşı olduğu gözlemlenirken, Enrofloxacin 
antibiyotiğine karşı hiçbir bakteri suşunda bakteriyel dirence rastlanmamıştır. Ülkemizde yaygın olarak balıklardan 
izole edilen Yersinia ruckeri ve Lactococcus sp. türlerine hiçbir balık türünde rastlanmaması bölgenin bu bakteriler 
açısından bakir olabileceği sonucunu göstermektedir. Sonuç olarak; bu tez çalışması ile Deriner baraj gölünün balık 
patojenleri açısından risk haritası ortaya konulmuş olup, patojenlere karşı alınabilecek tedbirlere temel bir kaynak 
oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Deriner Baraj Gölü, Balık, Parazit, Bakteri 

 
Abstract 

 
Parasitic and bacterial fish pathogens of the fish in Deriner Dam Lake on the Çoruh River were determined in the 
study. Totally 127 fish (6 different species) were sampled between August 2014 to April 2015. Apiosoma sp., Euplotes 
sp., Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sp., Ichthyophthirius multifiliis, Ligula intestinalis, Trichodinella sp., Trichodina 
sp. and Vorticella sp. were isolated as a parasitic pathogens of Alburnoides fasciatus,  Squalis orientalis, Barbus 
artvinica, Capoeta banarescui, Capoeta sieboldii and Capoeta ekmekciae. Acinetobacter calcoaceticus, 
Carnobacterium maltaromaticum and Shewanella putrefaciensans and six Aeromonas and three Pseudomonas species 
were isolated as bacterial pathogens of the fishes. And also totally 39 different bacteria were isolated from the fishes. 
Ampicillin appeared as the most ineffective antibiotic (resistant range 64.1%) for the bacteria. There are no resistant 
bacteria for Enrofloxacin in the antibiogram test results. Common fish pathogens of our country Yersinia ruckeri and 
Lactococcus  sp. were not isolated in the study. These results may interpreted as the bacteria generally isolated trout 
species and intensive cultural condition. As a result the preliminary information was gained deal with fish pathogens 
of Deriner Dam Lake, in the project. 
 Key Words: Deriner Dam Lake, fish, parasites, bacteria. 
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Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kara midye ve deniz salyangozunun mevsime bağlı olarak 
biyokimyasal kompozisyonu ve et kalitesindeki değişimler incelenmiştir. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin 
illerindeki toplam 12 istasyondan tüplü ve serbest dalış yöntemi ile örneklemeler yapılmıştır. Kara midyelerin % 
net et verimleri ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek, sonbahar ve kış mevsimlerinde nispeten daha düşük tespit 
edilmiştir. Dört mevsimin genel ortalaması ise % 24.00 olarak saptanmıştır. Biyokimyasal analizlerden % kuru 
madde, % ham kül, % ham protein, % ham yağ ve % glikojen miktarı mevsimlere ve istasyonlara bağlı olarak 
değişiklikler göstermekle beraber mevsimlerin genel ortalama değeri sırasıyla % 18.95, % 1.70, % 12.04, % 1.82 
ve % 3.38 olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen amino asit değerleri incelendiğinde; ilkbahar, yaz, sonbahar 
ve kış mevsimlerinde toplam amino asit miktarları sırası ile 13272.13, 14252.13, 17472.13 ve 12548.88 mg/100 gr 
olarak tespit edilmiştir. Toplam esansiyel amino asit miktarının mevsimsel ortalamaları sırası ile 6605.27, 6520.13, 
6825.13 ve 5186.13 mg/100g ve toplam esansiyel olmayan amino asit miktarlarının mevsimsel ortalamaları ise 
6666.88, 7732.00, 10647.00 ve 7362.75 mg/100g olarak bulunmuştur. Yağ asitlerinin doymuş yağ asidi (DYA) 
grubunda palmitik ve stearik yağ asitlerinin yıllık genel ortalaması sırası ile % 19.62 (287.30 mg/100 g), %4.46 
(64.32 mg/100g) olarak bulunmuştur. Bütün mevsimlerde tekli doymamış yağ asidi (TDYA) içerisinde en fazla 
miktara eikosenoik asit (%6.39) ikinci sırada ise oleik asit (% 4.53) sahip olmuştur. Toplam çoklu doymamış yağ 
asidi (ÇDYA) miktarlarına mevsimsel bazda bakıldığında en düşük miktar yaz (% 45.66), en yüksek miktar ise 
ilkbahar (% 50.98) mevsiminde tespit edilmiştir. EPA ve DHA miktarları ise ÇDYA benzer bir seyir izlemiştir. 
Deniz salyangozunda ise % net et verimleri yaz ve sonbahar mevsimlerinde yüksek, ilkbahar ve kış mevsimlerinde 
nispeten daha düşük tespit edilmiştir. Dört mevsimin genel ortalaması ise % 19.50 olarak saptanmıştır. Biyokimyasal 
analizlerden % kuru madde, % ham kül, % ham protein ve % ham yağ miktarı mevsimlere ve istasyonlara bağlı 
olarak değişiklikler göstermekle beraber mevsimlerin genel ortalama değeri sırasıyla % 24.69, % 2.29, % 16.43 ve 
% 0.58 olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen amino asit değerleri incelendiğinde; ilkbahar, yaz, sonbahar ve 
kış mevsimlerinde toplam amino asit miktarları sırası ile 16370.86, 17203.50, 17793.25 ve 16330.73 mg/100 gr 
olarak tespit edilmiştir. Toplam esansiyel amino asit miktarının mevsimsel ortalamaları sırası ile 7447.76, 7123.38, 
7733.25 ve 7223.63 mg/100g ve toplam esansiyel olmayan amino asit miktarlarının mevsimsel ortalamaları ise 
8923.10, 10080.13, 10060,00, 9107.10 mg/100g olarak bulunmuştur. Yağ asitlerinin doymuş yağ asidi (DYA) 
grubunda palmitik ve stearik yağ asitlerinin yıllık genel ortalaması sırası ile % 11.47 (30.30 mg/100 g), %12.49 
(32.53 mg/100g) olarak bulunmuştur. Bütün mevsimlerde tekli doymamış yağ asidi (TDYA) içerisinde en fazla 
miktara heneikosanoik asit (%15.78) ikinci sırada ise oleik asit (% 2.51) sahip olmuştur. Toplam çoklu doymamış 
yağ asidi (ÇDYA) miktarlarına mevsimsel bazda bakıldığında en düşük miktar yaz (% 42.00), en yüksek miktar ise 
kış (% 48.43) mevsiminde tespit edilmiştir. 
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Abstract 
 
In this study, seasonal variations in biochemical composition and meat quality of Mediterrian Mussel and Sea 
Snail in the Eastern Black Sea Region were investigated. Percentage of meat yield of Mediterrian Mussel was 
observed higher in summer and autumn than spring and winter. General average of the four seasons were 
determined as 24.00 %. Significant variation in the amounts of dry matter, crude ash, crude protein, crude fat and 
glycogen were occurred depending on seasons and stations. The general average values of all seasons were 
accounted as 18.95%, 1.70%, 12.04%, 1.82% and 3.38% respectively. Total amino acid contents for spring, 
summer, autumn and winter were detected as 13272.13, 14252.13, 17472.13 ve 12548.88 mg/100 gr, respectively. 
Seasonal average values of total essential amino acid amounts were accounted as 6605.27, 6520.13, 6825.13 ve 
5186.13 mg/100g and total non-essential amino acid contents 6666.88, 7732.00, 10647.00 ve 7362.75 mg/100g, 
respectively. Annual general average values of palmitic and stearic acids of saturated fatty acid (SFA) groups in 
fatty acids were found as % 19.62 (287.30 mg/100 g) and %4.46 (64.32 mg/100g), respectively. Amongst 
monounsaturated fatty acids (MUFA) groups the highest value was observed for was belonging to eicosanoic acid 
(6.39 %) followed by oleic acid (4.53%). The lowest total polyunsaturated fatty acid (?PUFA) was found in 
summer (45.66 %) and the highest in spring (50.98%). Eicosapentaenoic Acid (EPA) values showed a similar 
trend with PUFA values while Docosahexaenoic Acid (DHA) values showed opposite situation. Percentage of 
meat yield of sea snail was observed higher in summer and autumn than spring and winter. General average of the 
four seasons were determined as 19.50 %. Significant variation in the amounts of dry matter, crude ash, crude 
protein and crude fat were occurred depending on seasons and stations. The general average values foa all seasons 
were accounted as 24.69 %, 2.29 %, 16.43 % and 0.58 %, respectively. Total amino acid contents for spring, 
summer, autumn and winter were detected as 16370.86, 17203.50, 17793.25 and 16330.73 mg/100 gr, respectively. 
Seasonal average values of total essential amino acid amounts were accounted as 7447.76, 7123.38, 7733.25 and 
7223.63 mg/100g and total non-essential amino acid contents 8923.10, 10080.13, 10060.00, 9107.10 mg/100g, 
respectively. Annual general average values of palmitic and stearic acids of saturated fatty acid (SFA) groups in 
fatty acids were found as 11.47 % (30.30 mg/100 g) and 12.49 % (32.53 mg/100g), respectively. Amongst 
monounsaturated fatty acids (MUFA) groups the highest value was observed for was belonging to heneicosanoic 
acid (15.78 %) followed by oleic acid (2.51%). The lowest total polyunsaturated fatty acid (?PUFA) was found in 
summer (42.00 %) and the highest in winter (48.43 %). Eicosapentaenoic Acid (EPA) values showed a similar 
trend with PUFA values while Docosahexaenoic Acid (DHA) values showed opposite situation. 
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Proje Özeti 
 
Tetra-substüe benzimidazol türevi bileşikler sentezlendi ve bu bileşiklerin antioksidan, anti-ksantin oksidaz, anti-
asetilkolinesteraz ve anti-üreaz aktiviteleri incelendi. Bazı bileşiklerin CUPRAC metoduna göre önemli ölçüde 
antioksidan aktiviteye sahip olduğu, özellikle 4, 5a, 5b, 5c, 5d ve 6b bileşiklerinin ABTS•+  metodunda oldukça iyi 
radikal süpürme aktivitesi gösterdiği bulundu. 125 µg/mL bileşik konsantrasyonunda ksantin oksidaz enzimini, en 
iyi 6d bileşiği inhibe etti. Bütün bileşikler, anti-üreaz aktivitesi için Jack Bean üreazına karşı değerlendirildi ve üreaz 
inhibisyonunda en aktif bileşik 7.41±0.13µg/mL IC50 değeriyle 6-phenylbenzo[d]thiazole-2-amine (5b) bulundu. 
Anahtar kelimeler: Benzimidazol, Üreaz, Ksantin oksidaz, Enzim inhibisyonu, Antioksidan aktivite 

 
Abstract 

 
A series of tetra-substitued benzimidazole derivatives were synthesized and screened for their urease inhibition, anti-
xanthine oxidase (XO) and antioxidant activities. Some of them were found to possess significant antioxidant activity, 
especially, compounds 4, 5a, 5b, 5c, 5d and 6b exhibited highly scavenging activity in ABTS•+ radical cation 
decolorization assay (SC50: 9.51-70.43 μg/mL) and Cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC) assay. 
Compound 6d exhibited the highest XO inhibition at125 µg/mL. All compounds were evaluated with regard to Jack 
Bean urease activity and the most active compound concerning urease enzyme inhibition was 6-
phenylbenzo[d]thiazole-2-amine (5b), with an IC50 value of 7.41±0.13µg/mL. 
Key words: Urease, Xanthine oxidase, Enzyme inhibition, Antioxidant Activity, Benzimidazole 
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Bu araştırmanın ana amacı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak 
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014–2015 eğitim öğretim yılında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Çayeli İlçesine bağlı ortaokullarda eğitim almakta olan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırmada 
incelenen konuya ilişkin kaynaklar ve olgusal veriler dikkatle incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, 
Buss-Perry tarafından geliştirilen ölçekten ve araştırıcılar tarafından hazırlanan görüşme formundan yararlanılmıştır. 
Araştırmada mixed / karma (nitel+nicel desen) model kullanılmıştır. Buss-Perry saldırganlık ölçeği ile toplanan 
sayısal verilerin çözümlenmesinde SPSS 20.0 programı; görüşme formunun uygulanması elde edilen verilerin 
analizinde ise NVİVO programı kullanılmıştır. Analizlere öncelikle, belli bir kavramı ölçmeye ilişkin geliştirilen 
ölçeğin iç tutarlılığını ölçmek amacıyla “Güvenilirlik (Cronbach Alpha)” analizi ile başlanmıştır. Ardından birbiri ile 
korelasyonu olabilen değişkenleri kavramsal olarak anlamlı, nispeten bağımsız faktörler altında toplayan “Faktör 
Analizi” uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ortaya dört alt boyut (fiziksel şiddet, sözel şiddet, öfke ve 
düşmanlık) çıkmış ve verilerin ilişkisiz ölçümleri için bağımsız grup t-testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal-Wallis 
H testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve tamamlayıcı Post-Hoc Tekniği olarak da Scheffe Testi uygulanmış 
ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan nicel analizler sonucunda şiddete yönelik eğilim puanlarının cinsiyete, sınıf 
düzeyine göre anlamlı bir fark gösterdiği ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere, 8. sınıf öğrencilerinin de diğer 
öğrencilere göre şiddete daha çok eğilim gösterdikleri bulunmuştur. Bu bulgu literatürdeki açıklamalar ve yapılan 
çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Ortaokulda Şiddet. 
 

Abstract 
 

The main purpose of this research is to investigate and examine the violence inclinations of the 5th, 6th, 7th.and 
8th.grade primary school students in multi ways and from different angles. The working group of the research is 
composed by the students, who are in 5, 6, 7 and 8 grade of the primary schools of Cayeli which is a provincial 
authority of Local National Educational Authority of Rize between 2014 and 2015. The related data and sources which 
are examined on this subject are clearly and carefully analyzed. The scale, which is developed by Buss-Pery, is used 
to collect the data of the research. The scanning method is used in this research and the data is collected through 
surveys forms. The data which is collected by surveys’ forms are analyzed through SPSS 20.0 program. First of all, 
analysis has been started with the “reliability” (Crombach Alpha) which is developed to analyze a certain concept and 
coherency of the inside the scale. And then “Factor Analysis” has been applied which collects the variables having a 
correlation with each other and which are meaningful as conceptual and relatively independent. After the Factor 
Analysis three sub-dimensions have emerged and independent group t-test, Mann Whitney U-test, Kruskal-Wallis H 
Test, One way Variance Analysis (ANOVA) and as a complementary Post-Hoc technique Scheffe Test have been 
applied and the results have been evaluated. After the analysis, violence attitudes have shown a significant difference 
according to sexand class and it is found that male students and 8th grade students’ scores are more keen on violence 
than female students and other class students. This finding has shown similarities with the explanations in the literature 
and the investigations which are carried out.  
Key Words: Violence, Violence in Primary School. 
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Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR 90 Düzey 2 bölgesi olarak belirlenen Rize, Artvin, 
Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Gümüşhane ilerindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ’ler için 
hazırlanan ve yakın zamanda uygulamaya geçmesi beklenilen KOBİ TFRS’lere bakış açılarının tespit edilmesi ve 
bu illerdeki meslek mensuplarında söz konusu standartlar hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 
Çalışma, bölgedeki Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS’ler ile ilgili bilgi düzeylerinin ve eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesini sağlamakla birlikte meslek mensuplarının uygulamada karşılaşabilecekleri zorlukları ve meslek 
mensuplarının uygulamadan beklentilerini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında söz konusu illerdeki 132 
meslek mensubuna hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerden hareketle yapılan analizler 
sonucunda; meslek mensuplarının, söz konusu standartların uygulanmasına karşı endişeli oldukları fakat bu 
standartların finansal raporlamanın kalitesine ve mesleğe olumlu katkı sağlayacağını düşündükleri gözlemlenmiştir. 
Bununla birlikte meslek mensuplarının standartlar hakkındaki görüşlerinin, belirli değişkenlere göre farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma sonunda yukarıda ifade edilen illerdeki meslek mensuplarının katılımı 
ile üniversitemizde yapılan KOBİ TFRS Farkındalık Semineri ile meslek mensuplarında KOBİ TFRS’ler hakkında 
farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 
Abstract 

 
In this study, viewpoints detection of Accounting Profession Members in  Rize , Artvin , Trabzon , Giresun and 
Gümüşhane provinces stated as TR90 Level 2 Region by Eastern Black Sea Development Agency (EBDA) to  
TFRS for SMEs that is prepared for SMEs and expected to be implemented more recently and aimed to raise 
awareness on said standards over the profession members in this provinces. This study reveals although providing 
of defining educational requirements and knowledge level on TFRS for SMEs of profession members in that region 
also possible difficulties in implementation and profession members expectations from implementation. Within the 
scope of the study survey form prepared for 132 profession members in aforesaid provinces was conducted. Based 
on this obtained data in consequence of analyses made; it is observed that profession members have worry for 
implementation of said standards nevertheless they point out that these standards make a positive contribution to 
the financial reporting quality and profession. However it is found that opinions about TFRS for SMEs of profession 
members have varied according to certain variables. Furthermore, as a result of study it was tried to create 
awareness for profession members on TFRS for SMEs and TFRS for SMEs Awareness Seminar held in our 
university with the participation of profession members in above mentioned provinces. 
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İran'da kurulmuş olan Selçuklu Devletleri ile Safevîler zamanında gerçekleştirilen denizcilik faaliyetleri adına icra 
edilen tüm hususlar ele alınacaktır. Buna dahil olmak üzere donanmaların yapısı, teşkilatı, kullanılan gemiler ve 
sınıfları, limanlar, tersaneler, denizlerde geçen askeri, siyasi ve muhtasar olmak kaydıyla ticari faaliyet ve hadiseler 
incelenecektir. Zira bu hususların bilinmesi ortaçağ İran askerî, siyasî ve kısmen de ticarî teşkilatının bir cüz'ünü 
teşkil eden deniz kuvvetleri için elzemdir. Ele alınan bu konular tasnif edilecek ve sistemli bir şekilde yazılacaktır. 
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İran'da kurulmuş olan Selçuklu Devletleri ile Safevîler zamanında gerçekleştirilen denizcilik faaliyetleri adına icra 
edilen tüm hususlar ele alınacaktır. Buna dahil olmak üzere donanmaların yapısı, teşkilatı, kullanılan gemiler ve 
sınıfları, limanlar, tersaneler, denizlerde geçen askeri, siyasi ve muhtasar olmak kaydıyla ticari faaliyet ve hadiseler 
incelenecektir. Zira bu hususların bilinmesi ortaçağ İran askerî, siyasî ve kısmen de ticarî teşkilatının bir cüz'ünü 
teşkil eden deniz kuvvetleri için elzemdir. Ele alınan bu konular tasnif edilecek ve sistemli bir şekilde yazılacaktır. 
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Düşük doz ışınlamaya maruz kalan testikuler germ hücrelerinde oluşabilecek olan radyasyon-doku ilişkisinin 
etkisinin belirlenmesi ve bunların bilimsel veri olarak sunulması amaçlandı. Ratlar ve grupların oluşturulması 
Pelvis bölgesine 1 Gy radyasyon uygulanan erkek ratlar ve ışınlanmayan dişi ratlarlardan oluşan grup 1.grup olarak 
herhangi bir işlem yapılmayan kontrol grubu 2.grup olarak adlandırıldı toplam 28 rat kullanıldı. Işınlama sonrası 
dişilerle aynı ortama bırakılan her iki grupta ratların üreme kabiliyetlerde azalma olup olmadığına bakıldı. Erkek 
ratlar 2. hafta sonunda sakrifiye edilerek gerekli incelemeler yapıldı. Dişi ratlar ise doğacak yavruların cinsiyetleri 
belirlenene kadar izlendi. DNA İzolasyonu, PCR Amplifikasyonuve Kapiller Elektroforez ve Rölatif Pik Analizi 
Sperm örneklerinden izole edilen DNA, testis specific protein Y-linked (TSPY), rat actin beta (RActß) ve testis 
specific X-linked gene (TSX) genlerine spesifik primerlerle amplifiye edildi ve amplikonlar kapiller elektroforez 
yöntemi ile ayrıştırıldı. Düşük doz radyasyonun testikuler dokudaki histopatolojik değişiklikler ışık mikroskopu 
altında analiz edildi,apopitozun belirlenmesi amacıyla dokulara Caspase-3 boyaması yapılarak 
immunohistokimyasal incelemeler yapıldı. Işınlanan ratlarda daha viskoz ve miktar olarak daha az oranda sperm 
görülmekle birlikte spermlerin daha yoğun oranda duktus epididimiste olduğunu ve duktus deferensin genellikle 
boş olduğunu gördük. Yavrularda cinsiyet yada toplam sayı açısından farklılık tespit edilmemiştir. Ratlarda sperm 
hücrelerinde cinsiyet kromozomlarının rölatif flüoresans ünitesi üzerinden incelenmesi sonucu X ya da Y 
kromozomuna sahip sperm hücre sayısında gruplar arasında anlamlı fark oluşmadığı sonucuna ulaşıldı. Işınlanan 
grupda germinal epitelyumun hücrelerin ölümleri sonucu ortaya çıkan ödematöz bölge görülmektedir. Germinal 
epitel hücrelerinin kaybına ek olarak, spermatogonia ve yoğun kromatlı atipik spermatositler izlendi. Ayrıca 
lümendeki olgun spermatidlerin kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azaldığı belirlendi. İnterstisyel bölgelerdeki 
vaskuler konjesyon da dikkat çekiciydi. Işınlanan grupta, apopitozun göstergesi olarak seminifer tübüllerin 
germinal epitelyumundaki Caspase-3pozitif hücrelerin sayısı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek idi. (p = 0.015, p <0.05, n = 6). Çalışmamızda düşük doz radyasyonun deterministik etkiler oluşturduğu 
ancak stokastik etkilere neden olmadığını bunun da, radyasyona maruz kalan hasarlanmış hücrelerin apopitozu 
indüklenmesi sebebiyle ölüme programlamış olabileceğinden kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Düşük doz radyasyon, Deterministik etkiler, Stokastik etkiler, Apopitosis 
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Düşük doz ışınlamaya maruz kalan testikuler germ hücrelerinde oluşabilecek olan radyasyon-doku ilişkisinin 
etkisinin belirlenmesi ve bunların bilimsel veri olarak sunulması amaçlandı. Ratlar ve grupların oluşturulması 
Pelvis bölgesine 1 Gy radyasyon uygulanan erkek ratlar ve ışınlanmayan dişi ratlarlardan oluşan grup 1.grup olarak 
herhangi bir işlem yapılmayan kontrol grubu 2.grup olarak adlandırıldı toplam 28 rat kullanıldı. Işınlama sonrası 
dişilerle aynı ortama bırakılan her iki grupta ratların üreme kabiliyetlerde azalma olup olmadığına bakıldı. Erkek 
ratlar 2. hafta sonunda sakrifiye edilerek gerekli incelemeler yapıldı. Dişi ratlar ise doğacak yavruların cinsiyetleri 
belirlenene kadar izlendi. DNA İzolasyonu, PCR Amplifikasyonuve Kapiller Elektroforez ve Rölatif Pik Analizi 
Sperm örneklerinden izole edilen DNA, testis specific protein Y-linked (TSPY), rat actin beta (RActß) ve testis 
specific X-linked gene (TSX) genlerine spesifik primerlerle amplifiye edildi ve amplikonlar kapiller elektroforez 
yöntemi ile ayrıştırıldı. Düşük doz radyasyonun testikuler dokudaki histopatolojik değişiklikler ışık mikroskopu 
altında analiz edildi,apopitozun belirlenmesi amacıyla dokulara Caspase-3 boyaması yapılarak 
immunohistokimyasal incelemeler yapıldı. Işınlanan ratlarda daha viskoz ve miktar olarak daha az oranda sperm 
görülmekle birlikte spermlerin daha yoğun oranda duktus epididimiste olduğunu ve duktus deferensin genellikle 
boş olduğunu gördük. Yavrularda cinsiyet yada toplam sayı açısından farklılık tespit edilmemiştir. Ratlarda sperm 
hücrelerinde cinsiyet kromozomlarının rölatif flüoresans ünitesi üzerinden incelenmesi sonucu X ya da Y 
kromozomuna sahip sperm hücre sayısında gruplar arasında anlamlı fark oluşmadığı sonucuna ulaşıldı. Işınlanan 
grupda germinal epitelyumun hücrelerin ölümleri sonucu ortaya çıkan ödematöz bölge görülmektedir. Germinal 
epitel hücrelerinin kaybına ek olarak, spermatogonia ve yoğun kromatlı atipik spermatositler izlendi. Ayrıca 
lümendeki olgun spermatidlerin kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azaldığı belirlendi. İnterstisyel bölgelerdeki 
vaskuler konjesyon da dikkat çekiciydi. Işınlanan grupta, apopitozun göstergesi olarak seminifer tübüllerin 
germinal epitelyumundaki Caspase-3pozitif hücrelerin sayısı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek idi. (p = 0.015, p <0.05, n = 6). Çalışmamızda düşük doz radyasyonun deterministik etkiler oluşturduğu 
ancak stokastik etkilere neden olmadığını bunun da, radyasyona maruz kalan hasarlanmış hücrelerin apopitozu 
indüklenmesi sebebiyle ölüme programlamış olabileceğinden kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Düşük doz radyasyon, Deterministik etkiler, Stokastik etkiler, Apopitosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

It was aimed to determine the effect of the radiation-tissue relationship that may occur in testicular germ cells which 
are exposed to low dose irradiation and to present them as scientific data. Creation of groups and rats Totally 28 
rats were used as a control group. The group which consists of male rats whose pelvis parts were irradiated with Gy 
radiation and non-irradiated female rats was referred as the 1st Group; and the control group in which no treatment 
was carried out was referred as the 2nd group. It was observed in both groups whether there was a decrease or not 
in the reproductive capabilities of rats which were left to the same place with females. Male rats were sacrificed at 
the end of the 2nd week and necessary studies were carried out. Female rats were monitored until the sex of the 
offspring was determined. Genetic DNA Isolation, PCR Amplification and Capillary Electrophoresis and Relative 
Peak Analysis DNA which was isolated from sperm samples was amplified with primers specific to testis specific 
protein Y-linked (TSPY), rat actin beta (RActß) and testis specific X-linked gene (TSX) genes and amplicon was 
separated by capillary electrophoresis. Histopathologic changes in the testicular tissues of the low dose radiation 
were analysed under light microscope. Immunohistochemical examinations were made with Caspase-3 staining to 
determine apoptosis. It was seen that there was slightly sperm in the irradiated rats with more viscous but the sperm 
was ductus epididymis and ductus deferens were generally empty. No difference was established in the offspring in 
terms of their sex and the total number. 
In rats, the sex chromosomes in the sperm cells were examined on the relative fluorescence unit and it was found 
out that there wasn’t any significant difference between the groups in terms of the numbers of sperm cells with the 
X or Y chromosome. In the irradiated group, the edematous region appears resulting from the death of germinal 
epithelial cells. In addition to the loss of germinal epithelial cells, spermatogonia and dense chromated atypical 
spermatocytes were observed. It was also found that mature spermatids in the lumen decreased significantly 
compared to the control group. The vascular congestion in the interstitial regions was also remarkable. 
In the irradiated group, the number of Caspase-3 positive cells in the germinal epithelium of seminiferous tubules 
was significantly higher than that of the control group as an apoptosis indicator. (P = 0.015, p & lt; 0.05, n = 6). 
It was thought that low dose radiation in our study may have caused deterministic effects, but didn’t cause stochastic 
effects, because the damaged cells which were exposed to radiation may have been programmed to die due to the 
induction of apoptosis. 
Keywords: Low dose radiation, Deterministic effects, Stochastic effects, Apoptosis 
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Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, 2014 Ocak ve 2017 Eylül tarihleri arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 12 farklı gökkuşağı 
alabalık çiftliklerinden balıklar toplandı. Hastalıklı gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) 100 adet 
bakteri suşu izole edildi. Tüm izolatların tanımlanması geleneksel biyokimyasal testler, api 20 strep testi ve PZR 
testi kullanılarak gerçekleştirildiyapıldı. Pozitif kontrol olarak ATCC 43921 referans suşu kullanıldı. Api 20 strep 
test sonuçlarına göre izole edilen 100 bakteriden 68 tanesi Lactococcus garvieae olduğu belirlendi. PZR testi L. 
garvieae türü için spesifik olan pLG-1 ve pLG-2 referans genleri (16S rRNA) kullanılarak belirlendi. Çalışmanın 
sonucunda, gökkuşağı alabalıklardan izole edilen 100 suştan 68 adet L. garvieae olduğu teyit edildi. Lactococcus 
garvieae suşlarına yapılan antibiyogram test sonuçlarına göre sulfamethoksazol, streptomisin ve 
sulfametoksazol+trimetoprim’e %100, ampisilin’e % 94.2, oksitetrasiklin %72.5, eritromisin’e % 55.07 ve oksolinik 
asit % 43.5 dirençli olduğu, fakat enrofloksasin % 26.09, doksisikline %20,3, amoksiklin ve florfenikol % 8.7 daha 
az düzeyde direnç tespit edilmiştir. En etkili antibiyotiğin florfenikol, amoksiklin ve enrofloksasin olduğu tespit 
edildi. tetA, tetB, tetC, tetD ve tetE primerleri kullanılarak yapılan PCR test sonuçlarına göre farklı sayıda izolatın 
moleküler düzeyde L. garvieae dirençli olduğu gösterilmiştir. 

 
Abstract 

 
In this study, fish were sampled from 12 different fish farms in Eastern Black Sea Region between January 2014 
and September 2017. It was isolated hundred bacteria isolates from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 
All isolates identification were carried out by using conventional biochemical tests, api 20 strep tests and PCR tests. 
ATCC 43921 reference strain was used as a positive control. According to results of the api 20 strep test, it was 
determined that 68 isolates from 100 bacterial isolates were Lactococcus garvieae. The PZR test was confirmed by 
using the pLG-1 and pLG-2 reference genes (16S rRNA) specific for the L. garvieae species. As a result of the 
study, it was confirmed that there were 68 L. garvieae from 100 strains isolated from rainbow trout. The antibiotic 
susceptibility test results showed that L. garvieae isolates were resistant %100 to streptomycin, sulfamethoxazole 
and sulfamethoxazole+trimethoprim,  94.2% to ampicillin, 72.5% to oxytetracycline, 55.07% to erythromycin and 
43.5% to oxolinic acid, 26.09% to enrofloxacin, % 20.3 doxycycline, 8,7% to amoxicillin and florphenicol. The 
most effective antibiotic was found to be florfenicol, amoxicillin, doxisicline and enrofloxacin. According to the 
results of PCR tests by using tetA, tetB, tetC, tetD and tetE primers, it has been shown that different numbers of 
isolates are resistant to L. garvieae at the molecular level. 
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Proje Özeti 
 

Türkiye bulunduğu konum itibariyle farklı coğrafik, jeolojik ve zoocoğrafik bölgeleri bünyesinde barındırmaktadır. 
Türkiye’nin kuzeydoğu köşesinde yer alan Artvin ili, bulunduğu yer ve bölgenin kendine has yapısından dolayı çok 
değişik özelliklere sahiptir. Bu ilin sınırları içerisinde yer alan Karçal Dağları ise üzerinde birçok ekosisteme ev 
sahipliği yapan bir dağ silsilesidir. Bu çalışmada yüksek endemizm oranına sahip Karçal Dağları'nda yaşayan amfibi 
ve sürüngen türleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ağustos 2014 ve Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılan arazi 
çalışmaları ile araziden toplanan örneklerin vücut ölçüm ve oranları, renk-desen ve folidosis karakterleri incelenmiş 
ve tespit edilen türlerin biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında da bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda 7 amfibi 
(Mertensiella caucasica, Ommatotriton ophryticus, Pelophylax ridibundus, Bufo verrucosissimus, Rana 
macrocnemis, Hyla orientalis, Pelodytes caucasicus) ve 11 sürüngen (Darevskia derjugini, Darevskia parvula, 
Darevskia rudis, Darevskia clarkorum, Anguis fragilis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Eirenis modestus, Coronella 
austriaca, Zamenis longissumus, Vipera kaznakovi) türü olmak üzere toplam 18 tür tespit edilmiştir. Bu çalışmadan 
elde edilen herpetolojik bilgiler, gelecekteki olası koruma biyolojisi çalışmaları için gerekli verileri sağlamıştır. 
Ayrıca amfibi ve sürüngen türlerinin zenginliği, Karçal Dağlarının herpetolojik bir alan olarak önemini ortaya 
koymuştur. 
Anahtar Kelimeler: yaşam geçmişi, kertenkele, yaş tayini, Doğu Karadeniz, 

 
Abstract 

 
Thanks to its position, Turkey includes different geographical, geological and zoogeographic regions within it. 
Located on the northeast corner of Turkey, Artvin province has very different characteristics due to its unique 
structure and location. The Karçal Mountains, which are located within the borders of this province, are a mountain 
range that hosts many ecosystems. In this study, it was tried to determine the species of amphibians and reptiles 
living in the Kar9al Mountains which have high endemism rate. Based on the results of surveys conducted between 
August 2014 and July 2015, body measurements and ratios, color- pattern and folidosis characters of the collected 
samples were examined and information about the biological and ecological characteristics of the identified species 
was also provided. As a result of the study, totally 18 species which of 7 amphibians (Mertensiella caucasica, 
Ommatotriton ophryticus, Pelophylax ridibundus, Bufo verrucosissimus, Rana macrocnemis, Hyla orientalis, 
Pelody1es caucasicus) and 11 reptiles (Darevskia derjugini, Darevskia parvula, Darevskia parvula, Darevskia 
clarkorum, Anguis fragilis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Eirenis modestus, CoronelIa austriaca, Zamenis 
longissumus, Vipera kaznakovi) were recorded. The herpetological information obtained from this study provided 
the necessary data for possible future conservation biology studies. In addition, the richness of amphibian and 
reptile species has revealed the importance of the Karçal Mountains as an herpetological area. 
 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2014

56

 
 
Proje Başlığı Halkla İlişkiler Bağlamında; Emniyet Teşkilatı Üzerine Bir Uygulama (Rize - İstanbul) 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ENSAR  LOKMANOĞLU 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2014.107.04.04 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 04.08.2014 Kapanma Tarihi 04.08.2015 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.080,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 
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Proje Özeti 
 
Bu araştırmada emniyet teşkilatı kurum imajı ve polis algısını belirlemek ve algıların bağımsız değişkenlere göre 
farklılaşma durumunun belirlenmesidir. Günümüz küresel piyasalarında rekabet ortamında sürdürülebilirliklerini 
korumak isteyen tüm kurumlar, kuruluşlar ve örgütler için son derece önemli stratejik bir kavram olan kurum imajına 
ilişkin olarak yürütülen bu çalışmada kurum imajı, emniyet teşkilatı açısından ele alınmış ve emniyet teşkilatının 
kurumsal imajını ve emniyet teşkilatının en önemli iç kaynağı olan polise ilişkin olarak geliştirilmiş algının 
belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çerçevede 902'si (%59,8) İstanbul, 606'sı (%40,2) Rize halkı 
olmak üzere 1508 kişi üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada emniyet teşkilatı kurum imajını ve polis imajını 
belirlemeye yönelik iki ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda emniyet teşkilatı kurum imajı genel düzeyinin ve 
alt boyutlar olarak “teşkilata yönelik hizmet kalitesi”, “toplum destekli asayiş” ile ilgili kurum imajının yüksek 
düzeyde algılandığı saptanmıştır. Polis algısı genel düzeyi, mesleğe yönelik imajı, görev ve sorumluluk imajı yüksek 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca İstanbul ile Rize’de emniyet teşkilatına yönelik imaj ile polis imajı arasında fark 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İmaj, Kurum İmajı, Emniyet Teşkilatı 
 

Abstract 
 

In this study, to determine the law enforcement agencies and police perception and image of the differentiation status 
is determined according to the arguments of perception. For protecting and continuing sustainability in today’s high 
competitive global markets, all of the organizations must give enough importance to corporate image which is an 
important strategic concept. This study is about corporate image in law enforcement agency and the perception to the 
most important domestic fund of corporate image polices. 902's in this context (59.8%) in Istanbul, 606's of (40.2%) 
Rize study was done on 1508 people, including the people. Research in police two scales were used to determine the 
image and the image of the police institution. Research results in the image of law enforcement agencies and the general 
level of the sub-dimensions "organization-oriented service quality", "community-supported policing" of related 
corporate image was found that high levels of perceived. Police general level of perception, the image of the profession, 
has been identified as a high image duties and responsibilities. It has also been concluded that there is no difference 
between the image and the image of the police for the police in Rize Istanbul. 
Key Words:  Image, Corporate Image, Law Enforcement Agency 
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Bu çalışmada, Ambarlık yaylasının florası ve vejetasyonu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde 44 familyaya 
ait 152 cins ve 286 takson belirlenmiştir. Tespit edilen taksonlardan 6 tanesi Pteridophyta, 280 tanesi ise 
Spermatophyta bölümüne aittir. Sperınatophyta bölümüne ait taksonlardan 2'si Gymnospermae, 278'i ise 
Angiospermae alt bölümü içerisinde temsiledilmektedir. Bu 278 taksonun 224'ü Magnoliopsida, 54'ü ise Liliopsida 
sınıflarına aittir.Çalışma alanında en fazla taksona sahip familyalar sırasıyla Asterceae (38 takson), Poaceae (21 
takson), Rosaceae (20 takson), Caryophyllaceae (16 takson), Scrophulariaceae (15 takson), Lamiaceae (14 takson), 
Liliaceae (12 takson)'dir. Taksonların endemizm oranı %9,09 olarak belirlenmiştir. Çalışma alanındaki taksonların 
fitocoğrafık bölgelere göre dağılımı; Öksin (89takson), Avrupa - Sibirya (56 takson), Hirkano - Öksin (19 takson), 
İran - Turan (11 takson), kozmopolit (3 takson) ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler (108 takson) olarak tespit 
edilmiştir. Araştırma alanında alpin çalı ve çayır vejetasyonuna ait 7 bitki birliğine rastlanmıştır. Bu birliker 
Agrostio lazicae – Sibbaldietum parviflorae Vural 1996, Gentiano septemfidae – Nardetum strictae ass. nova, 
Sibbaldio parviflorae – Coronilletum balansae ass. nova, Vaccinio uligunosae- Hedysaretum hedysaroidae ass. 
nova, Stachyo macranthae – Polygonetum carnei Vural 1996, Vaccinio myrtilli – Rhododendretum caucasici Vural 
1996, Vaccinio uligunosae –Rhododendretum caucasici Çobanoğlu 2012'dir. 

 
Abstract 

 
In this study the flora and vegetation of Ambarlık Plateau (Çamlıhemşin/RiZE) were determined. During the study, 
286 taxa and 152 genera  included 44 families were identified. Six of identified taxa were Pteridophyta and other 
280 taxa were Spermatophyta. Two of the Spermatophyta taxa are represented in Gymnospermae and 278 are 
represented in the Angiospermae subdivision. Of these 278 taxa, 224 belong toMagnoliopsida and 54 belong 
toLiliopsida classes. The families with the highest taxa in the study areawere found to be as Asterceae (38 taxa), 
Poaceae (21 taxa), Rosaceae (20 taxa), Caryophyllaceae ( 16 taxa), Scrophulariaceae ( 15 taxa), Lamiaceae ( 14 
taxa), Liliaceae ( 12 taxa). The endemism rate of taxa was determined as 9,09 %. According to the 
phytogeographical regions of the taxa in the study area were determined as unknown (108 taxa), Euxine (89 taxa), 
Europea  - Siberia (56 taxa), Hyrcano - Euxine (19 taxa), lranian - Turanian (11taxa) and cosmopolitan (3 taxa) 
respectively. In the research area 7 alpine shrub and meadow phytososiological plant communities were 
found.These were Agrostio lazicae – Sibbaldietum parviflorae Vural 1996,  Gentiano septemfidae  – Nardetum 
strictae ass. nova, Sibbaldio parviflorae – Coronilletum balansae ass. nova, Vaccinio uligunosae – Hedysaretum 
hedysaroidae ass. nova, Stachyo macranthae – Polygonetum carnei Vural 1996, Vaccinio myrtilli – 
Rhododendretum caucasici Vural 1996, Vaccinio uligunosae –Rhododendretum caucasici Çobanoğlu 2012. 
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Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Günümüz modern eğitim sistemlerinde, sorgulayabilen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, araştırmacı, öğrendiklerini 
günlük hayatta kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi en önemli hedefler arasında yer almaktadır. Edinilen bilgiler 
ile günlük hayat arasında ilişki kurulması durumunda öğrenme daha kalıcı olmaktadır. Bu bağlamda da öğretim 
yöntemlerinde her geçen gün değişiklikler yaşanmaktadır. Bu çalışmada TGA yöntemine dayalı etkinliklerin 8. 
sınıf öğrencilerinin k imy a  kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirmelerine ve derse karşı ilgilerine olan etkisi 
incelenmiştir. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Rize ilindeki bir devlet 
okulunda 8.sınıfta öğrenim gören 19 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kimya Bilgilerini Günlük 
Hayatla İlişkilendirme Testi (GHİT), yarı yapılandırılmış mülakat ve yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Çalışmadan 
elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences 22.0) paket programı, nitel 
verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda geliştirilen etkinliklerin, 
öğrencilerin kimya kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirmelerine ve fen dersine karşı ilgilerine olumlu etkisinin 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada fizik ve biyoloji gibi farklı fen bilgisi konularında da TGA yöntemine dayalı 
materyaller hazırlanıp etkililiklerinin araştırılması önerilmiştir. 

 
Abstract 

 
In  modern education system, to grow up interrogative individuals, individuals build cause-effect relationship and 
individuals can put into practice that they learned are among the most important objectives. Learning will be more 
permanent in case of building relationship between the obtained information and daily life. In this context changes 
are experienced in teaching strategies day by day. In this research, the effects of the activities based on POE strategy 
on 8th class students' associations of chemistry concepts with daily life and the interest to lecture are investigated. 
Case study method was used in this study. The sample of the research composed of 19 8th class students studying 
in the state schools from Rize province. The Associating Chemistry Knowledge with Daily Life Scale (ACKD) 
and Semi -Structured Interview and Reflective Diaries were used as data collection in the research. The quantitative 
data were analyzed with SPSS (Statistical Package for Social Sciences 22.0) and the qualitative data were analyzed 
with descriptive and content analyzes. As a result of the study it has been determined that the developed activities 
have positive effects on the students' association of the chemistry concepts with daily life and science lesson. It 
has been recommended in the study that materials should be prepared based on POE method in different science 
subjects such as physics and biology and the efficiencies should be investigated. 
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Proje Başlığı 

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE DIŞ ELEKTRİK ALAN İÇİNDE ELDE 
EDİLEN SnO2  VE SnO2:F İNCE FİLMLERİNİN BAZI FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİNE DIŞ ELEKTRİK ALANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. MEHMET  ŞAHİN 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2014.102.01.04 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.12.2014 Kapanma Tarihi 17.08.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
23.700,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
21.594,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

İnce filmler, elektronik ve optoelektronik endüstrisinin temel elemanlarıdır. Bu alanlarda kullanılan birçok cihaz 
yarıiletkenlerin özelliği gösteren maddelerin ince tabakalarından oluşturulmuştur. İnce filmler, bilgisayar ve 
sensörlerin temelini oluşturur. Bu filmler medikal, askeri ve daha birçok amaç için kullanılırlar. Son zamanlarda 
ince film araştırmaları içinde (saydam iletken oksit filmler) TCO’lar önemli yer tutmaya başlamıştır. Bunlar içinde 
dikkat çeken bir TCO’da kalay dioksittir. Kalay dioksit, geniş bant aralıklı rutil ya da kastirit ismiyle bilinen 
atomların tetragonal bir kristal yapıda dizilmeye sahiptir. Stokiyometrik SnO2 filmler oda sıcaklığında yalıtkan 
olarak davranabilirler. Bu çalışmada SnO2 filmler dış elektrik alan içerisinde üretilecektir. Bunun filmin kalitesini 
arttıracağı öngörülmektedir. 
 

 
Abstract 

 
Thin films are the basic elements of the electronics and optoelectronic industry. Many devices used in these areas 
are made of thin layers of materials that show the characteristics of semiconductors. Thin films are the basis of 
sensors and computers. These films are used in a variety of devices medical, military and many other purposes. 
Recently, new thin film investigations (transparent conductive oxide films), TCOs have begun to take an important 
place. Among them is tin dioxide in a remarkable TCO. Tin dioxide, broad band spaced rutile, or atoms known as 
castorite, are arranged in a tetragonal crystal structure. Stoichiometric SnO2 films may act as an insulator at room 
temperature. In this study, SnO2 films will be produced in the external electric field. It is predicted that this will 
increase the quality of the film. 
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Proje Başlığı 

Farklı tip yemle beslenen Kırmızı Kalifornia solucanı (Eisenia fetida)?nın biomass 
(solucan sayısı ve toplam ağırlığı) verimi ve meydana gelen gübrenin bazı kalite 
parametrelerine etkisinin araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. TURAN  YÜKSEK 
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19.823,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
18.739,34 ₺ 

Yürütüldüğü Birim GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, farklı tip yemle beslenmenin Kırmızı Kalifornia solucanı (Eisenia fetida)’nın solucan sayısı ve 
toplam ağırlığı ve meydana gelen gübrenin bazı kalite parametrelerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 4 farklı besi 
ortamında her bir dört tekrarlı deneme deseni kurulmuştur. Denemelerin her birine başlangıç ağırlıkları belirlenen 
yemler ve bu yemlerin içine 30 ar adet solucan bırakılmıştır. 6 hafta arayla deneme kaplarındaki solucanlar sayılmış, 
ağırlıkları belirlendikten sonra tekrar deneme kaplarına geri bırakılmıştır. 
25. Haftadan sonra deneme kaplarındaki solucan gübreleri alınmış ve hava kurusu hale getirildikten sonra analiz 
edilmiştir. En yüksek solucan sayısı ve ağırlığına D (Fındık zurufu (%30)+ Çay lifi (% 30)+ İnek gübresi 
(%20)+Gürgen Talaşı (% 15)+ Gazete kagıdı (%5)) besi ortamında rastlanmıştır. Besi ortamlarından elde edilen 
solucan gübresindeki en yüksek N, P, Al, S, Cr, Mn değerlerine %100 çay lifinden elde edilen solucan gübresinde, 
en yüksek Fe, Co değerlerine C Fındık zurufu (%50)+ Çay lifi (%50) besi ortamından elde edilen solucan 
gübresinde, en yüksek Pb ve pH değerine ise A (%100 fındık zurufu) besi ortamından elde edilen solucan 
gübresinde rastlanmıştır. Besi ortamı olarak kullanılan organik atıkların kompoze süresinin solucan ağırlığı ve 
sayısı ve meydana gelen gübrenin bazı kalite parametrelerine etkisi olduğu söylenebilir. Bu konuda yeni 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Böylece besi ortamları için en ideal kompoze işlemi (zaman ve kompoze yöntemi ) ve 
besi ortamlarının solucan gübresine olan etkisi daha doğru bir şekilde ortaya konulabilir. 

 
Abstract 

 
In this study, the effect of different growth media on the number of worms and total weight of Red California worm 
(Eisenia fetida) and some quality parameters of vermicompost were investigated. For this purpose, four replicate 
trial design were established in 4 different growth media. 30 worms assigned initial weights had left in the each 
container plots. The worms were counted in trial containers in every 6 weeks, after their weights were determined, 
they were returned to the trial containers. After twenty-fifth week the Californian red worms in the test containers 
were removed and air dried for some analyses. The highest number and the heaviest weight of worms were found 
in the medium of D hazelnut husk (30%) + tea fiber (30%) + cow dung (20%) + hornbeam sawdust (15%) + 
newspaper paper (5%)). The highest N, P, Al, S, Cr, Mn values were determined in the vermicompost which formed 
growth media B (tea fiber %100), the highest Fe, Co were determined in the vermicompost which formed growth 
media C ( hazelnut husk 50% + tea fiber 50%), and the highest Pb and pH were determined in the vermicompost 
which formed  growth media A (hazelnut husk 100%) respectively. The effect of composition time of waste 
materials on the weight and number of red worms should be determined certain quality parameters of vermicompost. 
In this way, the ideal composition time and process for growth media and its effect on worm fertility and 
vermicompost qality. 
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Proje Başlığı Türkiye Kıyısal Sularında Dağılım Gösteren Spicara Türlerinin Genetik Ayrımı ve 

Populasyon Yapılarının Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. YUSUF BEKTAŞ  
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Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Türkiye kıyısal sularındaki 3 Spicara türü Spicara flexuosa, S. smaris ve S. maena (Pisces: Centracanthidae) ve 
popülasyonları arasındaki genetik farklılaşma, coğrafik dağılımları boyunca 7 izmarit popülasyonundan 243 bireyin 
kısmi 16S rRNA geni (1021 bç) ve sitokrom b geni (1141 bç) kullanılarak incelenmiştir. 
Sonuçlar, tür içerisinde S. smaris hariç [cyt b (Hd=0.65226 ve ?=0.00313) ve 16S rRNA (Hd=0.48246 ve 
?=0.00095)] düşük haplotip çeşitlilik (0.24689-0.32766), nükloetit çeşitlilik (0,00024-0,00032), ve cyt b/16S rRNA 
için düşük haplotip [sırasıyla, S. maena (48;13), S. flexuosa (41;15) ve S. smaris (56;28)] sayısı tespit edilmiştir.  
Spicara türleri arasındaki genetik mesafe (Cytb: %8.01-9.41 ve 16SrRNA: %2,84-4,30) diğer Sparid grupları 
arasındaki genetik mesafelerle uyumludur. 
Spicara türleri içindeki popülasyonlar arasındaki gen akışı birkaç S. smaris ve S. maena popülasyon istisnası hariç 
oldukça yüksektir.  Moleküler varyans analizi (AMOVA), moleküler varyansın çoğunun türlere ait popülasyonlar 
içindeki farklılıklardan kaynaklandığını göstermiştir. 
Mitokondri sitokrom b ve 16S rRNA genlerine dayalı oluşturulan benzer filogenetik ve haplotip bağlantı ağaç 
topolojilerine göre, Spicara genusunun Türkiye popülasyonları içinde 3 ayrı haplogrubun varlığını gösteren 3 
Spicara türü arasında açık bir ayrım vardır. S. maena ve S. flexuosa türleri yakın ilişkili olup birlikte kümelenmiştir 
ve S. smaris bu gruba bağlanmaktadır. 

 
Abstract 

 
Genetic differentiation among their populations and three Spicara species, picarel Spicara flexuosa, picarel S. smaris 
and blotched picarel S. maena (Pisces: Centracanthidae) in Turkish coastal waters was examined using a partial 
sequences of 16S rRNA gene (1021 bp) and the whole cytochrome b gene (1141 bp) of 243 samples from 7 picarel 
populations across their geographical distribution. Results showed that there are the low haplotype diversity 
(0.24689 to 0.32766) and nucleotide diversity (0,00024 to 0,00032) within species (except for S. smaris; cyt b 
[(Hd=0.65226 to ?=0.00313) and 16S rRNA (Hd=0.48246 anf ?=0.00095)] and the low haplotype for cyt b and 16S 
rRNA [respectively, S. maena (48;13), S  flexuosa (41;15) ve S  smaris (56;28)]   The genetic distances among 
Spicara species (Cytb8.01-9.41% and 16SrRNA: 2,84-4,30%) congruent with genetic distance in other groups of 
Sparid.The gene flow among populations within Spicara species was very high, except the several population of S. 
smaris and S. maena. Molecular variance analysis (AMOVA) showed that most of the molecular variance occurs 
within populations of species.The similar phylogenetic tree topology and haplotype network trees based on mtDNA 
cytochrome b and 168 rRNA gene indicated that there is a clear discrimination among the three species and S. 
maena and S. flexuosa clustered together and showed close relationship and S. smaris was nodded with this group, 
suggesting the presence of three distinct haplogroup within the Turkish populations of Spicara genus. 
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Proje Başlığı Bazı Tetrasubstitüe Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin 

İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. EMRE MENTEŞE  

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2014.102.02.05 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.12.2014 Kapanma Tarihi 22.12.2015 
 
Onaylanan Bütçesi 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışma heterosiklik bileşikler arasında önemli bir yeri olan benzimidazol türevi bileşiklerin senteziyle ilgilidir. 
Bu çalışma sonucunda 31 yeni benzimidazol türevi bileşik heterosiklik bileşikler ailesine kazandırılmıştır. 
Çalışmamızın birinci kısmında literatürde kayıtlı Pinner metoduyla gerekli olan imino ester bileşikleri (1a-f) 
sentezlenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise 3,4-dimetil-o-fenilendiamin ile bir önceki basamakta sentezlenen 
imino ester bileşikleri etkileştirilerek benzimidazol türevi (2a-f) sentezlenmiştir. Üçüncü kısımda ise sentezlenen yeni 
benzimidazol bileşiklerinden ester türevi bileşikler (3a-f) ve dördüncü kısımda ise sentezlenen ester bileşiğinden 
hidrazid türevi bileşikler (4a-f) elde edilmiştir. Beşinci basamakta ise hidrazid türevleri metil izotiyosiyanat ile 
etkileştirilerek izotiyosiyanat türevleri (5a-f) ve son basamakta ise sentezlenen 5a-f bileşikleri sulu NaOH ile 
etkileştirilerek triazol türevleri (6a-f) elde edilmiştir    
Elde edilen yeni bileşiklerin yapı aydınlatılması ise IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve kütle spektroskopisi ile yapılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Benzimidazol, Triazol, İzotiyosiyanat, Heterosiklik sentez. 

 
Abstract 
 

This study deals with synthesis of benzimidazol compounds which are an important part of heterocyclic compounds. 
As a result of this study, 31 novel benzimidazol derivatives have been gained in literature. In the first part of our 
study, imino ester compounds (1a-f) which is needed for benzimidazole compound was synthesized according to the 
Pinner method in literature. In the second part, a novel benzimidazol derivatives (2a-f) have been synthesized with 
treating 3,4-dimethyl-o-phenylenediamine derivative and imino ester compounds, synthesized in previous cheapter, 
by using a novel method. In the third chapter, ester compounds (3a-f) have been synthesized from the novel 
benzimidazol derivatives and in the fourth chapter, hydrazide compounds (4a-f) have been synthesized from the 
novel ester compounds. In the fifth part of our study, hydrazide compounds (4a-f) were treated with methyl 
isothiocyanate (5a-f) and the last step, compounds 5a-f were treated with aquous NaOH to synthesize triazol 
derivatives (6a-f). 
The structure of newly synthesized compounds was determined by spectroscopic methods using IR, 1H-NMR, 13C-
NMR and Mass spectroscopy.  
Keywords: Benzimidazole, Triazole, Isothiocyanate, Heterocyclicsynthesis 
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Proje Başlığı TSMG Yöntemiyle Üretilen Tek Kristal (YBa2Cu3O7)1-x(Y2BaCuO6)x 

Süperiletkenlerinin Düşük Sıcaklıklarda Dikey Manyetik Kaldırma Kuvvetine x'in Etkisi 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada (YBa2Cu3O7)1-x(Y2BaCuO6)x  süperiletkenlerini TSMG (Üstten-Yönlendirmeli-Eritme- Büyütme) 
yöntemi kullanılarak hazırlandı. Tüm örnekler içinde en iyi tek kristal büyümenin x=0.40 (Y04) katkısında olduğu 
belirlendi. Y04 örneğinin yapısal, elektriksel ve manyetik özellikleri üzerine etkisi araştırıldı. Y04 örneğinin 
ortorombik yapıya sahip olduğu görüldü. Bu yapıya ait piklerin (003), (004), (005), (006), (007) piklerin olduğu 
belirlendi. Literatürde ilk defa tek kristal YBCO örneğinin düşük sıcaklıklarda levitasyon ölçümleri yapılmıştır. 
Bu ölçüm sonuçlarına göre 77 K’de en yüksek itici kuvvet ve çekici kuvvet sırasıyla 7,02 N ve 3,25 N olarak 
bulunmuştur. Kuvvet - zaman ölçümlerinde ise sıcaklık düştükçe grafiklerin eğimi arttı. Kuvvet – sıcaklık 
ölçümlerinde Y04 örneğinin geçiş sıcaklığının 88-90 K aralığında belirlendi. Bu geçiş sıcaklığı ise, numunenin 
ortalama geçiş sıcaklığını vermektedir. Farklı bölgelerden kesitler alınan Y04 örneğinin uygulanan manyetik alan 
– manyetizasyon ölçümleri kullanılarak kritik akım yoğunlukları hesaplandı. 4ta ve 1te kesitler sırasıyla  en yüksek 
ve en düşük kritik akım yoğunluklu kesitler olarak bulundu. Manyetik moment-sıcaklık ölçümlerinde 1te ve 4tc 
kesitlerin kritik geçiş sıcaklıkları birbirine çok yakın çıkmıştır. Kritik sıcaklık değerlerinin düşük çıkmasının sebebi 
oksijenin yeteri kadar numune içine girmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Y04 örneğinin SEM 
fotoğraflarından mikro-Y211 ve nano-Y211 parçacıkları ve mikro çatlaklar gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: YBCO, Tek Kristal, TSMG, Manyetik Kaldırma Kuvveti 

 
Abstract 

 
In this study, (YBa2Cu3O7)1-x(Y2BaCuO6)x  (x = 0.00 – 0.50) superconductors was prepared by using TSMG 
(Top-Seeded-Melt-Growth) method. The best single crystal growth was determined the content of x=0.40 in all 
fabricated samples. The effect of structure, electrical and magnetic properties of Y04 sample was investigated.  The 
structure of Y04 sample having orthorhombic structure was observed. Peaks of this structure were (003), (004), 
(005), (006) and (007). Levitation measurements at low temperature of YBCO single crystal was performed the 
first time in the literature. According to measurement results the highest levitation and attractive force was found 
7.02 N and 3.25 N, respectively. The slope of the graph increased with a decrease in temperature in temperature – 
time measurements. In force – temperature measurements the transition temperature of Y04 sample was obtained 
the range of 88-90 K. This transition temperature is the average temperature of Y04 sample. Critical current density 
of different specimens cut from different points of Y04 sample was calculated by using applied magnetic field – 
magnetization measurements. 4ta and 1te specimens were found the highest and lowest critical current density, 
respectively. The critical transition temperature of 1te and 4tc specimens was found similarly. The reason for the 
low level of critical temperature is thought to arise from entering into the sample enough oxygen. Micro-Y211 and 
nano-Y211 parts and micro-crack was observed in SEM photographs of Y04 sample. 
Key Words: YBCO, Single Crystal, TSMG, Magnetic Levitation force 
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Proje Özeti 
 

Çalışmada Pazar MYO bahçesindeki meyvelerden izole edilen 34 izolatın tanımlanması, bitki gelişimini teşvik eden 
özelliklerinin belirlenmesi, metal toleransları (Pb, Cu, Ag, Zn), kurşun varlığında mısır bitkisinin çimlenmesine ve 
gelişmesine olan katkısının araştırılması planlandı. İzolatların tümünün Gram pozitif sporlu (Bacillus sp.) bakteri 
oldukları, tümünün geniş sıcaklık ile pH aralığında, % 85’inin % 10 tuz varlığında iyi üreyebildikleri, amilaz, nitrat 
ve güçlü lesitinaz aktivitesine sahip oldukları belirlendi. Bitki gelişimini teşvik eden özellikleri incelendiğinde 
çoğunun güçlü siderofor üretimi, fosfat çözünürlüğü, ACC deaminaz ve iyi düzeyde indol asetik asit aktivitesi 
gözlendi. Ağır metallerin 1 mM konsantrasyonlarında tümü çinko ve kurşun, 29’unun gümüş ve bakır varlığında 
ürediği, 10 mM kurşun varlığında ise yanlızca 10 suşun üreyebildiği belirlendi. Tüm özellikler açısından en uygun 
3 suşun (MP6A, MP7B ve MP9D), kurşun MIC ve MBC değerleri sırasıyla 12,5-25 ile >100 mM aralığında 
belirlendi. Kurşun varlığında geniş pH aralığında üreyebildikleri ancak logaritmik sürenin uzadığı gözlendi. Suşların 
kurşun varlığında mısır çimlenme başarısına etkisi araştırıldı ve en uygun suş olarak MP7B seçildi. Seçilen bu suş 
geleneksel ve moleküler yöntemlerle Bacillus thuringiensis olarak tanımlandı. Kurşun varlığında ve yokluğunda 
mısır bitkisinin gelişimine etkinliği ile biyoremidant/adsorbsiyon özelliği ICP-OES analizi ile araştırıldı. MP7B 
(Bacillus thuringiensis) suşunun kurşunu absorbe ederek mısır bitkisinin gelişimini teşvik edebildiği, dolayısıyla 
potansiyel biyoremidant suş olabileceği belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Biyoremidasyon, Bacillus, Ağır Metal, Bitki gelişimi, Mısır. 

 
Abstract 

 
In this study it was planned to investigate the identification of the 34 isolated strains that isolated from Pazar 
vocational school garden, fruit, determination of the features that promotes the growth of plants, metal tolerances 
(Pb, Fe, Cu, Ag, Zn), contribution to the germination and growth of corn plants in the presence of lead. It was 
determined that all the isolations were gram positive-forming bacteria (Bacillus sp.), 85% of them could breed 
well in the wide range of pH and temperature in the presence of 10 % salt, amylase, nitrate and  strongle cithinase 
activity. When the features that promote the growth of plants were analized, strong siderophore production, 
phosphate solubility, ACC deminase and good level of indole asetic acid were observed at most of them. Heavy 
metals 1 mM concentration zinc and lead increased all isolates, 29 strains increased in the presence silver and 
copper, In the presence of 10 mm lead it was identified could only grow 10 strains. For all features, the most 
appropriate 3 strains, were defined as lead MIC and MBC respectively valued between 12.15- 25 and >100 mM. 
It is observed that in the presence of lead they could breed in the wide pH range but the logarithmic time prolonged. 
The effect of the strains to corn germination success in the presence of lead was investigated and the most suitable 
strain was choosen as MP7B. By the traditional and moleculer methods, ıt was defined as Bacillus thuringiensis. 
The effectiveness of the presence and absence of lead to the growth of corn plant and the features of 
bioremidant/absorption was investigated by ICP-OES analysis. MP7B strains that can promote the growth of 
maize plants by absorbing lead therefore, may were identified potential biyoremidant strains. 
Keywords: Bioremediation, Bacillus, Heavy metal, Lead, Maize. 
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Çalışmada Pazar MYO bahçesindeki meyvelerden izole edilen 34 izolatın tanımlanması, bitki gelişimini teşvik eden 
özelliklerinin belirlenmesi, metal toleransları (Pb, Cu, Ag, Zn), kurşun varlığında mısır bitkisinin çimlenmesine ve 
gelişmesine olan katkısının araştırılması planlandı. İzolatların tümünün Gram pozitif sporlu (Bacillus sp.) bakteri 
oldukları, tümünün geniş sıcaklık ile pH aralığında, % 85’inin % 10 tuz varlığında iyi üreyebildikleri, amilaz, nitrat 
ve güçlü lesitinaz aktivitesine sahip oldukları belirlendi. Bitki gelişimini teşvik eden özellikleri incelendiğinde 
çoğunun güçlü siderofor üretimi, fosfat çözünürlüğü, ACC deaminaz ve iyi düzeyde indol asetik asit aktivitesi 
gözlendi. Ağır metallerin 1 mM konsantrasyonlarında tümü çinko ve kurşun, 29’unun gümüş ve bakır varlığında 
ürediği, 10 mM kurşun varlığında ise yanlızca 10 suşun üreyebildiği belirlendi. Tüm özellikler açısından en uygun 
3 suşun (MP6A, MP7B ve MP9D), kurşun MIC ve MBC değerleri sırasıyla 12,5-25 ile >100 mM aralığında 
belirlendi. Kurşun varlığında geniş pH aralığında üreyebildikleri ancak logaritmik sürenin uzadığı gözlendi. Suşların 
kurşun varlığında mısır çimlenme başarısına etkisi araştırıldı ve en uygun suş olarak MP7B seçildi. Seçilen bu suş 
geleneksel ve moleküler yöntemlerle Bacillus thuringiensis olarak tanımlandı. Kurşun varlığında ve yokluğunda 
mısır bitkisinin gelişimine etkinliği ile biyoremidant/adsorbsiyon özelliği ICP-OES analizi ile araştırıldı. MP7B 
(Bacillus thuringiensis) suşunun kurşunu absorbe ederek mısır bitkisinin gelişimini teşvik edebildiği, dolayısıyla 
potansiyel biyoremidant suş olabileceği belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Biyoremidasyon, Bacillus, Ağır Metal, Bitki gelişimi, Mısır. 

 
Abstract 

 
In this study it was planned to investigate the identification of the 34 isolated strains that isolated from Pazar 
vocational school garden, fruit, determination of the features that promotes the growth of plants, metal tolerances 
(Pb, Fe, Cu, Ag, Zn), contribution to the germination and growth of corn plants in the presence of lead. It was 
determined that all the isolations were gram positive-forming bacteria (Bacillus sp.), 85% of them could breed 
well in the wide range of pH and temperature in the presence of 10 % salt, amylase, nitrate and  strongle cithinase 
activity. When the features that promote the growth of plants were analized, strong siderophore production, 
phosphate solubility, ACC deminase and good level of indole asetic acid were observed at most of them. Heavy 
metals 1 mM concentration zinc and lead increased all isolates, 29 strains increased in the presence silver and 
copper, In the presence of 10 mm lead it was identified could only grow 10 strains. For all features, the most 
appropriate 3 strains, were defined as lead MIC and MBC respectively valued between 12.15- 25 and >100 mM. 
It is observed that in the presence of lead they could breed in the wide pH range but the logarithmic time prolonged. 
The effect of the strains to corn germination success in the presence of lead was investigated and the most suitable 
strain was choosen as MP7B. By the traditional and moleculer methods, ıt was defined as Bacillus thuringiensis. 
The effectiveness of the presence and absence of lead to the growth of corn plant and the features of 
bioremidant/absorption was investigated by ICP-OES analysis. MP7B strains that can promote the growth of 
maize plants by absorbing lead therefore, may were identified potential biyoremidant strains. 
Keywords: Bioremediation, Bacillus, Heavy metal, Lead, Maize. 
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Proje Özeti 
Öğrencilerin somut işlemler evresinden soyut işlemler evresine geçişlerinin ilköğretimin birinci kademesinin son 
yılları ile ilköğretim ikinci kademesinin ilk yılları arasına denk gelmektedir. Bu yıllarda öğrencilerin alacakları 
eğitimle bilgiyi somutlaştırabilmeleri ve bunun sonucunda anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri onlar 
için çok önemlidir. Somut öğretim materyali soyut fikirler veya kavramları modelleyerek veya temsil ederek 
somutlaştırmak için öğrenci ve öğretmenler tarafından dokunulabilen ve düzenlenebilen somut nesnelerdir (NTCM, 
2000). Matematik dersinde kullanılan çeşitli somut öğretim materyalleri kullanılmaktadır fakat bu çalışmada somut 
öğretim materyali ile matematik öğretiminde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ticari nesneler (Onluk taban 
blokları, kesir takımı, geometri tahtası, örüntü blokları, tangram, cebir karoları, geometrik cisimler ve birim küpler 
gibi) kastedilmektedir. Somut öğretim materyallerinin soyut olarak bilinen matematik dersinin öğretiminde 
kullanımını, diğer derslerle kıyaslandığında bilhassa önem arz etmektedir. Çünkü materyaller kavramların, 
teoremlerin ve işlemlerin somut olarak ifade edilmesini sağlayarak, matematiğin öğrenciler için anlamlı hale 
gelmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan öğrencilerin kendi kendine keşfetmesine olanak sağlamakta ve onlara 
analitik düşünme becerisi kazandırmakta, öğrenme ortamlarını görselleştirmekte ve zenginleştirmekte, bu ortamların 
öğrenci merkezli olmasına imkân tanımakta ve öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişime geçerek sosyal 
etkileşim sağlamaktadır. Ülkemizde yenilenen öğretim programı ve ders kitapları ile birlikte matematik derslerinde 
somut materyal kullanımı daha çok ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu kitaplarda öğretmenlere tavsiye niteliğinde 
kullanılabilecek öğretim materyali önerileri yapılmaktadır. Bu materyallerin kullanımına yönelik öğretmenlere 
herhangi bir eğitim verilmemiştir. Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerine öğretim etkinliklerinde somut 
materyal kullanılmasına ilişkin hizmet içi eğitim verilerek onların materyal kullanma bilgi, beceri ve tutumlarındaki 
değişimi incelemek ve somut materyal destekli etkinliklerle zenginleştirmiş öğrenme ortamlarından yansımalar 
sunmak amaçlanmıştır. Çalışma Rize ilinde görev yapan 20 ortaokul matematik öğretmeni ile çalışılacaktır. Ortaokul 
matematik öğretmenlerinin somut materyal kullanımı hakkındaki görüşleri alındıktan sonra onlara materyallerin 
kullanıldığı örnek etkinlikler sunulacaktır. Devamında kendilerinin örnek etkinlikler tasarlamaları istenecektir.  
Çalışmada veriler mülakat, gözlem ve doküman analizinden toplanacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler, nitel 
yöntemler kullanılarak analiz edilecektir. Somut öğretim materyali kullanımına yönelik somut materyallerin 
tanıtımını, kullanımını içeren örnek etkinliklerin yer aldığı (Olkun, 1999; Olkun, 2001;) çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öncelikle öğretmenlere somut materyallerin kullanıldığı örnek etkinlikler sunarak ve tasarlatarak 
onların zengin öğrenme ortamları tasarlama becerisi kazandırmak ve bu bağlamda onların mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Diğer taraftan yapılan bu bilimsel çalışmadan öğretmen adaylarının 
faydalanmasını sağlayarak onların matematik öğretiminde materyal kullanma bilgi ve becerisi kazandırmak, onların 
hizmet öncesi gelişimine katkıda bulunulacaktır. Çalışmanın konusu uluslar arası alanda zengin bir çalışma alanı 
bulmuşken, ulusal alanda bu konudaki çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu alandaki çalışmaların 
yetersizliğini gözler önüne seren bu durum yapılacak çalışmanın ulusal literatürdeki önemini bir kez daha işaret 
etmektedir.   
Anahtar Kelimeler:Somut materyal kullanımı, matematik öğretimi, hizmet içi eğitimi 

Abstract 
In this study, it is aimed to examine the effect of in-service training given to middle school mathematics teachers, 
which is enriched with concrete material (CM) supported activities, on teachers’ frequency of using materials, 
their opinions, knowledge and skills.Nine mathematics teachers working in the province of Rize, were included 
in this study. Teachers' opinions about the use of CM were taken and in-service training course was given to them. 
In the course, sample activities were presented to teachers through the worksheets regarding how to integrate CM 
into their lessons. Subsequently, teachers’ opinions about the use of concrete materials were taken and they were 
asked to design sample activities. The data obtained from the research were analyzed by using qualitative methods. 
According to the findings of the research, it was determined that the teachers started to think more positively 
about the use of concrete materials at the end of the course. In addition, the teachers experienced how to integrate 
CM usage into the education process. 
Keywords:Pedagogical content knowledge of Mathematics,  Pedagogical content knowledge of Turkish,  
Pedagogical content knowledge of Science,  Pedagogical content knowledge of Social sciences, 
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Proje Özeti 
Öğrencilerin somut işlemler evresinden soyut işlemler evresine geçişlerinin ilköğretimin birinci kademesinin son 
yılları ile ilköğretim ikinci kademesinin ilk yılları arasına denk gelmektedir. Bu yıllarda öğrencilerin alacakları 
eğitimle bilgiyi somutlaştırabilmeleri ve bunun sonucunda anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri onlar 
için çok önemlidir. Somut öğretim materyali soyut fikirler veya kavramları modelleyerek veya temsil ederek 
somutlaştırmak için öğrenci ve öğretmenler tarafından dokunulabilen ve düzenlenebilen somut nesnelerdir (NTCM, 
2000). Matematik dersinde kullanılan çeşitli somut öğretim materyalleri kullanılmaktadır fakat bu çalışmada somut 
öğretim materyali ile matematik öğretiminde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ticari nesneler (Onluk taban 
blokları, kesir takımı, geometri tahtası, örüntü blokları, tangram, cebir karoları, geometrik cisimler ve birim küpler 
gibi) kastedilmektedir. Somut öğretim materyallerinin soyut olarak bilinen matematik dersinin öğretiminde 
kullanımını, diğer derslerle kıyaslandığında bilhassa önem arz etmektedir. Çünkü materyaller kavramların, 
teoremlerin ve işlemlerin somut olarak ifade edilmesini sağlayarak, matematiğin öğrenciler için anlamlı hale 
gelmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan öğrencilerin kendi kendine keşfetmesine olanak sağlamakta ve onlara 
analitik düşünme becerisi kazandırmakta, öğrenme ortamlarını görselleştirmekte ve zenginleştirmekte, bu ortamların 
öğrenci merkezli olmasına imkân tanımakta ve öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişime geçerek sosyal 
etkileşim sağlamaktadır. Ülkemizde yenilenen öğretim programı ve ders kitapları ile birlikte matematik derslerinde 
somut materyal kullanımı daha çok ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu kitaplarda öğretmenlere tavsiye niteliğinde 
kullanılabilecek öğretim materyali önerileri yapılmaktadır. Bu materyallerin kullanımına yönelik öğretmenlere 
herhangi bir eğitim verilmemiştir. Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerine öğretim etkinliklerinde somut 
materyal kullanılmasına ilişkin hizmet içi eğitim verilerek onların materyal kullanma bilgi, beceri ve tutumlarındaki 
değişimi incelemek ve somut materyal destekli etkinliklerle zenginleştirmiş öğrenme ortamlarından yansımalar 
sunmak amaçlanmıştır. Çalışma Rize ilinde görev yapan 20 ortaokul matematik öğretmeni ile çalışılacaktır. Ortaokul 
matematik öğretmenlerinin somut materyal kullanımı hakkındaki görüşleri alındıktan sonra onlara materyallerin 
kullanıldığı örnek etkinlikler sunulacaktır. Devamında kendilerinin örnek etkinlikler tasarlamaları istenecektir.  
Çalışmada veriler mülakat, gözlem ve doküman analizinden toplanacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler, nitel 
yöntemler kullanılarak analiz edilecektir. Somut öğretim materyali kullanımına yönelik somut materyallerin 
tanıtımını, kullanımını içeren örnek etkinliklerin yer aldığı (Olkun, 1999; Olkun, 2001;) çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öncelikle öğretmenlere somut materyallerin kullanıldığı örnek etkinlikler sunarak ve tasarlatarak 
onların zengin öğrenme ortamları tasarlama becerisi kazandırmak ve bu bağlamda onların mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Diğer taraftan yapılan bu bilimsel çalışmadan öğretmen adaylarının 
faydalanmasını sağlayarak onların matematik öğretiminde materyal kullanma bilgi ve becerisi kazandırmak, onların 
hizmet öncesi gelişimine katkıda bulunulacaktır. Çalışmanın konusu uluslar arası alanda zengin bir çalışma alanı 
bulmuşken, ulusal alanda bu konudaki çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu alandaki çalışmaların 
yetersizliğini gözler önüne seren bu durum yapılacak çalışmanın ulusal literatürdeki önemini bir kez daha işaret 
etmektedir.   
Anahtar Kelimeler:Somut materyal kullanımı, matematik öğretimi, hizmet içi eğitimi 

Abstract 
In this study, it is aimed to examine the effect of in-service training given to middle school mathematics teachers, 
which is enriched with concrete material (CM) supported activities, on teachers’ frequency of using materials, 
their opinions, knowledge and skills.Nine mathematics teachers working in the province of Rize, were included 
in this study. Teachers' opinions about the use of CM were taken and in-service training course was given to them. 
In the course, sample activities were presented to teachers through the worksheets regarding how to integrate CM 
into their lessons. Subsequently, teachers’ opinions about the use of concrete materials were taken and they were 
asked to design sample activities. The data obtained from the research were analyzed by using qualitative methods. 
According to the findings of the research, it was determined that the teachers started to think more positively 
about the use of concrete materials at the end of the course. In addition, the teachers experienced how to integrate 
CM usage into the education process. 
Keywords:Pedagogical content knowledge of Mathematics,  Pedagogical content knowledge of Turkish,  
Pedagogical content knowledge of Science,  Pedagogical content knowledge of Social sciences, 
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İlk okuma ve yazma öğretiminin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için veli-öğretmen-öğrenci işbirliğinin 
kurulabilmesi oldukça önemlidir. Yapılan araştırmada görülmüştür ki velilerin bu süreçte yaşadığı sorunlar, 
geçmişten gelen yanlış bilgileri ve algıları öğrenci başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu araştırma nitel yaklaşıma 
dayalı hazırlanmış olup araştırmanın modeli özel durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 
eğitim- öğretim yılında birinci sınıfa okuyan 41 öğrenci, bu öğrencilerin velileri ve sınıf öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Veriler betimsel analize uygun olarak analiz edilmiştir. 
Velilere dönem başında ilk okuma yazma eğitim programı uygulanmıştır. Dönem sonunda veli ve öğretmenlerle 
görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde velilerin sürece katılmaya daha istekli oldukları ve 
çocuklarını yanlış yönlendirme davranışından kaçındıkları, süreci daha bilinçli yönetmeye ve öğretmenle daha 
fazla iletişim kurmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun öğrencilere olumlu yansıdığı, öğrencilerin okuma 
yazmaya daha çabuk geçtiği, başaramıyorum gibi olumsuz benlik algısı geliştirmelerini önlediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerde, veli bilgilendirme programını alan velilerin ilk okuma yazma 
sürecine yönelik farkındalıklarının arttığı, görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Okuma, Yazma 
 

Abstract 
 

It is quite important, establishing the collaboration of parent-teacherstudent, to complete the first reading and 
writing education in a succesfully way. 
In researchs it has been seen that the problems of parents during this period and their incorrect knowledge and 
perception unfavourably affect the achievement of student. This research ise based on qualitative approach and 
the research model is the case study. The study group of in research, 41 students, are the parents and teachers of 
these students who are studying first grade in 2016- 2017 academic year. The data were analyzed as appropriate 
for descriptive analysis. 
At the beginning of the term, the first reading and writing programme is practiced to parents. At the end of the 
term have an interview with parents and teachers. It has been observed in the interview with teachers that parents 
are disposed to attend the process and abstain from directing students 
incorrectly, manage the process conciously and try to communicate with teacher. It is precipitated that this situation 
reflect credit upon students, students learn reading and writing sooner and stunt negative sense of self such as" i 
can not". In the interviews with the walks, it was seen that families receiving the parent information program 
increased awareness of the first literacy process. 
 
Key Words: Education of First Reading-Writing, Sound based Sentence method. 
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Proje Başlığı Rize, Trabzon ve Artvin İllerindeki Sanayi Sitelerinde Bazı Liken Türleri Kullanılarak Ağır 

Metal Kirliliğinin Belirlenmesi 
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Onaylanan Bütçesi 

 
7.499,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.966,08 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Hava kirliliğinin belirlenmesi ve izlenmesinde biyoorganizmaların kullanımı güncel araştırma alanlarından birini 
oluşturmaktadır. Bu organizmalar, ihtiyaçlarından çok daha fazla metal biriktirebilme ve bu birikime yüksek 
derecede tolerans gösterebilme yeteneğindedirler. Bu özellikleri sayesinde kentlerde ve sanayi alanlarında 
atmosferik ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Literatür taraması yapıldığında 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Sanayi Sitelerinde bu tür değerlendirme ve izleme çalışmalarına yeterli düzey ve 
sayıda rastlanmamıştır. Bu çalışma ile Rize, Trabzon ve Artvin İllerindeki Sanayi Sitelerinde Kirliliğe Maruz 
Bırakılmış Bazı Liken Türlerinde Ağır Metal Kirliliğinin EDXRF ve ICP-OES ile analizi amaçlanmaktadır.  
- Bu proje ile Rize, Trabzon ve Artvin İllerindeki Sanayi Tesislerinin Çevresindeki atmosferik ağır metal kirliliği 
düzeyleri hakkında bilgi edinilecek, kirlilik düzeylerinin kurak ve yağışlı dönemler arasındaki değişim düzeyleri 
arasında karşılaştırma yapılabilecektir. 
- Bu projede bir fizikçi olmak üzere bir yüksek lisans öğrencisi araştırmacı olarak yer alacak, ülkemizin genç bilim 
insanlarının yetişmesi konusunda katkı sağlayacaktır.  
- Proje kapsamında elde edilen sonuçlar uluslararası kongrelerde bildiri ve uluslararası dergilerde (SCI) makale 
olarak sunulacaktır. 
- Proje kapsamında elde edilen sonuçlar çevresel çalışmalarla ilgilenen bilim dalları ve birçok kamu ve özel kuruluş 
ile paylaşılabilecektir. 
-Doğu Karadeniz Bölgesi önümüzdeki yüzyılda sürekli gelişen bir bölge olacaktır. Trabzon liman ili olması 
sebebiyle sanayi alanında hızla gelişmektedir. Rize ili yapılacak tüneller ve sanayi merkezleri sayesinde daha çok 
insanı ve iş gücünü bünyesine çekecektir. Artvin sahip olduğu madenlerle ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Bu 
çalışma ile sonraki yıllarda Rize, Trabzon ve Artvin illerindeki sanayiden kaynaklanan kirlilik düzeylerinin 
belirlenmesi için bir zemin hazırlanmış olacaktır. 
Bu çalışmada nüfus, trafik ve endüstrileşmenin az olduğu Çamlıhemşin bölgesinden liken örneklerinin toplanması 
planlanmaktadır. Toplanan örnekler çanta tekniğiyle Rize, Trabzon ve Artvin illerindeki sanayi tesislerinin 
çevrelerine yerleştirilecektir. Kuru ve yağışlı dönem olmak üzere iki kez istasyonlara yerleştirilecek numuneler (10 
gr) yaklaşık 8 hafta süre ile istasyonlarda bekletilecektir. İstasyonlardan alınacak numunelerin ağır metal analizleri 
için EDXRF ve ICP OES spektroskopisi kullanılacaktır. 
 Bu çalışma ile Rize, Trabzon ve Artvin İllerindeki Sanayi Sitelerinde Kirliliğe Maruz Bırakılmış Bazı Liken 
Türlerinde Ağır Metal Kirliliğinin EDXRF ve ICP-OES ile analizi yapılacaktır. 
- Bu proje ile Rize, Trabzon ve Artvin İllerindeki Sanayi Tesislerinin Çevresindeki atmosferik ağır metal kirliliği 
düzeyleri hakkında bilgi edinilecek, kirlilik düzeylerinin kurak ve yağışlı dönemler arasındaki değişim düzeyleri 
arasında karşılaştırma yapılabilecektir. 
- Bu projede bir fizikçi olmak üzere bir yüksek lisans öğrencisi araştırmacı olarak yer alacak, ülkemizin genç bilim 
insanlarının yetişmesi konusunda katkı sağlayacaktır.  
- Proje kapsamında elde edilen sonuçlar uluslararası kongrelerde bildiri ve uluslararası dergilerde (SCI) makale 
olarak sunulacaktır. 
- Proje kapsamında elde edilen sonuçlar çevresel çalışmalarla ilgilenen bilim dalları ve birçok kamu ve özel kuruluş 
ile paylaşılabilecektir. 
-Doğu Karadeniz Bölgesi önümüzdeki yüzyılda sürekli gelişen bir bölge olacaktır. Trabzon liman ili olması 
sebebiyle sanayi alanında hızla gelişmektedir. Rize ili yapılacak tüneller ve sanayi merkezleri sayesinde daha çok 
insanı ve iş gücünü bünyesine çekecektir. Artvin sahip olduğu madenlerle ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Bu 
çalışma ile sonraki yıllarda Rize, Trabzon ve Artvin illerindeki sanayiden kaynaklanan kirlilik düzeylerinin 
belirlenmesi için bir zemin hazırlanmış olacaktır. 
Anahtar Kelimeler:liken, ağır metal, edxrf, icp 
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7.084,07 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Kradenizde kültürü yapılan levrek balıklarındaki (Dicentrarchus labrax L., 1758) bakteriyel 
enfeksiyonlardan izole edilen vibrio türlerinin tanımlanması için konvensiyonel metotlar ve APİ 20E test kitleri 
kullanılarak gerçekleştirildi. Bütün izolatlar bakterilerin spesifik 16S rRNA genleri kullanılarak PZR yöntemiyle 
doğrulandı. İzole edilen bakteriler biyokimyasal ve PZR test sonuçlarına göre Vibrio 
anguillarum, V. vulnificus, V. parahaemolyticus ve V. harveyi olarak tespit edildi. Vibrio anguillarum için APİ 
20E profili genellikle 3207526 olarak belirlendi. Sekensa gönderilen iki izolat hariç tüm izolatlar GenBank’da 
farklı kabul numarası kayıtlı Vibrio türlerine % 98-100 oranında benzer olduğu bulundu. Buna ilaveten vibriozis 
tedavisinde en etkin ajanların saptanması amaçlanmıştır. Antibiyotiklere hassasiyet test sonuçlarına göre % 94,23 
ampisilin, % 42,31 streptomisin, % 13,46 oksitetrasiklin ve % 3,85 eritromisin dirençli olduğu fakat 
sulfametoksazol, trimetoprim+sulfametoksazol, oksolinik asit, enrofloksasin ve florfenikol hassas olduğu tespit 
edildi. Duyarlılık testi sonuçlarına göre, trimetoprim-sulfametoksazol, florfenikol ve enrofloksasin, vibrioz 
tedavisi için en etkili kemoterapötikler olarak önerildi. 
 
 

Abstract 
 
In this study, identification of Vibrio species isolated from bacterial infections in cultured sea bass 
(Dicentrarchus labrax L., 1758) in the Black Sea was performed by using conventional methods, and API 
20E test kits. All isolates were confirmed by PCR assays specific to the 16S rRNA gene of bacterium. According 
to the result of biochemical and PCR tests isolated bacteria determined as V. anguillarum, V. vulnificus, V. 
parahaemolyticus and V. harveyi. API 20E profile for V. anguillarum isolates was usually determined as 
3207526. The sequenced all isolates except for two were found to be similar to Vibrio species at the rate of 98-
100% in GenBank under different accession numbers. In addition, in the treatment for vibriosis, it was intended 
to detect the most effective agents. Results of the testing susceptibility to antibiotics showed that Vibrio isolates 
were resistant to 94,23% ampicillin, 42,31 % streptomycin, 13,46% oxy1etracycline and 3,85%  erythromycin, 
but all strains except two were found susceptible to sulphamethoxazole, trimethoprim-sulfamethoxazole,  oxolinic 
acid, enrofloxacin and florfenicol. According to the results of the susceptibility test, trimethoprim-
sulfamethoxazole, florfenicol and enrofloxacin were suggested as the most effective chemotherapeutics for 
vibriosis treatment. 
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Proje Başlığı Oksim Türevi Simetrik Olmayan Azin ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, 
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Onaylanan Bütçesi 

 
11.227,10 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
10.540,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

1-[(Z)-{(2E)-[(3E)-3-(hidroksiimino)bütan- iliden]hidraziniliden}metil]naftalen  -2-ol, H2L (3), 2-hidroksi-1- 
naftaldehit, 2,3-butanedione monoksim ve hidrazin kullanılarak iki adımda sentezlendi. Oksim türevi simetrik 
olmayan ligand ve mononükleer Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) komplekslerinin karakterizasyonları IR, 1H- and 13C 
NMR, UV–vis, X-ray, kütle spektrumları (ESI and TOF), TG teknikleri, molar iletkenlik ve manyetik 
duyarlılıkölçümleri ile yapıldı. 
Ligandın bir metal merkezine potansiyel olarak bağlanabileceği iki azot ve bir oksijen dönoru içermektedir. 
Analitik ve fiziksel veriler ışığında ligandın karedüzlem, oktahedral, bozulmuş karedüzlem ve tetrahedral 
kompleksler oluşturmak üzere Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) iyonlarına N,O/N2/N2O dönorlarını kullanarak bağlandığı 
önerilmektedir. Molar iletkenlik ölçümleri komplekslerin elektrolit olmayan doğasını göstermektedir. 
İlaveten, komplekslerin kateholaz aktiviteleri çalışılmıştır. Ancak, komplekslerden sadece 3b kompleksi 3,5-di-
tert-butilkatehol (3,5-DTBC)’ün oksijence doyurulmuş metanol ortamında uygun kinon türevlerine 
oksidasyonunu etkili bir şekilde katalizlemektedir. Reaksiyon 1.19×103 h-1’luk devir sayısı (kcat) ile Michaelis–
Menten enzimatik reaksiyon kinetiklerini izlemektedir. 
 
  

Abstract 
 

1-[(Z)-{(2E)-[(3E)-3-(hydroxyimino)butan- ylidene]hydrazinylidene}methyl]naphthalen -2-ol, H2L (3) was 
synthesized by the agents of 2-hydroxy-1-naphtaldehyde, 2,3-butanedione monoxime and hydrazine in two 
steps. Characterization of the ligand and its mononuclear Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes was made by IR, 
1H- and 13C NMR, UV–vis, X-ray, mass spectra (ESI and TOF), TG techniques, molar conductivities and 
magnetic susceptibility measurements. 
The ligand has potentially two nitrogen and an oxygen to be able to bind a metal center. In the light of analytical 
and physical results, it was suggested that the ligand coordinate to by N,O/N2/N2O donor set to form square 
planar, octahedral, distorted square planar and tetrahedral complexes. Molar conductivity measurements reveal 
that all the complexes are non-electrolytes. 
In addition, catecholase activities of the complexes were studied. However, the only one of the complexes, 
3b behaves as an effective catalyst towards oxidation of 3,5-di-tert-butylcatechol (3,5-DTBC) to its 
corresponding quinone derivative in MeOH saturated with O2. The reaction follows Michaelis–Menten 
enzymatic reaction kinetics with turnover numbers (kcat) 1.19×103 h-1. 
 
                       

 

 

 

 
Proje Başlığı Bir Yıllık Sürede Kan Kültürlerinde Etken Olarak Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklar 

Arasındaki Klonal İlişkinin Moleküler Yöntemler İle Belirlenmesi 
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14.221,02 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada kan kültürlerinde üreyen ve klinik belirti ve bulgulara göre kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni olarak 
tedavi başlanan koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) arasındaki klonal ilişkinin moleküler yöntemlerle tespit 
edilmesi amaçlandı. Bu çalışmaya T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Temmuz 2014 - 1 Temmuz 2015 tarihleri arasında kliniklerde yatmakta olan ve kan 
kültürlerinde Koagulaz negatif stafilokok (KNS) üreyen ve klinik olarak etken kabul edilen 23 hastadan 46 KNS 
izolatı dahil edildi. Bu mikroorganizmaların tür tayini ve antibiyogramları manuel yöntem ve VITEK2 otomatize 
mikrobiyal tiplendirme ve antibiyogram cihazı ile çalışıldı. Daha sonra DNA dizi analizi ile tür tayinleri teyit edildi. 
Elde edilen alt türlere göre moleküler yöntemler ile klonal ilişkinin tespiti için Pulsed Field Gel Electrphoresis 
(PFGE) ve Rep-PCR çalışılarak genotip tayinleri ve bu yöntemlerin birbirleriyle karşılaştırması yapıldı. Bir yıllık 
süre içerisinde 1680 hastadan gönderilen toplam 3667 şişe kan kültürü değerlendirildi. Her hasta için ortalama kültür 
sayısı 2.18 idi. Kan kültürleri pozitif sinyal veren 464 hastada toplam epizod sayısı 752 olarak hesaplandı. Pozitif 
sinyal veren 752 şişeden 419 (%55,72)’unda KNS üredi. KNS’lerin %84,0’ metisiline dirençli idi. 419 KNS’den 
46’sı klinik bulgulara göre etken kabul edilerek tedavi başlandı. 46 etken KNS 23 hastada üredi. 7 hasta cerrahi yoğun 
bakım servisinde, 6 hasta anesteziyoloji ve reanimasyon ünitesinde, 4 hasta dahiliye yoğun bakım ünitesinde, 3 hasta 
koroner yoğun bakım ünitesinde, birer hasta da dahiliye, beyin Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları servislerinde 
yatmaktaydı. Predispozan faktörler ile üreyen mikroorganizma ilişkisi irdelendiğinde etken KNS’lerin 16’sı entübe, 
10’u kateterize, 13’ü cerrahi, 5’i anjiyografi yapılan ve 2’si kemoterapi almakta olan hastalardan izole edildi. 
Hastaların 1’inde 4 şişede, 1’inde 3 şişede, 17’sinde 2 şişede ve 3’ünde de tek şişede KNS üremesi saptandı. Etken 
olan KNS lerin hepsi metisiline dirençli idi. Etken olarak üreyen KNS’lerin Rep-PCR ve PFGE yöntemleri ile 
aralarındaki klonal iliGki araştırıldı. Rep-PCR analizinde; S. epidermidis, 13 suş içinde 4 (dört) ayrı klon 
bulunmaktadır. %97 ve üzeri benzerlik gösteren suşlar arasında tek bant farklılığı vardır ve same (benzer ilişkili)'dir. 
%98.4 ve üzeri olan suşlar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzerdir ve bant farklılıkları yoktur 
(indistinguishable - yakın ilişkili). S. haemolyticus, 20 suş içinde 4 (dört) klon ve A klonuna aitte 3 alt klon 
bulunmaktadır. %97.1 ve üzeri benzerlik gösteren suşlar arasında tek bant farklılığı vardır ve same (benzer- 
ilişkili)'dir. %98 ve üzeri olan suşlar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzerdir ve bant farklılıkları yoktur. S. 
hominis, 10 suş içinde tek klon ve 3 alt klon bulunmaktadır. %98 ve üzeri benzerlik gösteren suşlar arasında tek bant 
farklılığı vardır ve same (benzer- ilişkili)'dir. %99.1 ve üzeri olan suşlar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar 
benzerdir ve bant farklılıkları yoktur. S. capitis, 3 suG içinde suşlar birbirinden farklı genotiptedir. PFGE analizinde; 
S.epidermidis suşları arasında genel olarak % 80 benzerlik vardır. 2 ana kümeden A da 3 farklı tipte 4 suş arasında 
%85, B de tek tip (tip IV) olan 12 suş %100 benzer kabul edilmiştir. S. haemolyticus suşları arasında tek kümede (B) 
6 farklı tipte ( Tip IV-IX) % 90 benzerlik saptanmıştır. S.hominis izolatlarından 4 kez ve farklı yoğunluklarda 
çalışılarak denenmesine rağmen PFGE’de jel görüntüsü alınamadı. S. capitis izolatları repPCR sonuçlarının aksine 
tek kümede (B) tek tipte tip IX olarak % 98 benzer bulundu. Pozitif kan kültürlerinden elde edilen 
mikroorganizmaların patojen mi yoksa kontaminant mı olduğuna karar verebilmek için üretilen etkenle birlikte, örnek 
alma teknikleri, antibiyogram profili önemlidir. 
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14.999,91 ₺ Gerçekleşen 
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14.221,02 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada kan kültürlerinde üreyen ve klinik belirti ve bulgulara göre kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni olarak 
tedavi başlanan koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) arasındaki klonal ilişkinin moleküler yöntemlerle tespit 
edilmesi amaçlandı. Bu çalışmaya T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Temmuz 2014 - 1 Temmuz 2015 tarihleri arasında kliniklerde yatmakta olan ve kan 
kültürlerinde Koagulaz negatif stafilokok (KNS) üreyen ve klinik olarak etken kabul edilen 23 hastadan 46 KNS 
izolatı dahil edildi. Bu mikroorganizmaların tür tayini ve antibiyogramları manuel yöntem ve VITEK2 otomatize 
mikrobiyal tiplendirme ve antibiyogram cihazı ile çalışıldı. Daha sonra DNA dizi analizi ile tür tayinleri teyit edildi. 
Elde edilen alt türlere göre moleküler yöntemler ile klonal ilişkinin tespiti için Pulsed Field Gel Electrphoresis 
(PFGE) ve Rep-PCR çalışılarak genotip tayinleri ve bu yöntemlerin birbirleriyle karşılaştırması yapıldı. Bir yıllık 
süre içerisinde 1680 hastadan gönderilen toplam 3667 şişe kan kültürü değerlendirildi. Her hasta için ortalama kültür 
sayısı 2.18 idi. Kan kültürleri pozitif sinyal veren 464 hastada toplam epizod sayısı 752 olarak hesaplandı. Pozitif 
sinyal veren 752 şişeden 419 (%55,72)’unda KNS üredi. KNS’lerin %84,0’ metisiline dirençli idi. 419 KNS’den 
46’sı klinik bulgulara göre etken kabul edilerek tedavi başlandı. 46 etken KNS 23 hastada üredi. 7 hasta cerrahi yoğun 
bakım servisinde, 6 hasta anesteziyoloji ve reanimasyon ünitesinde, 4 hasta dahiliye yoğun bakım ünitesinde, 3 hasta 
koroner yoğun bakım ünitesinde, birer hasta da dahiliye, beyin Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları servislerinde 
yatmaktaydı. Predispozan faktörler ile üreyen mikroorganizma ilişkisi irdelendiğinde etken KNS’lerin 16’sı entübe, 
10’u kateterize, 13’ü cerrahi, 5’i anjiyografi yapılan ve 2’si kemoterapi almakta olan hastalardan izole edildi. 
Hastaların 1’inde 4 şişede, 1’inde 3 şişede, 17’sinde 2 şişede ve 3’ünde de tek şişede KNS üremesi saptandı. Etken 
olan KNS lerin hepsi metisiline dirençli idi. Etken olarak üreyen KNS’lerin Rep-PCR ve PFGE yöntemleri ile 
aralarındaki klonal iliGki araştırıldı. Rep-PCR analizinde; S. epidermidis, 13 suş içinde 4 (dört) ayrı klon 
bulunmaktadır. %97 ve üzeri benzerlik gösteren suşlar arasında tek bant farklılığı vardır ve same (benzer ilişkili)'dir. 
%98.4 ve üzeri olan suşlar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzerdir ve bant farklılıkları yoktur 
(indistinguishable - yakın ilişkili). S. haemolyticus, 20 suş içinde 4 (dört) klon ve A klonuna aitte 3 alt klon 
bulunmaktadır. %97.1 ve üzeri benzerlik gösteren suşlar arasında tek bant farklılığı vardır ve same (benzer- 
ilişkili)'dir. %98 ve üzeri olan suşlar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzerdir ve bant farklılıkları yoktur. S. 
hominis, 10 suş içinde tek klon ve 3 alt klon bulunmaktadır. %98 ve üzeri benzerlik gösteren suşlar arasında tek bant 
farklılığı vardır ve same (benzer- ilişkili)'dir. %99.1 ve üzeri olan suşlar birbirinden ayırt edilemeyecek kadar 
benzerdir ve bant farklılıkları yoktur. S. capitis, 3 suG içinde suşlar birbirinden farklı genotiptedir. PFGE analizinde; 
S.epidermidis suşları arasında genel olarak % 80 benzerlik vardır. 2 ana kümeden A da 3 farklı tipte 4 suş arasında 
%85, B de tek tip (tip IV) olan 12 suş %100 benzer kabul edilmiştir. S. haemolyticus suşları arasında tek kümede (B) 
6 farklı tipte ( Tip IV-IX) % 90 benzerlik saptanmıştır. S.hominis izolatlarından 4 kez ve farklı yoğunluklarda 
çalışılarak denenmesine rağmen PFGE’de jel görüntüsü alınamadı. S. capitis izolatları repPCR sonuçlarının aksine 
tek kümede (B) tek tipte tip IX olarak % 98 benzer bulundu. Pozitif kan kültürlerinden elde edilen 
mikroorganizmaların patojen mi yoksa kontaminant mı olduğuna karar verebilmek için üretilen etkenle birlikte, örnek 
alma teknikleri, antibiyogram profili önemlidir. 
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Abstract 
 

The aim of the study is to use molecular techniques to determine the relationship between coagulase-negative 
staphylococci (CoNS) which reproduce in blood cultures and that has been initiated treatment as a result of bloodstream 
infection which was diagnosed after clinical indications.Materials and Methods: 46 CoNS isolates from 23 patients 
who had been admitted to Faculty of Medicine in RTE University between the dates July, 1st 2014 and July, 1st 2015 
and whose blood cultures observed producing coagulase-negative staphylococci (CoNS) were included in this study. 
The determination of the types and the antibiograms of the microorganisms were studied manually and by VITEK2 
automated microbial identification system. Then, the determination of types were confirmed by DNA sequence analyse. 
By using molecular techniques, clonal relationship was aimed to be determined by the sub-types obtained. Pulsed Field 
Gel Electrphoresis (PFGE) and Rep-PCR were studied to determine the genotypes and these methods were compared. 
During one year, 3667 bottles of blood cultures from 1680 patients were evaluated. The average number of cultures 
for each patient was 2.18. The total number of epizods from 464 patients whose blood cultures were giving positive 
responses was calculated as 752. Among these 752 bottles with positive blood culture, CoNS produced in 419 (55.72%). 
84.0% of CoNS were resistant to methicillin. 46 among 419 were initiated treatment as a result of clinical syptoms. 46 
agent CoNS were produced in 23 patients. 7 patients were admitted in surgery intensive care unit, 6 were in 
anesteziyology and reanimation unit, 4 were in internal medicine intensive care unit, 3 were in coronary intensive care 
unit and one patient in each of the unit’s internal medicine, brain surgery and pulmonary diseases service. When the 
relationship between the predispozan factors and the microorganisms produced was examined, 16 of agent CoNS were 
isolated from intubated patients, 
10 of them from catheterized patients, 13 from surgical patients, 5 from patients observing angiography and 2 from 
patients receiving chemotherapy. CoNS production has been observed in one patient in 4 bottles, one patient in 3 
bottles, 17 patients in 2 bottles and 3 patients in only 1 bottle. All agent CoNS were resistant to their methicillin. The 
clonal relationship between agent producing CoNS and Rep-PCR and PFGE techniques were investigated. 
In Rep-PCR analysis; 4 different clones exist in S. epidermidis, 13 strains. One band difference exist among strains 
which have similarity of 97% or more and they are the same. Strains having 98.4% or more similarity are 
indistinguishable and there is no band difference. There are 4 clones in S. haemolyticus, 20 strains and 3 sub clones in 
clone A. There is only one band difference between the strains having 97,1% or more and they are the same. Strains 
having 98% or more similarity are indistinguishable and there is no band difference. There is only one clone and 3 sub 
clones in S. hominis, 10 strains. There is only one band difference between the strains having 98% or more and they 
are the same. Strains having 99,1% or more similarity are indistinguishable and there is no band difference. The strains 
in S. capitis, 3 strains are of different genotypes. 
In PFGE analysis; the similarity between S.epidermidis strains is generally 80%. The similarity between the 4 strains 
in 3 different types in A is taken as 85% and the similarity between the 12 strains in B which are of the same type (type 
IV) is taken as 100%. 90% similarity was detected between the S. haemolyticus strains in single set (B) in 6 different 
types (types IV – IX). No gel image could have been obtained in PFGE even though it has been tried 4 times in different 
densities in S.hominis izolates. Unlike rep-PCR results, S.capitis izolates has been found 98% similar in single set (B) 
in single type. 
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Proje Başlığı 

Doğu Karadenizde (RİZE – HOPA) Dağılım Gösteren İzmarit Balığının (Spicara flexuosa 
Rafinesque, 1810) Bazı Biyolojik Özellikleri İle Populasyon Parametrelerinin 
Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. GÖKTUĞ  DALGIÇ 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. HATİCE BAL, Doç.Dr. RAHŞAN EVREN MAZLUM, Dr.Öğr.Üyesi AHMET 

RAİF ERYAŞAR, İBRAHİM OĞUZ ERGÜN, Öğr.Gör. YUSUF  CEYLAN 

Proje Kodu 2015.53001.103.03.02 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.07.2015 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.600,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.973,39 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışmada ülkemizin Doğu Karadeniz kıyılarında dağılım gösteren S. flexuosa popülasyonun bazı biyolojik 
özelliklerinin, balıkçılığını belirlemek ve ülkemizin bütün denizlerinde avcılığı yapılan izmarit balıkçılığının 
yönetimine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Ekim 2015 ile Eylül 2016 tarihleri arasında yapılan örneklemeler 
sonucu 599 adet balık elde edilmiş ve laboratuvar ortamında incelenmiştir. İncelenen bireylerin I – VII yaşlar 
arasında dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Popülasyonun %31,22’si erkek, %68,78’i dişi bireylerden oluşmaktadır. 
Örneklerin minimum – maksimum total boy değerleri 8,7 – 21,8 cm; ağırlık değerleri ise 7,1 – 129,94 g arasında 
değiştiği belirlenmiştir. Erkeklerin ortalama toplam boyu dişilerden istatiksel olarak farklı olduğu tespit edilmiştir. 
(P < 0,05). Von Bertalanffy büyüme eşitlikleri dişi (L= 25,70 cm TL, K = 0,179 yıl-1, t0=-2,737 yıl; W=167,80 
g), erkek (L = 37,85 cm TL, K = 0,064 yıl-1, t0=-6,342 yıl; W=724,86 g) ve tüm bireyler için (L = 25,26 cm 
TL, K = 0,201 yıl-1, t0=-2,422 yıl; W=174,22 g) olarak hesaplanmıştır. Tüm bireylerin boy ağırlık ilişkisi W = 
0,0059 * L3,2294 (r = 0,9740) olarak bulunmuştur. Yıl boyunca gonadosomatik indeks (GSI) verileri ve gonat olgunluk 
safhalarının aylara göre oranı incelendiğinde Karadeniz’de izmarit balığının üremesinin Haziran ve Ağustos ayları 
arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

 
Abstract 
 
This study was carried out in order to determine some biological characteristics of the blotched picarel (S. flexuosa) 
which is distributed on the Eastern Black Sea coast, and to contribute to the management of this fish in all the seas 
of our country. Between October 2015 and September 2016, 599 fish samples were obtained and examined in the 
laboratory. It was determined that the examined individuals were distributed between the ages of I - VII. 31.22% 
of the population is male and 68.78% is female. The minimum - maximum total length values of the samples were 
8.7 - 21.8 cm; and the weight values ranged from 7.1 to 129.94 g. It has been determined that the mean total length 
of males is statistically different from females. (P < 0.05). Von Bertalanffy growth equilibrium was calculated as 
(L = 25,70 cm TL, K = 0,179 years -1, t0 = -2,737 years, W = 167,80 g) for females, (L = 37,85 cm TL, K = 
0,064 years -1, t0 = -6,342  years, W = 724,86 g) for males and (L = 25,26 cm TL, K = 0,201 years-1, t0 = -2,422 
years, W = 174 g) for all individuals. The length-weight relation of all individuals was found as W = 0,0059 * 
L3,2294 (r = 0,9740). When the ratio of gonadosomatic index (GSI) data and gonadal maturity stages were examined 
over the year, it was determined that the reproduction of the blotched picarel in the Black Sea occurred between 
June and August. 
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Proje Başlığı Su Kaynaklarında Pestisid Kirliliği ve Lepistes Balıklarında Bazı Herbisidlerin Akut Toksik 
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Başlangıç Tarihi 01.07.2015 Kapanma Tarihi 09.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
7.495,30 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.985,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırmada, su kaynaklarında pestisid kirliliği ve lepistes (Poecilia reticulata) balıkları üzerindeki bazı 
pestisidlerden herbisidlerin akut toksik etkileri incelenmiştir. Çalışmada kullandığımız herbisidler zirai tarımda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Denemelerde üç farklı  herbisid (Glifosat, 2,4- Diklorofenoksiasetik Asit ve 
Asetoklor) kullanılmıştır. Biyodeneylerde biri kontrol olmak üzere beş ayrı akvaryum kullanılarak her birine belirli 
konsantrasyonlarda herbisit eklenmiştir. Belirli zaman aralıklarında glifosat, 2,4-D ve asetoklor’un lepistes (Poecilia 
reticulata) balıkları üzerinde akut toksik etkileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada statik yöntem 
kullanılmıştır. Lepistes balığının glifosat, 2,4-D ve asetoklor’a karşı 24, 48, 72 ve 96 saat aralıklarında letal 
konsantrasyon (LC50) değerleri sırasıyla 7,051, 1,201 ve 0,557 mg/L olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre 
lepistes balığı açısından çalışılan herbisidlerin akut toksik sıralaması asetoklor >2,4-D >glifosat  olduğu söylenebilir. 
Bu çalışmada, Rize ili ve çevresindeki tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bazı akarsu havzalarında su kaynaklarında 
pestisid kirliliğinin olup olmadığı da araştırılmıştır. İyidere, Çiftekavak, Salarha ve Fırtına akarsularından alınan su 
numunelerinde 293 farklı pestisid EPA metoduna göre GC-MS ve LC-MS cihazları taramalarında hiçbir pestisid 
ölçüm limitinin üstüne çıkmamıştır. Dolayısıyla bölgede tarımsal uygulamalarda kullanılan bazı herbisidlerin su 
kaynaklarına etkisinin henüz olmadığı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Pestisid, Lepistes, Glifosat, 2,4-D, Asetoklor 

 
Abstract 

 
In this study, pesticide pollution in water sources and acute toxic effects of some pesticides on guppy (Poecilia 
reticulata) fish were investigated. The herbicides we use in the study are widely used in industrial agriculture. Three 
different of herbicids (glyphosate, 2,4-D and acetochlorine) were used in the experiment. In bioassays, the herbicids 
contains given concentration were added to each of them by using five different aquariums, one of which was control. 
To determine the acute toxic effects of glyphosate, 2,4-D and acetochlorine on the lepistes (Poecilia reticulata) at 
certain time intervals, the static method was used. The lethal concentration (LC50) values of the guppy fish against 
glyphosate, 2,4-D and acetochlorine at 24, 48,72 and 96 hours intervals were calculated as 7.051, 1.201 and 0.557 
mg/L, respectively. According to these results, the acute toxic sequence of herbicides studied in terms of guppy fish 
is acetochlorine > 2,4- D > glyphosate.   In this study, it has been investigated whether pesticide pollution is present 
in the water resources of some river basins where the agricultural activities around Rize are intense. In the water 
samples taken from İyidere, Çiftekavak, Salarha and Fırtına streams, according to 293 different pesticide EPA 
methods, GC-MS and LC-MS devices did not exceed any pesticide measurement limit. Therefore, it can be said that 
some herbicides used in agricultural practices in the region do not yet have effects on water resources. 
 
Keywords: Pesticide, Guppy, Glyphosate, 2,4-D, Acetochlor 
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Proje Başlığı Fındık Küspesi ve Eksojen Enzim İlavesiyle Hazırlanan Rasyonun Balığın Büyüme 

Performansına ve Sindirilme Oranına Etkisi 
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Onaylanan Bütçesi 

 
12.355,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.850,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Sibirya Mersin balığı (Acipenser baerii) büyütme yemine % 30 fındık küspesi ve farklı oranlarda 
eksojen enzim ilavesinin gelişim performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Ortalama ağırlıkları 960,23±0,55 g olan 
balıklar için 4 farklı enzim gruplu izonitrojenik (%45 Ham Protein) deneme yemleri hazırlanmıştır. Bunlar; enzim 
ilavesiz G1 grubu (kontrol), 0,25 g/kg enzim ilaveli G2 grubu, 0,50 g/kg G3 grubu ve 1,0 g/kg G4 grubudur. Gruplar 
3 tekerrürlü olarak yerleştirilmiş ve hazırlanan yemlerle 90 gün boyunca 3 öğün/gün olarak, canlı ağırlığa göre % 2 
oranında yemlenmişlerdir. 
Araştırma sonucunda, %30 fındık küspesi katkılı diyetlerde eksojen enzim ilavesinin ağırlık atışı (AA, g), spesifik 
büyüme oranı (SBO, %), yem dönüşüm oranı (YDO), protein değerlendirme randımanı (PDR) ve kondisyon faktörü 
(KF) ile büyümeyi olumlu etkilediği saptanmıştır. 
Deneme sonunda; büyüme performansı bakımından, bütün eksojen enzim ilaveli grupların gelişim performansı 
kontrol grubundan daha başarılı bulunmuştur (P<0,05). Bu gruplar içinde G4 enzim grubu diğer tüm gruplardan 
istatistiki olarak daha iyi bulunmuştur (P<0,05). G4 grubunun canlı ağırlık kazancı, spesifik büyüme oranı, yem 
dönüşüm oranı, protein değerlendirme randımanı ve kondisyon faktörün değerleri sırasıyla; 1433,18±1,85 g, % 
0,46±0,35, 1,41±0,03, 10,43±0,22 ve % 0,45±0,04 olarak tespit edilmiştir. 
Bu çalışma; %30 fındık küspesi içeren mersin balığı rasyonuna 1,0 g/kg eksojen enzim ilavesinin 900-1000 g/adet 
Sibirya mersin balığı büyüme performansı üzerine olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir. 

 
Abstract 

 
This study was carried out to determine the effects on growth performance of diets based on hazelnut meal (30%) 
supplemented with different rates of exogenous enzymes in Siberian sturgeon (Acipenser baerii) (960.23±0.55 g, 
average initial weight). The experimental diets consisted of 45% protein - 12.7% fat as the with no added enzyme 
in the control group (G1) and diets supplemented with 0.25, (G2), 0.50 (G3) and 1.00 g/kg (G4) phytase enzyme, 
respectively. Each group was fed three times a day for 90 days of experimental period at 2% of live body weight. 
In total, 10 fish were stocked in to each tank and experiments were triplicated. 
As a result of the research, it was determined that the addition of exogenous enzyme in 30% hazelnut supplemented 
diets had a positive effect on the growth with weight gain (WG, g), specific growth rate (SGR, %), feed conversion 
ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER) and condition factor (CF,%). In terms of growth performance, the 
developmental performance of all exogenous enzyme-supplemented groups was found to be more successful than 
the control group (P<0.05). The G4 enzyme group among others was found to be statistically better than the others 
(P<0.05). In this group, the weight gain, feed conversion ratio, protein efficiency ratio and condition factor were 
1433.18±1.85 g, 0.46±0.35%, 1.41±0.03, 
10.43±0.22 and 0.45±0.04%, respectively In the study, it was determined that addition of 1.00 g/kg of exogenous 
enzyme to the nutrition of 900-1000 g I unit of Siberian sturgeon fed with 30% hazelnut meal as a protein source 
was more successful than the control group. 
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Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Amaç 
Bir konunun öğretiminde her öğretmenin kendine özgü öğretim yöntem ve teknikleri vardır. Aynı sınıfta bulunan 
öğrencilere konu aynı öğretmen tarafından öğretilmesine rağmen çeşitli etkenlerden ötürü öğrencilerin öğrendikleri 
farklı olabilmektedir. Bunlar öğretmenlerin sahip olduğu öğretim bilgisini şekillendiren başlıca unsurlardır.  
Öğretmenin sahip olduğu öğretim bilgisi bazen tecrübeli öğretmenin biriktirdiği deneyimler iken, bazen de yeni 
göreve başlayan öğretmenin sahip olduğu bilgi birikimi olabilmektedir. Öğretmenlerin bu öğretim bilgilerini 
paylaşımları mevcut ortamları (bulundukları okullardaki, yerleşim yerindeki ve yakın çevresindeki meslektaşları) 
kadar olabilmektedir. Öğretmenlerin bu bilgi birikimlerinin ortaya çıkarılmasına ve paylaşılmasına ihtiyaç vardır. 
Özellikle de İlköğretim okullarında (İlkokul-ortaokul) yeni öğretim programları uygulanmaya başlandığından 
itibaren (2005) öğretim programındaki benimsenen yeni yaklaşımların öğretmenlerin öğrenme ve öğretme 
sürecindeki çalışmalarını etkilediği bir gerçektir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler öğretim programında 
bahsedilen yaklaşımların eğitimini almalarına rağmen öğretim deneyimlerinin yetersiz olmasından ötürü öğretim 
sürecinde etkili olamayabilmektedirler. Öğretmenlik mesleğinde uzun yıllar çalışarak öğretim süreci ile ilgili pratik 
deneyimler kazanmalarına rağmen öğretim programlarındaki reform hareketleri benimsemeyerek öğretim 
sürecinde sorunlar yaşamaktadırlar. Bu iki grubun bir araya getirilerek ortak bir paylaşım içerisine girmeleri 
sağlanmalıdır. 
Bu amaç doğrultusunda Rize ilindeki ortaokul öğretmenlerinin sahip oldukları öğretim bilgisi iki boyutuyla 
(öğretmenlerin derslerinde geliştirdikleri öğretim yöntem ve strateji bilgileri ile öğrencilerinin konuyu öğrenirken 
karşılaştıkları zorlukları tanıma bilgileri) ele alınıp incelenecektir. Bu inceleme dört ana ders olan Türkçe, 
Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgileri kapsamında olacaktır.  
Yöntem 
Rize ilinde yer alan ortaokullarda görev yapan her branştan (Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler) 10’ar 
olmak üzere gönüllü 40 öğretmenle yürütülecek çalışmada haftalık toplantılar yapılarak her öğretmenin kendine 
özel geliştirdiği öğretim bilgisi ortaya çıkarılacaktır. Bunun için öğretmenlerle grup mülakat, kayıt altına alınan 
toplantıların analizi, toplantılar esnasında yarı yapılandırılmış gözlem ve araştırmacı notları veri elde etmede 
kullanılacaktır. Gerekirse öğretmenler öğretim şekillerini toplantıda materyaller üzerinden göstereceklerdir. 
Toplantıların devamında öğretmenler tarafından bahsedilen bu öğretim şekilleri senaryolaştırılacak ve proje için 
oluşturulan sitede yayınlanacaktır. Ayrıca öğretmenin isteği doğrultusunda kendi sınıfında bu senaryolar tekrar 
gerçekleştirilecek ve videoya alınacaktır. Bu videolar da proje için oluşturulan sitede yayınlanarak öğretmen görüşü 
alınacaktır.  
Beklenen Sonuçlar 
Öğretmenlerin mesleklerini icra ettikleri yıllar itibarıyla edindikleri pratik tecrübelerini diğer paydaşlarının 
(öğretmen, öğretmen adayı, öğretmen eğitimcisi, vb.) hizmetine sunarak yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
Böylelikle öğretmen yetiştirilmesine anlamlı bir katkıda bulunması beklenmektedir. 
Ulusal çalışmalarda öğretmen adayının sahip olduğu öğretim bilgisi üzerine çalışmalar mevcut olmasına rağmen 
öğretmenin özellikle de ortaokul öğretmeninin sahip olduğu öğretim bilgisine yönelik çalışmalar sınırlıdır. Bu 
çalışma ile literatüre bir zenginlik kazandırmak amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler:Matematik Öğretim Bilgisi, Fen Öğretim Bilgisi, Türkçe Öğretim Bilgisi, Sosyal Bilgiler 
Öğretim Bilgisi 
 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015

79

 
Proje Başlığı Kafesler Üzerinde Gerektirmelerden Elde Edilen Sıralama 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MÜCAHİDE NESİBE KESİCİOĞLU 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53006.102.04.01 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 
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Başlangıç Tarihi 01.07.2015 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.451,11 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bir fuzzy gerektirmesi {0,1}’ de değerler alan klasik gerektirmeyi doğruluk değerleri [0,1] birim aralığında 
değerler alan fuzzy mantığına genelleştiren ve pek çok alanda uygulamalara sahip olan fuzzy mantığının temel 
operatörlerinden biridir. 
T-norm ve t-konormların genelleştirmeleri olan uninormlar ve nullnormlar fuzzy mantığı, expert sistem, nöral 
network ve fuzzy sistem modelleme gibi pek çok alanda uygulamalara sahip olan önemli operatörlerdir. 
Son yıllarda, mantık operatörlerinden sıralama üretme problemleri pek çok araştırmacı tarafından ilgi görmektedir. 
Bu çalışmada daha önceki çalışmalarda verilen ve gerektirmelerden bir sıralama tanımlanmasına imkan tanıyan 
şartlar  daha da yumuşatılarak gerektirmelerden bir sıralama tanımlanmış ve uninormlar üzerinde bir sıralama 
verilerek bu sıralamalar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Dahası, bu sıralamalardan elde edilen cebirsel yapılar 
arasındaki ilişkiler de bazı gerektirme sınıfları için incelenmiştir. Nullnormlar ve uninormlardan elde edilen 
sıralamalar arasındaki ilişkiler çalışılarak bu sıralamalardan elde edilen cebirsel yapılar arasındaki ilişkiler 
araştırılmıştır. Uninormlar üzerinde tanımlanan sıralamaların eşitliği ile bir denklik bağıntısı tanımlanmış ve 
uninormların denklik sınıfları araştırılmıştır. 

 
Abstract 

 
Fuzzy implications generalizing the classical implication which takes  values in {0,1}, to fuzzy logic, where 
the truth values belong to the unit interval [0,1] and having many applications in several areas are one of the 
most important operations. 
Uninorms and nullnorms which they are the generalizations of t-norms and t-conorms and having many 
applications in several areas are also important operators. 
In recent years, the order generating problem from logical operators has been hot topic for many researchers. 
In the present paper, the required conditions which have been given in the previous papers to induce an order 
from an implication have been softened and by giving an order induced from uninorms, the relationships 
between these orders have been investigated. Moreover, the relationships between the algebraic structures 
obtained from the introduced orders have been studied. By dealing with the relationships between the orders 
induced by uninorms and nullnorms, the connections between the algebraic structures obtained from these 
orders have been investigated. By defining an equivalence relations based on the equality the orders induced 
by uninorms, the equivalence classes of uninorms have been studied. 
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Proje Başlığı Rize İlinde Yaşayan Farklı Yaş Grubu Aralığında Toplanan Bazı İnsan Diş Örneklerinde 

Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının ve Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Rize ilinde farklı yaş ve cinsiyet grubundan çürük, periodontal, protetik ve ortodontik nedenlerle 
çekimi yapılan 42 adet dolgusuz kalıcı insan dişi örneği elde edilmiştir. Diş örneklerinde bazı ağır metallerin 
içeriği ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) spektrometresi ve doğal 
radyoaktivite seviyeleri HPGe gama spektrometresi ile belirlenmiştir. Bayan ve erkek diş örneklerinde tespit 
edilen Fe, Ni, Cu, Zn, Cd ve Pb ağır metal konsantrasyonlarının aralıkları sırasıyla, 26,40-91,75, 1,20-3,96, 
1,50-7,66, 144,59-265,93, 0,50-2,22, 6,06-27,54 olarak belirlenmiştir. Bayan ve erkek diş örneklerinde tespit 
edilen ortalama aktiflik konsantrasyon değerleri sırasıyla 226Ra için 51,49 Bq kg-1, 28,13 Bq kg-1, 232Th için 
36,71 Bq kg-1, 41,20 Bq kg-1, 40K için 133,79 Bq kg-1, 190,19 Bq kg-1 olarak hesaplanmıştır. Örneklerde 
yapay radyonüklid olan 137Cs’un dedeksiyon limitinin altında olduğu tespit edilmiştir. 232Th ve 40K’ın 
ortalama konsantrasyon değerleri bayan diş örneklerinde erkeklerden daha yüksek bulunurken, 226Ra 
değerlerinin ortalaması erkek diş örneklerinde bayanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, 
bayan ve erkek diş örneklerinde 226Ra ve 232Th radyoaktif konsantrasyon değerleri yaş artışına göre artarken, 
40K değerlerinin yaşa göre bayan ve erkek diş örneklerinde azaldığı görülmüştür. 
 

Abstract 
 

In this study, 42 unfilled permanent human tooth samples were taken from different age and sex groups for 
rotten, periodontal, prosthetic and orthodontic reasons. The content of some heavy metals in tooth 
samples were determined by ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry) 
spectrometry and natural radioactivity levels by ORTEC brand GEM55P4-95 model HPGe gamma 
spectrometry. The ranges of heavy metal concentrations detected in male and female tooth samples were found 
to be 26,40-91,75, 1,20-3,96, 1,50-7,66, 144,59-265,93, 0,50-2,22, 6,06-27,54  for Fe, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb, 
respectively. Mean activity concentration values detected in male and female tooth samples were calculated as 
51,49 Bq kg-1, 28,13 Bq kg-1 for 226Ra, 36,71 Bq kg-1, 41,20 Bq kg-1 for 232Th,133,79 Bq kg-1, 190,19 Bq 
kg-1, 40K, respectively. In all the samples, it was determined that artificial radionuclide cesium was below the 
limit of detection. In addition, the radioactive concentrations of 226Ra and 232Th in male and female tooth 
samples increased with age, while 40K values decreased in female and male tooth sam pies by age. 
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Bu çalışmada, Türkiye'nin 25 farklı hidrolojik su havzası içerisinde Fırat ve Dicle havzalarından sonar 3.sırada 
önemi bulunan Doğu Karadeniz havzasına ait Ordu ilinden Artvin'e kadar seçilmiş akarsuların nehir ağızları 
üzerinde belirlenen örnekleme noktalarında, fiziko-kimyasal su kalitesi mevsimsel olarak belirlenmiştir. Geniş 
bir araştırma alanını kapsayan bu çalışmada, örneklemeler mevsimsel ölçekte gerçekleştirilmiş olup incelenen 
su kalite parametreleri sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, askıda katı madde, toplam sertlik, 
bulanıklık, permanganat indeksi, sülfat, nitrit, nitrat, amonyum, o-fosfat, silikat, klorofil-a, toplam azot ve toplam 
fosfor’dur. Doğu Karadeniz havzası akarsularının mevsimsel fizikokimyasal su kalitesi üzerine yapılan 
çalışmalar sonucunda, havza akarsularının su sıcaklıkları 7,93-27,5 °C, pH değerleri 6,30-8,87, elektriksel 
iletkenlik değerleri 0,041-0,577 mS/cm, çözünmüş oksijen 7,80-11,44 mg/L, bulanıklık <1,00-311,00 FTU, 
askıda katı madde 0,40299,60 mg/L, toplam sertlik 15-240 mg CaCO3/L, permanganat indeksi 0,64-3,14 mg 
O/L, klorofil-a 0,26-8,11 µg/L, sülfat <1,00-55,00 mg/L, NO3-N 0,094-2,396 mg/L, NO2-N 0,00080,0241 mg/L, 
NH4-N <0,020-0,131mg/L, o-PO4-P <0,003-0,024 mg/L, SiO2-Si 3,356-9,397 mg/L, TP <0,003-0,056 mg/L, 
TN ise 0,270-3,075 mg/L arasında değişim göstermiştir. Havza akarsularının su kalitesi açısından genel 
karakteristikleri ılıman, hafif alkali, düşük mineralli, yağışlı dönemlerde bulanık diğer dönemlerde ise düşük 
bulanıklığa sahip, havzanın doğu bölgelerindeki akarsular yumuşak su karakteri gösteriyorken batı 
kesimlerindeki akarsular orta sert, çok düşük düzeyde organik madde ihtiva eden, düşük sülfatlı, amonyum ve 
nitrat açısından yüksek kaliteli, nitrit açısından ise az kirlenmiş, düşük fosfat ve silikatlı bir su karakteri 
arzetmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Fiziko-Kimyasal Su Kalitesi, Su Kirliliği, Akarsu. 

Abstract 
 
In this study, the seasonal physico-chemical water quality of streams in the eastern black sea watershed which 
is third order important after from Euphrates and Tigris basin in twenty-five watersheds of Turkey has been 
determined at the sampling points of each stream mouths from Ordu to Artvin cities. In this work that covers a 
large research area, samplings was done seasonally and the water quality parameters that investigated were 
temperature, pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, total suspended solids, total hardness, turbidity, 
permanganate index, sulfate, nitrate, nitrite, ammonium, o-phosphate, silicate, chlorophyll-a, total nitrogen and 
total phosphorus. In the results of these studies conducted on seasonal physico-chemical water quality of the 
Eastern Black Sea streams, It was determined that the water temperature as 7,93 to 27,5 °C, pH values as 6,30 
to 8,87, electrical conductivity as 0,041 to 0,577 mS/cm, dissolved oxygen as 7,80 to 11,44 mg/L, turbidity as 
<1,00 to 311,00 FTU, total suspended solids as 0,40 to 299,60 mg/L, total hardness as 15 to 240 mg CaCO3/L, 
permanganate index as 0,64 to 3,14 mg 0/L,  chlorophyll-a as 0,26 to 8,11  gil,sulphate as <1,00 to 55,00 mg/L, 
N03-N  as 0,094 to 2,396 mg/L, N02-N  as 0,0008-0,0241 mg/L, NH4-N as <0,020 to 0,131 mg/L, o-P04-P  as 
<0,003 to 0,024 mg/L, Si02- Si as 3,356 to 9,397 mg/L, TP as <0,003 to 0,056 mg/L, and also TN as 0,270 to 
3,075 mg/L varies respectively. General characteristics of the streams of Eastern Black Sea Water Basin in terms 
of water quality are temperate, slightly alkaline, low mineral content, turbid water in raining periods but low 
turbidity other periods, moderate hardness water character in the western part of the basin streams while soft 
water character in the eastern part of water basin streams, very low level content in organic matter, low sulfate, 
high quality in terms of ammonium and nitrate, less contaminated in terms of nitrite and exhibits a water character 
in terms of low phosphate and silicate. 
Keywords: East Black Sea, Physico-Chemical Water Quality, Water Pollution, Stream 
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Kanser büyüyen bir sağlık sorunu olup, dünyada insan ölümlerinin başındaki önemli nedenlerden biridir. 
Araştırmacılar, kanserin geleneksel olarak kullanılan ilaçlara karşı direnç geliştirebilme yeteneğini belgeleri ile 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu nedenle, yaşamı tehtid eden bu hastalığa karşı, önleyecek yeni ajanların keşfi 
gerekmektedir. Bitki özütleri herbal ilaç olarak insanlık tarihi boyunca kullanılmış olup, hala gelişmekte olan 
ülkelerde kullanılmaktadır. Bitkisel ve herbal kökenli ilaçlar arasında Karadeniz Bölgesi'nde bol miktarda yetişen 
Rhododendron’lar son yıllarda anti-kanserojen potansiyel açısından önem kazanmıştır. 
 
Çalışmanın amacı, Rhododendron luteum çiçek ve tomurcuklarının çeşitli kısımlarından elde edilen farklı solvent 
özütlerinin antiproliferatif özelliklerini araştırmaktı. Anti-kanser aktivite tayini için, normal (ARPE-19) ve 
kanser hücre hatları (HeLa, A549, CRL-2923, HT-29) Rhododendron luteum’un çiçeğinin farklı kısımlarından 
(sepal, petal, tomurcuklar) elde edilen çeşitli organik özütlerle (sulu, etil asetat, hekzan ve metanol) ve DMSO 
ile (negatif kontrol) in vitro olarak, 48 saat süre ile muamele edildi. Sitotoksik aktivite ölçümü MTT (3- [4,5-
Dimetiltiyazol-2-il] -2,5-difeniltetrazolyum bromür) metodu kullanılarak belirlendi. 
Hücre morfolojisindeki değişimler inverted mikroskobu altında incelendi. Çeşitli özütlerin insan hücre hatları 
üzerindeki etkileri Student unpaired t-testi kullanılarak karşılaştırıldı. 
 
Çalışma sonuçları, Rhododendron luteum’un sepallerinden elde edilen hekzan ve sulu özütlerin normal ve kanser 
hücrelerine karşı doza bağlı sitotoksik etkili olduğunu göstermiştir. Rhododendron luteum’un sepallerinden elde 
edilen etil asetat (EtOAc) özütünün doz çalışmaları ise, ARPE-19, HeLa, A549, HT29 ve CRL2923 hücre 
hatlarının IC50 değerlerinin sırasıyla 266.6µg/ml, 263.4µg/ml, 213.2µg/ml 
133.2µg/ml ve 360,3µg/ml olduğunu göstermiştir. Çalışmada, normal ARPE-19 hücre hattı ile HT29 hücre hattı 
arasındaki farklar p<0.05’de istatistiksel olarak anlamlı bulunarak, HT29 kolon kanser hattının özüte en hassas 
kanser hücresi olduğu tespit edilmiştir. 
 
Rhododendron luteum’un tomurcukları ve petallerinden elde edilen özütlerin sitotoksik aktivite sonuçları, 
hekzan özütülerinin en fazla büyüme inhibisyonunu HeLa serviks kanser hücrelerinde oluşturduğunu gösterdi. 
Doza bağımlı çalışmalar, petal ve tomurcuktan elde edilen EtOAc. özütülerinin HT29 hücre hattında sırasıyla, 
459,3µg/ml ve 159,94µg/ml IC50 inhibisyon değerlerinin oluşmasına sebebiyet verdiğini 
göstermiştir. Buna ek olarak, tomurcuk EtOAc. özütün en yüksek selektivite indeksi 2.29’la HT29 hücreleri için 
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, HT29 kolon kanser hücrelerinin özüte en hassas hücreler olduğunu göstermektedir. 
Çalışmada, Rododendron luteum tomurcuklarından elde edilen metanolik özütün ise kanser hücreleri (HT29, 
HeLa, A549) üzerinde doza bağlı ölüme neden olduğu fakat normal hücre hattı (ARPE) üzerindeki sitotoksik 
etkisinin daha az belirgin olduğu görülmüştür. 
 
Çalışma sonucunda elde edilen veriler toplu halde değerlendirildiğinde; Rhododendron luteum’un çiçek 
kısımlarından farklı organik solventler kullanılarak elde edilen özütlerin, farklı dokulardan köken alan kanser 
hücreleri üzerinde seçici etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Bunun ortaya çıkarılabilmesi için, farklı tipte 
kanser hücreleri üzerinde seçici etkilere aracılık edebilecek bileşik/bileşiklerin belirlenip, bunların daha detaylı 
araştırılmasının gerekliliği kanısındayız. 
Anahtar Kelimeler: ARPE, HeLa, HT29,A549, MTT. Rhododendron sp 
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Abstract 
 

Cancer is a growing health problem and represent the one of the major reasons for human death globally. 
Researchers well documented that cancer has ability to develop resistance against the traditionally used drugs. 
Therefore, it is necessary to discover new agents to prevent this life-threatening disease. The plant extracts have 
been used in the form of herbal medicines throughout human history and 
are still used in developing countries. Among the herbal and plant medicines, Rhododendrons have gained 
prominence in recent years for their anti-carcinogenic potential, which are in plentiful supply in the Black Sea 
Region of Turkey.The aim of this study was to investigate antiproliferative properties of the different solvent 
extracts obtained from various parts of Rhododendron luteum flowers and buds. In order to investigate the anti-
cancer activity, non-transformed (ARPE-19) and transformed cell lines (HeLa, A549, CRL-2923, HT-29) were 
treated various organic extracts (aqueous, ethyl acetate, hexan and methanol) obtained from different flower 
parts of (sepal, petal and buds) Rhododendron luteum or DMSO (vehicle control) for 48h in vitro. Cytotoxic 
activity measurement was determined by MTT (3- [4,5-Dimethylthiazol-2- yl] -2,5-diphenyltetrazolium 
bromide) method. Alterations in cell morphology were examined under inverted microscope. Student unpaired 
t-test was used to compare effects of the various extracts on the human cell lines. 
 
In the current study, our results showed that hexanic and aqueous extracts from Rhododendron luteum sepals 
caused a dose-dependent cytotoxic activity toward both non-transformed and transformed cell lines. Dose 
depended studies of ethyl acetate (EtOAc) extract from Rhododendron luteum sepals revealed IC50 of 
266.6µg/ml,233.4µg/ml, 213.2µg/ml 133.2µg/ml and 360,3µg/ml on ARPE-19, HeLa,A549,HT29 and 
CRL2923, respectively. 
Therefore, these data suggest that ethyl acetate extract from Rhododendron luteum sepals has the highest 
inhibitory effect against the HT29 colon cancer cell lines compared to other cancer cell lines used. Additionally, 
difference between nontransformed ARPE-19 and transformed HT29 cell lines was statistically significant (p< 
0.05). 
Further, we studied cytotoxicity of extracts obtained from Rhododendron luteum buds and petals. 
Dose depended studies from those extract revealed that hexanic extract induced the most growth inhibition on 
the HeLa cells while EtOAc. Extract from petals and buds showed the most cytotoxic activity for HT29 colon 
cancer cell line with IC50 values 459,3µg/ml and 159,94µg/ml, respectively. The selectivity index of the ethyl 
acetate extract from buds was calculated to be 2.29 for the HT29 cells and was determined as 
the most sensitive cells in the extract. We also found that methanolic extract from Rhododendron luteum buds 
showed dose dependent death on transformed cell lines (HT29, HeLa, A549). Meanwhile, cytotoxic effect on 
nontransformed (ARPE-19) cell line was less pronounced. 
 
The results from the present study suggest that different organic extract from Rhododendron luteum flower parts 
may have a selective effect on different cancer cells. For the determination of this, further studies are needed to 
asses the activity of the compound/compounds that may mediate selective effect on different type of cancer 
cells. 
Keywords: ARPE-19, HeLa, HT29,A549, MTT. Rhododendron s.p 
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Anadolu dağ kurbağaları (Rana macrocnemis, Rana camerani, Rana holtzi ve Rana tavasensis) Kafkasya, İran, 
Irak’ın bazı bölgeleri ve Anadolu’da yayılım göstermektedir. Literatürde türlerin taksonomik durumlarını 
belirten çalışmalar çoğunlukla morfolojik özelliklere dayalı olup, bu gruba ait populasyon genetiği çalışması ise 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada Anadolu’dan 31 farklı populasyondan toplanan 132 örneğin mtDNA (cyt b) ve 
nDNA (POMC) baz sıralarına dayalı filogenetik ve 6 farklı mikrosatellit lokusuna dayalı populasyon genetiği 
analizleri yapılmıştır. mtDNA gen bölgesi maksimum tutumluluk, bayesiyan çıkarsama yaklaşımı ve maksimum 
benzerlik analizleri yüksek seç-bağla ve posterior olasılık değerleri ile (99/1,0/88; MP/BI/MB) R. tavasensis 
türü diğer Anadolu dağ kurbağalarından ayrılırken, R. holtzi, R. camerani ve R. macrocnemis türleri arasında 
herhangi bir genetik farklılık elde edilmemiştir. İncelenen nDNA geni bakımından bu tür grubunun üyeleri 
arasında farklılık arz eden bir genetik yapılanma tespit edilmemiştir. Populasyon genetiği analizleri sonucunda, 
Anadolu dağ kurbağaları arasında incelenen mikrosatellit DNA lokusları bakımından benzer genetik yapılanma 
gözlenmiştir. Elde ettiğimiz temel bilgiler ışığında; R. tavasensis türü de dahil bazı gruplarımızda etkili 
populasyon büyüklüğünün yeterli olmadığı ve bazı lokuslarda anlamlı darboğaz tespit edilmiştir. Genetik uzaklık 
analizleri sonucunda, coğrafik yapı ile genetik yapı arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir. Sonuç 
olarak, mtDNA bakımından Anadolu dağ kurbağaları iki türe ayrılmıştır. nDNA bakımından ise  farklı bir genetik 
yapılanma göstermemiştir. 

 
Abstract 

 
Anatolian mountain frogs (Rana macrocnemis, Rana camerani, Rana holtzi and Rana tavasensis) are distributed 
in some regions of the Caucasus, Iran, Iraq and Anatolia. The studies that indicate the taxonomic status of 
species in the literature are mostly based on morphological characteristics and there is no population genetic 
study of this group. In this study, we collected 132 specimens from 31 different populations of Anatolia and 
phylogenetic and population genetic analyzes were performed based on base sequences of mtDNA (cyt b) and 
nDNA (POMC) and 6 different microsatellite locus. The high bootstrap and posterior probability values of the 
Maximum parsimony, Bayesian inferences and Maximum likelihood analyzes of mtDNA gene regions (cyt b: 
99/1.0/72; MP / BI / MB) shows that the while R. tavasensis species separated from other Anatolian mountain 
also, no genetic difference was obtained among  other Anatolian mountain frogs R. holtzi, R. camerani and R. 
macrocnemis species. No distinct genetic structuring has been identified among the members of this group in 
terms of the nDNA genes examined. As a result of the population genetic analysis, a similar genetic structure 
was observed among Anatolian mountain frogs in terms of microsatellite DNA locus examined. In the light of 
the basic information we have obtained, including R. tavasensis species; in some of our groups, effective 
population size was not sufficient and significant bottlenecks were identified in some locus. As a result of 
genetic distance analysis, no significant correlation between geographical structure and genetic structure was 
found. As a result, Anatolian mountain frogs are divided into two species in terms of mtDNA. In terms of 
nONA, it has not shown a genetic structuring. 
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Anadolu dağ kurbağaları (Rana macrocnemis, Rana camerani, Rana holtzi ve Rana tavasensis) Kafkasya, İran, 
Irak’ın bazı bölgeleri ve Anadolu’da yayılım göstermektedir. Literatürde türlerin taksonomik durumlarını 
belirten çalışmalar çoğunlukla morfolojik özelliklere dayalı olup, bu gruba ait populasyon genetiği çalışması ise 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada Anadolu’dan 31 farklı populasyondan toplanan 132 örneğin mtDNA (cyt b) ve 
nDNA (POMC) baz sıralarına dayalı filogenetik ve 6 farklı mikrosatellit lokusuna dayalı populasyon genetiği 
analizleri yapılmıştır. mtDNA gen bölgesi maksimum tutumluluk, bayesiyan çıkarsama yaklaşımı ve maksimum 
benzerlik analizleri yüksek seç-bağla ve posterior olasılık değerleri ile (99/1,0/88; MP/BI/MB) R. tavasensis 
türü diğer Anadolu dağ kurbağalarından ayrılırken, R. holtzi, R. camerani ve R. macrocnemis türleri arasında 
herhangi bir genetik farklılık elde edilmemiştir. İncelenen nDNA geni bakımından bu tür grubunun üyeleri 
arasında farklılık arz eden bir genetik yapılanma tespit edilmemiştir. Populasyon genetiği analizleri sonucunda, 
Anadolu dağ kurbağaları arasında incelenen mikrosatellit DNA lokusları bakımından benzer genetik yapılanma 
gözlenmiştir. Elde ettiğimiz temel bilgiler ışığında; R. tavasensis türü de dahil bazı gruplarımızda etkili 
populasyon büyüklüğünün yeterli olmadığı ve bazı lokuslarda anlamlı darboğaz tespit edilmiştir. Genetik uzaklık 
analizleri sonucunda, coğrafik yapı ile genetik yapı arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir. Sonuç 
olarak, mtDNA bakımından Anadolu dağ kurbağaları iki türe ayrılmıştır. nDNA bakımından ise  farklı bir genetik 
yapılanma göstermemiştir. 

 
Abstract 

 
Anatolian mountain frogs (Rana macrocnemis, Rana camerani, Rana holtzi and Rana tavasensis) are distributed 
in some regions of the Caucasus, Iran, Iraq and Anatolia. The studies that indicate the taxonomic status of 
species in the literature are mostly based on morphological characteristics and there is no population genetic 
study of this group. In this study, we collected 132 specimens from 31 different populations of Anatolia and 
phylogenetic and population genetic analyzes were performed based on base sequences of mtDNA (cyt b) and 
nDNA (POMC) and 6 different microsatellite locus. The high bootstrap and posterior probability values of the 
Maximum parsimony, Bayesian inferences and Maximum likelihood analyzes of mtDNA gene regions (cyt b: 
99/1.0/72; MP / BI / MB) shows that the while R. tavasensis species separated from other Anatolian mountain 
also, no genetic difference was obtained among  other Anatolian mountain frogs R. holtzi, R. camerani and R. 
macrocnemis species. No distinct genetic structuring has been identified among the members of this group in 
terms of the nDNA genes examined. As a result of the population genetic analysis, a similar genetic structure 
was observed among Anatolian mountain frogs in terms of microsatellite DNA locus examined. In the light of 
the basic information we have obtained, including R. tavasensis species; in some of our groups, effective 
population size was not sufficient and significant bottlenecks were identified in some locus. As a result of 
genetic distance analysis, no significant correlation between geographical structure and genetic structure was 
found. As a result, Anatolian mountain frogs are divided into two species in terms of mtDNA. In terms of 
nONA, it has not shown a genetic structuring. 
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Gerek ülkemizde gerekse dünyada pek çok disipline ait öğretim programlarında “diğer derslerle 
ilişkilendirme” başlığı altında disiplinlerarası yaklaşım çalışmalarına rastlamak mümkündür. Bu 
yaklaşımlardan biri de disiplinlerarası STEM eğitimidir. STEM eğitimin önemli eğitimsel sorunlarında biri, 
öğretmenlerin STEM disiplinleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin sınıflarında nasıl öğreteceği ile ilgili onlara 
rehberlik ve yardım edecek profesyonel programların çok az olmasıdır. Yapılan bu çalışmada Fen Bilgisi 
öğretmen adaylarına disiplinlerarası STEM eğitimi verilerek onların disiplinlerarası ilişkilendirmeye ve 
mühendislik algıları bakış açılarındaki değişim irdelenmiştir. Çalışmada, araştırma yöntemi olarak özel 
durum araştırma yöntemi benimsenmiştir. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim güz yarıyılında Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesin öğrenim gören 32 üçüncü sınıf Fen Bilgisi öğretmen adayı ile 
yürütülmüştür. Çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik disiplinler arası STEM yaklaşımına dayalı 
bir hizmet-öncesi eğitim verilmiş, eğitimden önce ve sonra STEM-KİT, STEM Anketi ve ön-son test 
şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca adayların mühendislik algısını ölçmek için ön ve son test olarak metafor 
tekniği ve çizim tekniği kullanılmıştır.  Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre STEM eğitimi almadan önce Fen bilimini çeşitli disiplinlerle ilişkilendirmiş eğitim aldıktan 
sonra ise Fen bilimini ilişkilendirildiği disiplin çeşitlerinde azalma olmasına rağmen Matematik, Teknoloji 
ve Mühendislik disiplinlerini ilişkilendirilme sayısında bariz bir artış olmuştur. Öğretmen adayları STEM 
eğitimi almadan önce gelecekteki sınıflarında Fen Bilgisi öğretimi yaparken fen disiplinini sadece Matematik 
ile ilişkilendirmeyi düşünürken STEM eğitimden sonra ise Fen Bilgisini Matematik, Teknoloji ve 
Mühendislikle ilişkilendirmeyi düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun ortaya çıkma sebebi olarak 
verilen hizmetöncesi kursun STEM disiplinlerinin entegrasyonunu mühendislik tasarım problemleri 
çerçevesinde gerçekleştirilmesinin bir etken olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Hizmet Öncesi Eğitim 
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Abstract 
 

In both Turkey and the other countries, disciplines in curricula emphasize interdisciplinary approach under 
the heading of "related with the other courses". STEM education is one of these approaches. One major 
problem faced by STEM education is the shortage of professional programs which guide teachers about the 
relationship between STEM disciplines and how to teach it in class. This study was carried out to investigate 
the change in pre-service science teachers' perspective of interdisciplinary relation and  on engineering-design 
as context after giving them pre-service education on interdisciplinary STEM education. Case study research 
model was used in the study. The study was conducted with 32 pre- service science teachers in the third grade 
in Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Education during the fall semester in the 2015-2016 academic 
year. In the scope of this study, science pre-service 
teachers were given pre-service education on interdisciplinary STEM approach; pre-test and post-test data 
were collected by applying the STEMWAT, STEM surveys to the participants; and the collected data were 
analyzed with descriptive analysis. Besides, the subjects were asked to answer questions about Importance 
of engineering, familiarity with engineering, characteristics of engineering, and characteristics of engineers. 
According to the pre-test results, the participants were able to relate science education to various disciplines 
prior to the STEM education. In the post-test results, despite a decrease in the number of disciplines related 
to natural sciences, an evident increase was reported in the number of relations with certain disciplines such 
as Mathematics, Technology and Engineering. Before the STEM education, preservice teachers were thinking 
of relating teaching Natural Sciences to just Mathematics in their future classes. After the STEM education, 
they were reported to think of relating their teaching with Mathematics, Technology and Engineering. 
Moreover almost all pre-service teachers think of benefiting from relation of natural sciences with other 
disciplines in their classes. They thought that such relation would be useful for both individual and social 
development of students and instruction. 
 
Keywords: STEM Education, Pre-Service Science Teacher, Teacher  Education 
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Abstract 
 

In both Turkey and the other countries, disciplines in curricula emphasize interdisciplinary approach under 
the heading of "related with the other courses". STEM education is one of these approaches. One major 
problem faced by STEM education is the shortage of professional programs which guide teachers about the 
relationship between STEM disciplines and how to teach it in class. This study was carried out to investigate 
the change in pre-service science teachers' perspective of interdisciplinary relation and  on engineering-design 
as context after giving them pre-service education on interdisciplinary STEM education. Case study research 
model was used in the study. The study was conducted with 32 pre- service science teachers in the third grade 
in Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Education during the fall semester in the 2015-2016 academic 
year. In the scope of this study, science pre-service 
teachers were given pre-service education on interdisciplinary STEM approach; pre-test and post-test data 
were collected by applying the STEMWAT, STEM surveys to the participants; and the collected data were 
analyzed with descriptive analysis. Besides, the subjects were asked to answer questions about Importance 
of engineering, familiarity with engineering, characteristics of engineering, and characteristics of engineers. 
According to the pre-test results, the participants were able to relate science education to various disciplines 
prior to the STEM education. In the post-test results, despite a decrease in the number of disciplines related 
to natural sciences, an evident increase was reported in the number of relations with certain disciplines such 
as Mathematics, Technology and Engineering. Before the STEM education, preservice teachers were thinking 
of relating teaching Natural Sciences to just Mathematics in their future classes. After the STEM education, 
they were reported to think of relating their teaching with Mathematics, Technology and Engineering. 
Moreover almost all pre-service teachers think of benefiting from relation of natural sciences with other 
disciplines in their classes. They thought that such relation would be useful for both individual and social 
development of students and instruction. 
 
Keywords: STEM Education, Pre-Service Science Teacher, Teacher  Education 
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Bu çalışmada, 4+ yaşlı Sibirya mersin balığı (Acipenser baeri) bireylerinin farklı nakil şartlarına (su 
sıcaklığı, stok yoğunluğu, zaman) maruz bırakılarak, uygun nakil koşullarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla 750 L HDPE nakil tankı ile 980±50 g ve 0,47±0,05 kondisyon faktörüne sahip balıklar 
kullanılmıştır. Stok yoğunluğunun etkilerinin ortaya konulması için, üç farklı stok yoğunluğunda (50, 100 
ve 150 kg/m3), 15±1°C su sıcaklığında çalışılmıştır. 20 saat boyunca nakil suyundan ve balıkların 
kanlarından alınan kan numunelerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Diğer bir çalışmada, su sıcaklığının 
balık nakline etkisinin ortaya konulması amacıyla, 100 kg/m3 stok yoğunluğunda 14, 17 ve 21°C sıcaklıkta 
20 saat süresince su ve kan numuneleri analiz edilmiştir. 
Stok yoğunluğu çalışmasında, suyun pH değeri ile kan lökosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, plazma 
kalsiyum iyonu değerlerinde bariz bir farklılaşma oluşmamıştır. Kan plazması sodyum iyonu 
konsantrasyonu, nakil suyu iletkenliği ilk saatten itibaren, amonyum azotu, nitrit azotu, kan kortizol 
konsantrasyonu 8. saatten sonra farklılaşmaya başlamıştır. Özellikle, toksik amonyak azotu ve nitrit 
seviyeleri 16. saatte oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Balık davranışlarının bozulması üzerine yüksek 
stok yoğunluğu grubu denemesine 16. saatte son verilmiştir. Stok yoğunluğu 50 kg/m3 grubunda balık 
davranışlarının 20. saatin sonunda bile normal olduğu gözlemlenmiştir. 
Su sıcaklığı çalışmasında; nakil suyu pH, nitrat azotu değerleri, kan plazması sodyum iyonu ve hemoglobin 
değerleri farklılaşmamıştır. Bununla birlikte, nakil suyu iletkenliği ilk saatten itibaren, suyun amonyak azotu 
miktarı ile kan lökosit miktarı, sodyum, kalsiyum ve kortizol konsantrasyonları 1. saatten itibaren, nitrit 
azotu 8. saatten itibaren farklılaşmaya başlamıştır. Baygın balık sayısının artması üzerine, düşük sıcaklık 
grubunda 16. saatte denemeye son verilmiştir. Yüksek sıcaklık grubunda 16. saatten sonra amonyak 
azotunun 25mg/L, orta sıcaklık grubunda 33 mg/L değerlerine ulaşması ve balık davranışlarının iyice 
bozulması sonucu 20. saatte denemeye son verilmiştir. 
Çalışma sonunda; toksik metabolik atıklardan amonyak azotu ve nitrit azotu seviyelerinin 100 ve 150 kg/m3 
stok yoğunluklarında ve 15°C su sıcaklığında 8 saatten sonra ani artış olacağı, 16. saatte kritik seviyelere 
(4,7 mg/L) ulaşacağı belirlenmiştir. Bununla birlikte, 50 kg/m3 nakil stok yoğunluğunda 20 saat 15±1 °C 
su sıcaklığında balık naklinin güvenle gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 
Su sıcaklığı nakil süresi üzerinde etkili olmuştur. Nakil suyunda nitrit azotu seviyesinde 14 ve 21°C 
sıcaklıklardaki artış kritik seviyelere ulaşmamıştır. Fakat, 17°C su sıcaklığında 8. saatten itibaren artış 
gözlenmesi, 16. saatten itibaren artışın aşırı hızlanması, 16. saatten itibaren Sibirya mersin balığı naklinin 
riskli olacağını ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelime: Sibirya mersin balığı, nakil, balık refahı, su kalitesi, kan parametreleri. 
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Abstract 
 

In this study, the best transportation conditions of 4+ year old Siberian sturgeon, Acipenser baeri, individuals 
were tried to identified, through exposure different transfer conditions as water temperatures and stocking 
densities.  For this aim, 750 L HDPE transportation tanks, and 980±50 g weighed and condition factor 
0,47±0,05 individuals were used. Three different stocking densities, 50, 100 ve 150 kg/m3, were experienced 
on water temperature of 15±1°C, to find out effects of stocking density differentiations. The analysis were 
carried out on sampled waters from transportation tank and collected bloods from fish, during the 20 hour 
transportation duration. In another study, in order to determine the effect of different water temperatures as 
14, 17 and 21°C on fish transportation on 100 kg/m3 stocking density,  the analysis were carried out on 
sampled waters from transportation tank and collected bloods from fish, in during the 
20 hour transportation duration. Through out stocking density experiment, water temperature and blood 
leucocyte, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, plasma calcium ion concentrations weren’t apparently 
differentiated. Blood plasm sodium ion concentration, transportation water conductivity parameters were 
differentiated after from first hour, and water ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, blood cortisol concentration 
were started to differentiation after from 8th hour. Especially, toxic ammonia nitrogen and nitrite concentrations 
were reached to high levels at 16th hour. Because of basis of fish behavior, high level stocking density group 
experiment was ended on 16th hour. It was observed that, even in 20th hour, fish behavior behaviors were 
normal on 50 kg/m3 stocking density group. 
In water temperature experiment, transportation water pH, nitrate nitrogen concentrations, blood plasm 
sodium ion and hemoglobin concentrations weren’t differentiated. But transportation water conductivity, 
ammonia nitrogen, blood leucocyte, plasm sodium, calcium ion and cortisol concentrations from first hour, 
and nitrite nitrogen levels were started to differentiation from 8th hour. With the increase in the number of 
lie down fish, the experiment of the lowest temperature group was terminated. Because of reaching the 
ammonia nitrogen level to 25 mg/L in the highest water temperature group at 16th hour, and in the medium 
water temperature group at 20th hour, experiment were terminated. 
At the end of the studies, it is determined that, rapid increasing of the toxic metabolites as ammonia nitrogen 
and nitrite nitrogen levels will occurred in 100 and 150 kg/m3 stocking densities on 15°C at  8th hour, and 
reach critical levels at 16th hour of the transportation duration. With it, fish transportation with 50 kg/m3 
stocking density will be able to transferred safely in duration of 20 hour, at 15±1 °C. 
Water differentiations have been influential on transportation time. Nitrit nitrogen levels of the transportation 
water at 14 and 21°C water temperatures weren’t reached critical levels. But, increasing nitrite nitrogen level’s 
on 17°C water temperature at 8th hour, getting rapid increasing at 16th hour showed that Siberian sturgeon 
transportation will be risky after 16th hour of the transportation duration. 
 
Keyword: Siberian sturgeon, transportation, fish welfare, water quality, blood parameters. 
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Abstract 
 

In this study, the best transportation conditions of 4+ year old Siberian sturgeon, Acipenser baeri, individuals 
were tried to identified, through exposure different transfer conditions as water temperatures and stocking 
densities.  For this aim, 750 L HDPE transportation tanks, and 980±50 g weighed and condition factor 
0,47±0,05 individuals were used. Three different stocking densities, 50, 100 ve 150 kg/m3, were experienced 
on water temperature of 15±1°C, to find out effects of stocking density differentiations. The analysis were 
carried out on sampled waters from transportation tank and collected bloods from fish, during the 20 hour 
transportation duration. In another study, in order to determine the effect of different water temperatures as 
14, 17 and 21°C on fish transportation on 100 kg/m3 stocking density,  the analysis were carried out on 
sampled waters from transportation tank and collected bloods from fish, in during the 
20 hour transportation duration. Through out stocking density experiment, water temperature and blood 
leucocyte, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, plasma calcium ion concentrations weren’t apparently 
differentiated. Blood plasm sodium ion concentration, transportation water conductivity parameters were 
differentiated after from first hour, and water ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, blood cortisol concentration 
were started to differentiation after from 8th hour. Especially, toxic ammonia nitrogen and nitrite concentrations 
were reached to high levels at 16th hour. Because of basis of fish behavior, high level stocking density group 
experiment was ended on 16th hour. It was observed that, even in 20th hour, fish behavior behaviors were 
normal on 50 kg/m3 stocking density group. 
In water temperature experiment, transportation water pH, nitrate nitrogen concentrations, blood plasm 
sodium ion and hemoglobin concentrations weren’t differentiated. But transportation water conductivity, 
ammonia nitrogen, blood leucocyte, plasm sodium, calcium ion and cortisol concentrations from first hour, 
and nitrite nitrogen levels were started to differentiation from 8th hour. With the increase in the number of 
lie down fish, the experiment of the lowest temperature group was terminated. Because of reaching the 
ammonia nitrogen level to 25 mg/L in the highest water temperature group at 16th hour, and in the medium 
water temperature group at 20th hour, experiment were terminated. 
At the end of the studies, it is determined that, rapid increasing of the toxic metabolites as ammonia nitrogen 
and nitrite nitrogen levels will occurred in 100 and 150 kg/m3 stocking densities on 15°C at  8th hour, and 
reach critical levels at 16th hour of the transportation duration. With it, fish transportation with 50 kg/m3 
stocking density will be able to transferred safely in duration of 20 hour, at 15±1 °C. 
Water differentiations have been influential on transportation time. Nitrit nitrogen levels of the transportation 
water at 14 and 21°C water temperatures weren’t reached critical levels. But, increasing nitrite nitrogen level’s 
on 17°C water temperature at 8th hour, getting rapid increasing at 16th hour showed that Siberian sturgeon 
transportation will be risky after 16th hour of the transportation duration. 
 
Keyword: Siberian sturgeon, transportation, fish welfare, water quality, blood parameters. 
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Bu araştırmanın amacı 8. sınıf matematik dersi simetri konusunda animasyon geliştirmek ve değerlendirmektir. 
Araştırmanın çalışma grubunu Rize ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğrenim gören 22 8. sınıf 
öğrencisi ve Rize ilinde çalışmakta olan 9 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada matematik başarı testi ve 
yapılandırılmış görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğrenci başarıları t – testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerle yapılan yapılandırılmış görüşme formları içerik analiziyle 
kodlara ayrılarak düzenlenmiştir. Öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine doğrudan yer 
verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre simetri konusunda hazırlanan animasyonlarla ders işleyen öğrencilerin 
matematik başarısı anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür. Öğretmen ve öğrenci görüşleri olumlu 
yöndedir. 

 
Abstract 
 
The aim of this research is to develop and evaluate animation on symmetry in the 8th grade mathematics 
course. The study group of the research is composed of 22 8th grade students who are studying in a school 
affiliated to the Ministry of National Education in Rize and 9 teachers who are working in the Rize province. 
In the study, mathematics achievement test and structured interview questions were used as data collection 
tools. Student achievement was assessed using t - test. The structured interview forms made to the students 
are organized by codes and separated by content analysis. Teachers' opinions were taken. Teachers' opinions 
are directly addressed. According to the results of the research, it was seen that the mathematical success of 
the students who worked with the animations prepared for symmetry differed significantly. Teacher and 
student views are positive. 
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Artvin ili akarsularının Amphipoda Faunasını belirlemek amacıyla 13.05.2015-28.10.2015 tarihleri arasında 
örneklemeler yapılmıştır. Biyolojik örneklerin toplanmasında 30x30 cm ebatlarında, 250 µ göz 
açıklığındaki el kepçeleri kullanılmıştır. Fizikokimyasal veriler için HQ40D marka su ölçüm cihazı sahada 
kullanılmış ve bazı analizler için spektrofotometrik yönteler kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda 
Artvin ili akarsularından Amphipoda ordosuna ait 3, isopoda ordosuna ait 1, decapoda ordosuna ait 1 tür 
tespit edilmiştir. 

 
Abstract 
 
In order to determine the fauna of Amphipoda were collected samples between 13.05.2015 and 
28.10.2015. biological samples were collected by using hand net in 30x30 cm and 250 µ mesh size. 
Physicochemical data were measured with HQ40D water measurement device in field and 
spectrophotometric methods for some data. As a result were identified belong to ordo Amphipoda 3, ordo 
isopoda 1 and ordo decapoda 1. 
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Bu projede kapsamında yabancı atom (Au, B, N, Pt) katışımı yapılmış grafen dalgacıklarına CO molekülü 
tutunması incelenmiştir. Armchair yönünde uzanan grafen dalgacıkları Cr = 0.09, 0.36, 0.53 ve 0.68 (N? = 6) 
eğriliklerinde ve N? = 6, 8, 10, 12 (Cr = 0.68) bağ sayılarına sahip olacak şekilde, zigzag yönde uzanan grafen 
dalgacıkları ise Cr = 0.05, 0.1, 0.19 ve 0.27 (N? = 5) eğriliklerinde hazırlanmıştır. Katkılı ve katkısız yapılara 
CO tutunması dinamikleri Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisini temel alan hesaplamalar ile incelenmiştir. Eğrilik 
azaldıkça formasyon enerjisinin azaldığı ve dalgacıklı yapıların elektronik özelliklerinin grafene yakınsadığı 
literatürle uygun şekilde gösterilmiştir. Grafen dalgacıklı yapılara CO tutunması enerjetik olarak tepe 
bölgesinde düzlemsel grafene göre 1.5 eV, vadi bölgesine göre 2.6 eV (armchair Cr = 0.09) kararlıdır. En 
kararlı tutunmanın tepe noktasında olması bu bölgede ? tipi bağların dışa doğru bozulması ve kimyasal aktif 
bölgeler oluşturması ile açıklanmıştır. Daha yüksek eğriliklerde ise (Cr = 0.68 için -1.23 eV) bağlanma enerjisi 
negatif değerlere düşmekte ve CO tutunmasının enerjetik olarak uygun olduğunu göstermektedir. Grafen 
dalgacıklı yapılara yabancı atom katışımı hesapları ise yüksek eğrilikli yapılarda formasyon enerjisinin daha 
düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca altın ve platin katışımı yapılan dalgacıklı yapıların CO tutunmasını 
desteklediği ve sensör uygulamalarında özellikle yüksek eğrilikli yapıların kullanılabileceği gösterilmiştir. Ele 
alınan yapıların durum yoğunluğu, yük farkları, bant grafikleri gibi elektronik özellikleri raporda sunulmuştur. 
 

 
Abstract 

 
In this project, adsorption of carbon dioxide (CO) molecules by doped (Au, B, N, Pt) graphene ripples have 
been examined using Density Functional Theory calculations. The ripples with various curvatures Cr = 0.09, 
0.36, 0.53 ve 0.68 (N? = 6) and with various periods N? = 6, 8, 10, 12 (Cr = 0.68) along the armchair direction 
and ripples with various curvatures Cr = 0.05, 0.1, 0.19 ve 0.27 (N? = 5) along zigzag direction have been 
prepared in order to analyze the dynamics of CO adsorption for both undoped and doped ripples. Consistent 
with the prior literature, the formation energies of graphene ripples have been declined and electronic 
properties of ripples have become similar to that of the planar graphene with decreasing ripple curvature. The 
adsorption of CO molecule on the crest site is preferable to both planar graphene and trough site. That is the 
difference between adsorption energies of these structures are 1.5 eV and 2.6 eV (for armchair graphene 
ripples Cr = 0.09), respectively. The deformed Pi bonds on the crest region along the outside of the curvature 
makes the region chemically active and preferable site for CO adsoprtion. For the ripples with higher 
curvature, the binding energies have negative values (-1.23 eV for Cr = 0.68 ) as a result of stability of 
adsorption. The doping of graphene ripples with foreign atoms revealed that the formation energies are also 
strongly dependent on the curvature of graphene ripples. That is the crest site is the most preferable region 
for single doping and formation energies were significantly decreasing for higher curvatures. Moreover, the 
doping of gold and platinum may assist the adsorption of CO molecules and doping assisted graphene ripples 
may be a good candidate for CO sensing devices. Finally, the density of states, charge difference graphs, 
band structures of various graphene ripples have been displayed in the report 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015

92

 
Proje Başlığı Öğretim Elemanlarının Yazılı Sınav Soruları Yazma Becerilerini Geliştirme 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi FAZİLET  TAŞDEMİR 
 
Araştırmacılar 

Arş.Gör.Dr. DENİZ TUĞÇE ÇOŞKUNER-ÖZMEN, Doç.Dr. ÖMAY ÇOKLUK- 
BÖKEOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi ELİF  AKTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi ESRA  EKİNCİ 
ÇELİKPAZU, Öğr.Gör. DÖNDÜ BAHAR ŞAHİN , Yrd.Doç.Dr. HATİCE 
KUMANDAŞ, 

Proje Kodu 2015.53001.105.02.03 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 19.11.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.051,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.066,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 

Başarı testleri, belli bir programa dayalı bir öğretim dönemi sonunda öğrencilerin bilgi, kavram ve anlayış 
yönlerinden sağladıkları gelişmeyi saptama amacıyla hazırlanan ve kullanılan testlerdir. Türkiye’de çoktan 
seçmeli testlerle yürütülen merkezi sınav uygulamalarının yıllar içinde giderek yaygınlaşan kullanımı, ilk ve 
ortaokulları  bu sınavların   etkisi   altına almıştır. Çoktan seçmeli soru çözme faaliyetlerinin 
öğrencilerin okul başarısında   bir fark yaratmadığı ça l ı şmalar la  ortaya   konmuştur. Türkiye’de en iyi 
üniversiteler sıralamasına bakıldığında araştırma ve proje hazırlamaya yönelik çalışmaların daha fazla olduğu, 
yani üst düzey zihinsel becerilerin daha fazla işlevselliği olduğu üniversitelerin ilk sıralarda yer aldığı 
söylenebilir.  Her ders için yapılacak sınavlara açık uçlu soru eklemek ve değerlendirmede bu becerileri 
dikkate almak öğrencilerin daha analitik düşünebilen bireyler olmasına yardımcı olmaktadır. Öğretim 
elemanının akademik kimliğinin yanı sıra bir diğer önemli kimliği öğretmenliktir. Bildiğini öğretemeyen ya 
da öğrettiklerini objektif olarak ölçüp değerlendirmeyen bir akademisyenin de üniversitede öğrenim alan 
öğrencilerin gelişiminde sorun oluşturduğu görülmektedir. Projenin genel amacını üniversitede yer alan 
öğretim elemanlarının yazılı sınav soruları yazma becerilerini geliştirmek ve bu soruların nasıl puanlanacağını 
göstermek oluşturmaktadır. Bu projede, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Projenin çalışma grubu 
belirlenirken amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 
grubunu 2015-2017 yılları arasında RTEÜ fakültelerinde bulunan 384 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 
Verilerin analizinde öğretim elemanlarının açık uçlu sorular ve rubrik hazırlama ilgili görüşlerinin alınacağı 
yarı yapılandırılmış görüşme formundaki ifadeler sorulmuş ve cevaplar içerik analizi ile incelenmiştir. Yazılı 
yoklama soru yazma becerisini geliştirmeye yönelik yürütücü ve bir diğer ölçme ve değerlendirme uzmanı 
tarafından seminerler verilmiş ve eğitim sonrası açık uçlu soru yazımları incelenmiştir. 
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Başarı testleri, belli bir programa dayalı bir öğretim dönemi sonunda öğrencilerin bilgi, kavram ve anlayış 
yönlerinden sağladıkları gelişmeyi saptama amacıyla hazırlanan ve kullanılan testlerdir. Türkiye’de çoktan 
seçmeli testlerle yürütülen merkezi sınav uygulamalarının yıllar içinde giderek yaygınlaşan kullanımı, ilk ve 
ortaokulları  bu sınavların   etkisi   altına almıştır. Çoktan seçmeli soru çözme faaliyetlerinin 
öğrencilerin okul başarısında   bir fark yaratmadığı ça l ı şmalar la  ortaya   konmuştur. Türkiye’de en iyi 
üniversiteler sıralamasına bakıldığında araştırma ve proje hazırlamaya yönelik çalışmaların daha fazla olduğu, 
yani üst düzey zihinsel becerilerin daha fazla işlevselliği olduğu üniversitelerin ilk sıralarda yer aldığı 
söylenebilir.  Her ders için yapılacak sınavlara açık uçlu soru eklemek ve değerlendirmede bu becerileri 
dikkate almak öğrencilerin daha analitik düşünebilen bireyler olmasına yardımcı olmaktadır. Öğretim 
elemanının akademik kimliğinin yanı sıra bir diğer önemli kimliği öğretmenliktir. Bildiğini öğretemeyen ya 
da öğrettiklerini objektif olarak ölçüp değerlendirmeyen bir akademisyenin de üniversitede öğrenim alan 
öğrencilerin gelişiminde sorun oluşturduğu görülmektedir. Projenin genel amacını üniversitede yer alan 
öğretim elemanlarının yazılı sınav soruları yazma becerilerini geliştirmek ve bu soruların nasıl puanlanacağını 
göstermek oluşturmaktadır. Bu projede, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Projenin çalışma grubu 
belirlenirken amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 
grubunu 2015-2017 yılları arasında RTEÜ fakültelerinde bulunan 384 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 
Verilerin analizinde öğretim elemanlarının açık uçlu sorular ve rubrik hazırlama ilgili görüşlerinin alınacağı 
yarı yapılandırılmış görüşme formundaki ifadeler sorulmuş ve cevaplar içerik analizi ile incelenmiştir. Yazılı 
yoklama soru yazma becerisini geliştirmeye yönelik yürütücü ve bir diğer ölçme ve değerlendirme uzmanı 
tarafından seminerler verilmiş ve eğitim sonrası açık uçlu soru yazımları incelenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Achievement tests are prepared and used for the purpose of determining the development of the students in 
terms of knowledge, concept and understanding at the end of an education period based on a certain program. 
The increasing use of the central examination applications, which are conducted with multiple choice tests 
in Turkey over the years, have caused the primary and secondary schools to be influenced by such exams. 
The studies have demonstrated that the multiple-choice question-solving activities do not make any 
difference in terms of students' school achievements. When we look at the ranking of the best universities, 
it can be stated that the universities, which have more studies aimed at research and project designing, in 
other words, the universities where higher level mental skills have more functionality rank in the first places.  
Adding open-ended questions to the examinations for each course and taking these skills into account during 
evaluation helps students become the individuals that are able to think more analytically. In addition to the 
academic identity of the instructor, another important identity is teaching. The academicians who are unable 
to teach what they know or do not objectively assess and evaluate their teaching, seem to cause a problem 
in the development of students studying in the university. The overall objective of the project is to develop 
the skills of instructors for preparing the written exam questions in the university and to show them how 
these questions will be scored. In this project, a document review method is used. When the working group 
of the project is determined convenience sampling method which is one of the objective sampling methods, 
has been used. The working group consists of 384 teaching staff in RTEÜ (Recep Tayyip Erdoğan 
University) faculties between 2015 and 2017. In the analysis of the data, the expressions in the semi-
structured interview form, in which the instructors' opinions about open-ended questions and rubric 
preparation would be taken, have been asked and their responses have been analyzed by content analysis. 
Seminars have been given by the coordinator and another assessment and evaluation expert in order to 
develop the skills of preparing written examinations and the open-ended question writing examples have 
been examined after the training. 
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1948 yılında sağlığı, yalnızca sakatlık ya da hastalık olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve 
sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır. Bireylerin sağlıklı olması toplumların sağlıklı olması için 
önkoşuldur. Bireysel ve toplumsal tam bir iyilik haline ulaşmada bireye ve devlete düşen görevler vardır. Bireylerin 
sağlık sorunları ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik yapılması gerekenlerin bilgisine sahip olması, sağlığı 
koruyacak bir yaşam tarzını benimsemesi ve sağlıklı davranışları uygulaması toplumun sağlık düzeyininin 
yükseltilmesinde temel hedeflerden biridir. Okullar, sağlık eğitimi verilerek ve sağlıklı yaşam biçimleri 
kazandırılarak gençlere kendi sağlıkları ve içinde yaşadıkları çevrenin sağlığı ile ilgili öz-sorumluluk bilincinin 
aşılanabileceği mekanlardır. 1984 yılından itibaren Dünya Sağlık örgütü, okullarda sağlığın geliştirilmesi çalışmaları 
yürütülmesini önermektedir. Bu kapsamda öncelikle, geleceğin toplum bireylerini oluşturacak öğrencilerin, sağlıkla 
ilgili mevcut tutum ve davranışlarının ve sağlık eğitim gereksinimlerinin saptanması için aralıklı yapılan araştırmalara 
ihtiyaç vardır.  Araştırmanın amacı, Rize ili Merkez ilçede öğrenim görmekte olan 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin 
bireysel ve çevresel sağlığı geliştirme konularıyla ilişkili tutum ve davranışlarını ve ilişkili faktörleri saptamaktır. 
Öğrencilerin bireysel ve çevresel sağlığı geliştirme konularıyla ilgili algı, tutum ve davranışlarını dolayısıyla 
farkındalık ve öz-sorumluluk düzeylerini saptamak araştırmanın birincil amacıdır.  
Araştırma, Rize il merkezindeki 17 okuldan seçilen 30 sınıfta yürütülecektir. Her sınıfta 20 öğrenci olduğu 
varsayılarak 30x20=600 öğrenci araştırma kapsamına alınacaktır. Konuyla ilgili hazırlanan anket formu sınıflarda 
gözetim altında öğrencilere uygulanacaktır. Anketleri öğrenciler kendi kendilerine dolduracaktır, anket süresi bir ders 
saatini geçmeyecektir. Öğrencilerden isim alınmayacak, kimlik bilgileri gizli tutulacaktır. Araştırmanın yapılabilmesi 
için gerekli olan onaylar hususunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve KTÜ Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’na 
başvurular yapılmıştır. Anket soruları önceden uygulanmış ve geçerliliği güvenilirliği ispatlanmış ölçeklerden 
oluştuğu gibi (Sağlığı geliştirme ölçeği), yeni oluşturulan ve geçerlilik güvenilirlik çalışması da yapılacak olan 
ölçeklerden oluşmaktadır (Çevresel risk algısı ölçeği).  Öğrencilerin sağlık hizmetlerini kullanım düzeyi, sağlık 
bilgilerine ulaşım yöntemleri, sağlık bilgilerini algılama düzeyleri de sağlığı geliştirme davranışları kapsamında 
değerlendirilecektir. Yaş, cinsiyet, kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu, anne-baba eğitim düzeyi, anne –babanın çalışma 
durumu, ailenin gelir düzeyi, en uzun süre yaşanılan yer, kardeş sayısı, sosyal güvence durumu bağımsız değişkenler 
olarak saptanmıştır. Bu bağımsız değişkenler ile ölçeklerden alınan ortalama puanlar ve sağlık hizmeti kullanım 
düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı uygun istatistik analizlerle incelenecektir. Veri girişi anabilim dalında PASW 
18.0 istatistik programı kullanılarak yapılacaktır. Araştırma bulguları Rize ili Merkez ilçede öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin sağlığı geliştirme tutum ve davranışları ve çevresel risk algıları hakkında bir durum saptaması 
yapılmasına katkı sağlayacaktır. Daha önce Türkiye’de yapılmış araştırmalarla karşılaştırma imkanı doğacaktır. 
Literatürde Rize ilinde “Adölesan sağlığı geliştirme skalası” kullanılarak yapılmış bir çalışma olduğuna dair bilgi 
bulunmamaktadır. Bu açıdan araştırma, Rize ili öğrencileri için bir ilki oluşturmaktadır. “Çevresel risk algısı” skalası 
ilk kez oluşturulmuştur ve geçerlilik çalışması yapılacaktır. Bulgular doğrultusunda öğrencilerin sağlık eğitimi 
ihtiyacı belirlenebilecektir.  
Anket bitiminde öğrencilere sağlığı geliştirme, sağlık hizmetlerinin kullanımı ve çevre sağlığı ile ilgili bilgiler içeren 
broşür dağıtılacaktır. Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar ilde ilgili kurumlar ile paylaşılacak, ayrıca yurtiçi 
bilimsel kongrelerde bildiri olarak sunulacak, yayın haline getirilerek literatüre katkı yapılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Adölesan, sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmeti kullanımı, adölesan sağlığı geliştirme skalası, 
çevresel risk algısı 
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Proje Başlığı Finansal Okuryazarlık Araştırması: Türkiye ve ABD Karşılaştırmalı Analizi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. OSMAN  KARAMUSTAFA 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53005.107.04.01 

Proje Türü Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 31.10.2015 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.000,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bireylere dönük katkı sunma potansiyelinin büyüklüğü nedeniyle pek çok ülkede finansal okuryazarlık programları 
gündemdedir. Finansal okuryazarlık programları, bireylerin finansal konulardaki farkındalığını artırmayı, bu yolla 
finansal davranışları değiştirmeyi hedeflemektedir. Finansal araçların giderek karmaşıklaşması ve bireylerin 
gelecek planları içinde yer alan emeklilik gibi konularda kendilerini maddi kayba uğratmayacak kararlar alabilmesi, 
finansal okuryazarlığın gelişimine bağlı görülmektedir. Bu nedenle finansal okuryazarlık, tüm toplumu gerek bütün 
olarak gerekse toplumu oluşturan bireyleri tek tek yakından ilgilendiren, uzun dönemli etkileri olan ve önemi 
giderek artan bir alan olarak görünmektedir. Bu çalışma ile ABD ve Türkiye’de finansal okuryazarlık düzeyleri 
araştırılarak karşılaştırma yapılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Bilgi 
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Proje Başlığı Türk Yükseköğretim Sisteminin Gelişimi: Sorunlar, Stratejiler ve Öneriler 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ENES  GÖK 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.105.02.02 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
7.188,73 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.549,48 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Türk yükseköğretim sistemi, Martin Trow’un on boyutlu elit yükseköğretimden kitlesel ve evrensel 
erişime geçiş modeli kullanılarak incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yükseköğretimle 
ilişkili 13 kıdemli isimle görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar arasında YÖK yürütme kurulu üyeleri, ilgili kamu 
kurumlarından üst düzey yöneticiler üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve eğitim ile ilgili çalışmalar yapan 
başlıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunmaktadır. Araştırma verileri betimleyici analiz yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, Türk yükseköğretim sisteminin bugüne kadar hep siyasetin etkisi altında 
olageldiğini ve merkezi ve otonom olmayan yapısıyla sürekli değişen siyasi tehditlere karşı kırılgan olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yükseköğretimdeki genişleme ve üniversite sayılarındaki ani artış ile ilişkili problemler; erişime 
yönelik algıdan halkın yükseköğretime biçtiği role, çeşitlilik ile ilişkili sorunlardan erişimde eşitliğe ve merkezi 
öğrenci seçme ve yerleştirme mekanizmasına kadar bütün alanlarda bugün daha belirginleşmiş durumdadır. Bunun 
yanında, devlet kontrolü ve sistemin merkeziyetçi yapısı ile ilişkili problemler, üniversitelerdeki kurumsal yönetim 
sorunları ve kurumsal otonomi eksikliği ile müfredat ve öğretim yöntemleri ile ilgili problemler, kalite kontrol ve 
hesap verebilirlik mekanizmalarının eksikliği gibi konular da tartışılmıştır. İleriye dönük araştırma ve politika 
önerilerinde bulunulmuştur. 
 

 
Abstract 

 
The present study examines the Turkish higher education system using Martin Trow’s ten-aspect transition model 
from elite to mass to universal access in higher education. Using a semi-structured interview form, 
13 eminent people in the higher education sector, including executive board members of the Council of Higher 
Education, government officials, university administrators and faculty members, and representatives from major 
education-related non-governmental organizations, were interviewed. Qualitative data was analyzed through 
descriptive analysis. Findings revealed that the Turkish higher education system has been under the influence of 
politics and vulnerable to threats from the continuously changing political landscape due to it’s centralized, non-
autonomous structure. Problems arising from the rapid increase in the number of higher education institutions and 
the expansion of the system are more visible today in every segment of the system, from attitudes toward access 
and the role of the universities attributed by public, issues with diversity and equity in access, and central student 
selection and placement mechanisms. Additionally, problems related to state control and the centralized structure 
of the system, failures in institutional governance, and the lack of institutional autonomy as well as problems 
related to curriculum, forms of instruction, and the lack of mechanisms for quality control and accountability in 
the institutions were also discussed. Recommendations for further research and policy were provided. 

 
  
Proje Başlığı Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin 

Belirlenmesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği 

Proje Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. ALİ FARUK YAYLACI 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.105.02.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
7.200,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.588,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Projenin temel amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin bir eğitim örgütü olarak kalitesinin örgütsel 
yurttaşlık sistemi anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilmektir. Proje, nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. 
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
akademik ve idari birimlere dayalı olarak amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiş olan 30 öğrenci, 30 akademisyen, 
10 yönetici, 20 idari personel ve 10 hizmetli ile oluşturmuştur. Katılımcı görüşlerinin genel bir çözümlemesi 
yapıldığında devlet benzeri bir yapı olarak üniversitenin, katılımcıların zihninde görece sınırlı, yapı merkezli, 
kuralcı bir imaja sahip olduğu, haklardan çok sorumluluklara ağırlık veren pasif yurttaşlık anlayışının baskın 
olduğu görülmektedir.  Bulgulara göre Katılım, Örgütsel Adalet, Kendini Geliştirme ve Özerklik boyutlarında 
genel olarak olumsuz görüşler ifade edilmiştir. Eğitimin Kalitesi ve Hesapverebilirlik boyutlarında daha iyi 
olabileceği düşünülürken, İnsan İlişkileri, Çalışma Koşulları ve Örgütsel İşleyişin iyi olduğunun ve Üniversiteyi 
Sahiplenme düzeyi ile Uyma düzeyinin yüksek olduğunun düşünüldüğü bulgulanmıştır. 

 
Abstract 

 
The main purpose of this project is to evaluate the quality of RTEÜ as an educational organization in the 
understanding of Organizational Citizenship. The project was designed a qualitative research. To collect data a 
semi-structured interview form was used. Study group consisted of a total of 100 participants (30 students, 30 
academics, 10 administrators, 20 administrative personnel and 10 cleaning staff). A general analysis of the 
participants’ views reveals that as a state-like entity the university has a relatively limited, structure-centred, rule-
based image in its citizens’ mind and the concept of passive citizenship, which puts greater weight on 
responsibilities than on rights, is overwhelming. According to the findings of the project, organizational ownership 
and compliance levels are high, the participants believe that in the context of political participation, organizational 
justice, self-development opportunities and autonomy, the situation in the university is relatively negative. 
According to the findings in the university human relations, working conditions and organizational functioning 
are quite well but educational quality and accountability could be better. 
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Proje Başlığı Türk Yükseköğretim Sisteminin Gelişimi: Sorunlar, Stratejiler ve Öneriler 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ENES  GÖK 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.105.02.02 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
7.188,73 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.549,48 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Türk yükseköğretim sistemi, Martin Trow’un on boyutlu elit yükseköğretimden kitlesel ve evrensel 
erişime geçiş modeli kullanılarak incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yükseköğretimle 
ilişkili 13 kıdemli isimle görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar arasında YÖK yürütme kurulu üyeleri, ilgili kamu 
kurumlarından üst düzey yöneticiler üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve eğitim ile ilgili çalışmalar yapan 
başlıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunmaktadır. Araştırma verileri betimleyici analiz yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, Türk yükseköğretim sisteminin bugüne kadar hep siyasetin etkisi altında 
olageldiğini ve merkezi ve otonom olmayan yapısıyla sürekli değişen siyasi tehditlere karşı kırılgan olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yükseköğretimdeki genişleme ve üniversite sayılarındaki ani artış ile ilişkili problemler; erişime 
yönelik algıdan halkın yükseköğretime biçtiği role, çeşitlilik ile ilişkili sorunlardan erişimde eşitliğe ve merkezi 
öğrenci seçme ve yerleştirme mekanizmasına kadar bütün alanlarda bugün daha belirginleşmiş durumdadır. Bunun 
yanında, devlet kontrolü ve sistemin merkeziyetçi yapısı ile ilişkili problemler, üniversitelerdeki kurumsal yönetim 
sorunları ve kurumsal otonomi eksikliği ile müfredat ve öğretim yöntemleri ile ilgili problemler, kalite kontrol ve 
hesap verebilirlik mekanizmalarının eksikliği gibi konular da tartışılmıştır. İleriye dönük araştırma ve politika 
önerilerinde bulunulmuştur. 
 

 
Abstract 

 
The present study examines the Turkish higher education system using Martin Trow’s ten-aspect transition model 
from elite to mass to universal access in higher education. Using a semi-structured interview form, 
13 eminent people in the higher education sector, including executive board members of the Council of Higher 
Education, government officials, university administrators and faculty members, and representatives from major 
education-related non-governmental organizations, were interviewed. Qualitative data was analyzed through 
descriptive analysis. Findings revealed that the Turkish higher education system has been under the influence of 
politics and vulnerable to threats from the continuously changing political landscape due to it’s centralized, non-
autonomous structure. Problems arising from the rapid increase in the number of higher education institutions and 
the expansion of the system are more visible today in every segment of the system, from attitudes toward access 
and the role of the universities attributed by public, issues with diversity and equity in access, and central student 
selection and placement mechanisms. Additionally, problems related to state control and the centralized structure 
of the system, failures in institutional governance, and the lack of institutional autonomy as well as problems 
related to curriculum, forms of instruction, and the lack of mechanisms for quality control and accountability in 
the institutions were also discussed. Recommendations for further research and policy were provided. 

 
  
Proje Başlığı Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin 

Belirlenmesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği 

Proje Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. ALİ FARUK YAYLACI 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.105.02.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
7.200,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.588,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Projenin temel amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin bir eğitim örgütü olarak kalitesinin örgütsel 
yurttaşlık sistemi anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilmektir. Proje, nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. 
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
akademik ve idari birimlere dayalı olarak amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiş olan 30 öğrenci, 30 akademisyen, 
10 yönetici, 20 idari personel ve 10 hizmetli ile oluşturmuştur. Katılımcı görüşlerinin genel bir çözümlemesi 
yapıldığında devlet benzeri bir yapı olarak üniversitenin, katılımcıların zihninde görece sınırlı, yapı merkezli, 
kuralcı bir imaja sahip olduğu, haklardan çok sorumluluklara ağırlık veren pasif yurttaşlık anlayışının baskın 
olduğu görülmektedir.  Bulgulara göre Katılım, Örgütsel Adalet, Kendini Geliştirme ve Özerklik boyutlarında 
genel olarak olumsuz görüşler ifade edilmiştir. Eğitimin Kalitesi ve Hesapverebilirlik boyutlarında daha iyi 
olabileceği düşünülürken, İnsan İlişkileri, Çalışma Koşulları ve Örgütsel İşleyişin iyi olduğunun ve Üniversiteyi 
Sahiplenme düzeyi ile Uyma düzeyinin yüksek olduğunun düşünüldüğü bulgulanmıştır. 

 
Abstract 

 
The main purpose of this project is to evaluate the quality of RTEÜ as an educational organization in the 
understanding of Organizational Citizenship. The project was designed a qualitative research. To collect data a 
semi-structured interview form was used. Study group consisted of a total of 100 participants (30 students, 30 
academics, 10 administrators, 20 administrative personnel and 10 cleaning staff). A general analysis of the 
participants’ views reveals that as a state-like entity the university has a relatively limited, structure-centred, rule-
based image in its citizens’ mind and the concept of passive citizenship, which puts greater weight on 
responsibilities than on rights, is overwhelming. According to the findings of the project, organizational ownership 
and compliance levels are high, the participants believe that in the context of political participation, organizational 
justice, self-development opportunities and autonomy, the situation in the university is relatively negative. 
According to the findings in the university human relations, working conditions and organizational functioning 
are quite well but educational quality and accountability could be better. 
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Proje Başlığı Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Teknolojileri Kullanma Alışkanlıkları Ve Akademik 

Başarıya Etkileri: Çayeli Örneği 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEVİL  KURT 

Araştırmacılar Prof. Dr. MEHMET KÜÇÜK Doç.Dr. NAGİHAN YILDIRIM, Doç.Dr. ÖMER FARUK 
URSAVAŞ, 

Proje Kodu 2015.53001.105.01.09 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 09.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
16.260,06 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.700,13 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
 
Bu projenin ana amacı; ortaokul öğrencilerinin cep telefonu, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar 
kullanma alışkanlıklarını belirlemek ve bu dijital teknolojileri kullanma alışkanlıklarının öğrencilerin akademik 
başarıları ile ilişkisini ve sonuçlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim- öğretim yılı Rize ili Çayeli 
İlçesi’nde yer alan tüm ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıfında öğrenim gören 1754 öğrenci katılmıştır.  Araştırmada 
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda öğrenciler tarafından doldurulan anketlerden elde edilen 
veriler SPSS paket programı yardımı ile dijital ortama aktarılmış ve veriler analiz edilmiştir. Veri analizinde 
ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans analizlerinin yanında korelasyon analizi ve bağımsız gruplar için t-
testi kullanılmıştır. Araştırmaya göre katılımcıların günlük olarak en uzun süre kullandıkları dijital ürünün tablet 
bilgisayarlar olduğu belirlenmiştir.  Ortaokul öğrencilerinin cep telefonu, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve kişisel 
bilgisayarları en sıklıkla iki amaç için kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu amaçlar oyun oynama ve sosyal 
medyadır. Öğrencilerin oyun oynama amacı ile akıllı telefonları kullanması arttıkça bazı derslerdeki başarıları 
artmaktadır. Bu dersler, fen, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil, görsel tasarım ve teknoloji tasarım 
dersleridir. Öğrencilerin tablet bilgisayarları kullanım amaçlarının hepsi ile teknoloji tasarım ders başarıları 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.  Çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç öğrencilerin sınıf seviyeleri 
arttıkça cep telefonu, akıllı telefon ve kişisel bilgisayarları kullanım süreleri de artmaktadır. Çalışma sonuçlarına 
göre dijital ürünleri kullanma süreleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu ilişki 
erkek katılımcılar lehinedir. Dijital ürünleri kullanım süresi arttıkça erkeklerin kullanımının daha fazla olduğu 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bazı önerilerde bulunulmuştur. 
Abstract 
 
The main purpose of this project is to determine the utilization habits of secondary school students’ mobile phones, 
smartphones, laptops and tablet computers, and to investigate the relationship between students' academic 
achievements and the results of using these technologies. In the 2015-2016 academic year, 1754 students 
attending 5th, 6th, 7th and 8th grades of all secondary schools in Çayeli participated in the study. Correlational 
survey model was used in the study. In this context, the data obtained from the questionnaires filled out by the 
students were transferred to the digital media with the help of SPSS package program and the data were analyzed. 
In data analysis, mean, standard deviation, percentage and frequency analysis were used as well as correlation 
analysis and t-test for independent groups. According to the research, it was determined that the digital product 
used by the participants for the longest time is tablet computers. It is seen that secondary school students mostly 
use mobile phones, smart phones, tablet computers and personal computers for two purposes. These purposes 
are playing games and using social media. It was determined that when smart phones using increased with the 
purpose of playing games the success of some courses increased. These courses are science, Turkish, 
mathematics, social studies, foreign language, visual design and technology design courses. There is a significant 
positive correlation between students' use of tablet computers and their success in technology design courses. 
Another result of the study is that as the students' grade levels increase, the duration of use of mobile phones, 
smart phones and personal computers increases. According to the results of the study, it is seen that there is a 
significant relationship between the duration of using digital products and gender. This relationship is in favor 
of male participants. It has been determined that men have more use as the usage period of digital products 
increases. Some suggestions were made according to the results. 

 

  
 
Proje Başlığı Fuzzy Modül Homomorfizmaları ve Uygulamaları 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT  DENİZ 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53006.102.04.03 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.270,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
768,14 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu projenin amacı klasik cebirdeki modül, fonksiyon ve modül homomorfizması tanım ve teoremlerini bulanık 
mantığa taşımaktır. Bu çalışmada 1967 yılında Lutfi ZADEH tarafından tanımlanmış olan bulanık küme tanımını 
kullanarak bulanık mantıkta TL-modül homomorfizma tanımını verilmiştir. Bu tanım kullanılarak klasik cebirdeki 
mevcut modül homomorfizması tanım ve teoremlerin birçoğu kendi tanımımızla verilmiş ve ispatlanmıştır. 

 
Abstract 

 
The purpose of this study to carry the modules, function and module homomorphism definition and theorems 
existing for classsic algebra to fuzzy logic. In this study TL-module homomorphism definition is given at fuzzy 
logic using the definition of fuzzy subset that is given by Lutfi ZADEH at 1967. Some definition and theorems 
of module homomorphisms existing for classic algebra is given by using our definition and proved. 
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Proje Başlığı Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Teknolojileri Kullanma Alışkanlıkları Ve Akademik 
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16.260,06 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.700,13 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
 
Bu projenin ana amacı; ortaokul öğrencilerinin cep telefonu, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar 
kullanma alışkanlıklarını belirlemek ve bu dijital teknolojileri kullanma alışkanlıklarının öğrencilerin akademik 
başarıları ile ilişkisini ve sonuçlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim- öğretim yılı Rize ili Çayeli 
İlçesi’nde yer alan tüm ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıfında öğrenim gören 1754 öğrenci katılmıştır.  Araştırmada 
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda öğrenciler tarafından doldurulan anketlerden elde edilen 
veriler SPSS paket programı yardımı ile dijital ortama aktarılmış ve veriler analiz edilmiştir. Veri analizinde 
ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans analizlerinin yanında korelasyon analizi ve bağımsız gruplar için t-
testi kullanılmıştır. Araştırmaya göre katılımcıların günlük olarak en uzun süre kullandıkları dijital ürünün tablet 
bilgisayarlar olduğu belirlenmiştir.  Ortaokul öğrencilerinin cep telefonu, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve kişisel 
bilgisayarları en sıklıkla iki amaç için kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu amaçlar oyun oynama ve sosyal 
medyadır. Öğrencilerin oyun oynama amacı ile akıllı telefonları kullanması arttıkça bazı derslerdeki başarıları 
artmaktadır. Bu dersler, fen, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil, görsel tasarım ve teknoloji tasarım 
dersleridir. Öğrencilerin tablet bilgisayarları kullanım amaçlarının hepsi ile teknoloji tasarım ders başarıları 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.  Çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç öğrencilerin sınıf seviyeleri 
arttıkça cep telefonu, akıllı telefon ve kişisel bilgisayarları kullanım süreleri de artmaktadır. Çalışma sonuçlarına 
göre dijital ürünleri kullanma süreleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu ilişki 
erkek katılımcılar lehinedir. Dijital ürünleri kullanım süresi arttıkça erkeklerin kullanımının daha fazla olduğu 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bazı önerilerde bulunulmuştur. 
Abstract 
 
The main purpose of this project is to determine the utilization habits of secondary school students’ mobile phones, 
smartphones, laptops and tablet computers, and to investigate the relationship between students' academic 
achievements and the results of using these technologies. In the 2015-2016 academic year, 1754 students 
attending 5th, 6th, 7th and 8th grades of all secondary schools in Çayeli participated in the study. Correlational 
survey model was used in the study. In this context, the data obtained from the questionnaires filled out by the 
students were transferred to the digital media with the help of SPSS package program and the data were analyzed. 
In data analysis, mean, standard deviation, percentage and frequency analysis were used as well as correlation 
analysis and t-test for independent groups. According to the research, it was determined that the digital product 
used by the participants for the longest time is tablet computers. It is seen that secondary school students mostly 
use mobile phones, smart phones, tablet computers and personal computers for two purposes. These purposes 
are playing games and using social media. It was determined that when smart phones using increased with the 
purpose of playing games the success of some courses increased. These courses are science, Turkish, 
mathematics, social studies, foreign language, visual design and technology design courses. There is a significant 
positive correlation between students' use of tablet computers and their success in technology design courses. 
Another result of the study is that as the students' grade levels increase, the duration of use of mobile phones, 
smart phones and personal computers increases. According to the results of the study, it is seen that there is a 
significant relationship between the duration of using digital products and gender. This relationship is in favor 
of male participants. It has been determined that men have more use as the usage period of digital products 
increases. Some suggestions were made according to the results. 
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2.270,00 ₺ Gerçekleşen 
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768,14 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu projenin amacı klasik cebirdeki modül, fonksiyon ve modül homomorfizması tanım ve teoremlerini bulanık 
mantığa taşımaktır. Bu çalışmada 1967 yılında Lutfi ZADEH tarafından tanımlanmış olan bulanık küme tanımını 
kullanarak bulanık mantıkta TL-modül homomorfizma tanımını verilmiştir. Bu tanım kullanılarak klasik cebirdeki 
mevcut modül homomorfizması tanım ve teoremlerin birçoğu kendi tanımımızla verilmiş ve ispatlanmıştır. 

 
Abstract 

 
The purpose of this study to carry the modules, function and module homomorphism definition and theorems 
existing for classsic algebra to fuzzy logic. In this study TL-module homomorphism definition is given at fuzzy 
logic using the definition of fuzzy subset that is given by Lutfi ZADEH at 1967. Some definition and theorems 
of module homomorphisms existing for classic algebra is given by using our definition and proved. 
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8.350,00 ₺ Gerçekleşen 
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6.332,76 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Alışveriş Merkezleri (AVM) son yıllarda ekonomik ve sosyal hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Dünya’da 
ve özellikle ülkemizde hızla artan AVM yatırımları ile AVM’ler tüketicilerin ve yatırımcıların ilgi odağı haline 
gelmiştir. Bunların yanı sıra AVM’ler şehrin ve trafiğin de yönünü etkilemesi bakımından da önem taşımaktadır. 
Türkiye’de AVM yatırımları 54 ilde toplam 299 AVM ile yaklaşık 40 milyara ulaşmıştır (AVM Yatırımcıları 
Derneği www.ayd.org.tr). 40 milyar TL’ye ulaşan bu yatırımların büyük kısmını yabancı doğrudan yatırımcı 
oluşturmakta ve pastanın büyük kısmından yabancı yatırımcı faydalanmaktadır. Bu çalışmada, ilgili tüm kesimlere 
faydalı olması açısından, AVM’ye sahip olmayan Rize ilinde yaşayanların AVM hakkındaki görüşleri, Rize’de 
AVM olmasını isteyip istemedikleri, AVM tüketimleri, alışveriş için il dışına çıkma sıklıkları ve AVM’lerden ne 
bekledikleri, AVM’lerde yaptıkları harcamalar vb konular araştırılmıştır. Araştırmaya, 560 kişi katılmıştır. Yüz 
yüze görüşme yöntemiyle elde edilen nicel veriler, Ki-Kare testine göre anlamlı olup olmadıklarına bakılmış ve 
yorumlanmıştır. Ayrıca önemli görülen değişkenler çapraz tablolarla yüzdelik ve sayısal olarak ayrı ayrı verilmiş 
ve ayrıntılı yorumlama ilgililere bırakılmıştır. Ortaya çıkan bulgularda, değişkenlerin büyük çoğunluğunun 
aralarındaki ilişkilerin anlamlı çıktığı görülmüştür. 

 
Abstract 

 
Shopping Centers (AVM) has become an important part of our economic and social life in recent years and has 
become the center of attention of consumers with AVM investments increasing rapidly throughout the country. 
Besides all these, shopping malls are important for influencing the direction of the city and traffic as well. In 
Turkey, AVM investments reached to 40 billion with a total of 299 AVMs in 54 provinces (AVM Investors 
Association www.ayd.org.tr). Most of these investments, which have reached 40 billion TL, are foreign direct 
investors and most of the cake is benefiting from foreign investors. In this study, residents of Rize, who do not 
have a shopping mall, investigated their opinions about shopping malls, whether they wanted shopping malls in 
Rize, shopping malls, how often they went out of the city for shopping and what they expected from shopping 
malls. 560 people attended the survey. The quantitative data obtained by the face-to-face interview method was 
examined and interpreted as to whether they were meaningful or not according to the Chi-Square test. In addition, 
important variables are given in percentages and numerically separately with cross tablets. In the findings, the 
relations between the vast majority of the variables became significant. 

  
  
Proje Başlığı Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Ders Planı Hazırlamayı 
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Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri dersi öğretim programının dayandığı temel 
yaklaşım olan araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimi tanımalarını, bu yöntemi kullanarak ders planı 
hazırlayabilmelerini, akranları tarafından hazırlanan ders planlarını değerlendirme ve ders planlarında değişiklik 
yapabilme becerilerinin kazanmalarını araştırmaktır. Bu çalışma, Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan bir devlet 
üniversitesinde fen ve teknoloji programı ve planlama dersine kayıtlı elli bir adet fen bilgisi öğretmeni ile 
yürütülmüştür. Verileri grup dahilinde belirlenen değerlendirme kriterleri ve bireysel ders planı değerlendirme 
raporları oluşturmuştur. İçerik analizi kullanılarak, veriler 5E'nin her adımı için açık kodlama kullanılarak analiz 
edilmiş ve kodlar ve kategoriler tanımlanmıştır. Ders planlarının araştırma sorgulama düzeylerindeki değişimi 
belirlemek amacıyla araştırma sorgulama düzeyi rubriği kullanılmuştır. Ders planlarını değerlendirmek için 
kullanılan her kriterin sıklıkları hesaplanmış ve rapor edilmiştir. Sonuçlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E'nin 
her bir adımında çeşitli ölçütler belirlediklerini, bireysel değerlendirmelerde bu ölçütlerden bazılarını 
kullanmadıklarını ve ders planlarını değerlendirmek için bazı ek ölçütler içerdiğini göstermiştir. Bununla birlikte, 
sonuçlar, öğretmen adaylarının yalnızca keşfetme ve açıklama adımlarında soruşturma temelli ölçütler 
kullandıklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, alternatif açıklamalar da dikkate alarak, veri düzenleme ve 
açıklamaları değerlendirmeyle ilgili eleştirilere değinmedikleri görülmüştür. Değerlendirme sonrasında, ders 
planlarının yarısının soruşturma yönelimleri arttığı görülmektedir. Son olarak değerlendirme etkinliklerinin 
öğretmen adaylarının öğretim programına yönelik görüşlerini geliştirdiği ancak öğretmen adaylarının 
sosyobilimsel konular ve ölçme değerlendirme konularında yetersiz görüşe sahip oldukları görülmektedir. Fen 
bilimleri öğretmen adayı eğitimi için öneriler sunulmuştur. 
 
 
Abstract 
 

The aim of this research is to investigate the basic concepts of science and science teacher education program 
based on inquiry based, to prepare lesson plan by using this method, to evaluate lesson plans prepared by peers 
and to make changes in lesson plans. This study was conducted with fifty one science teachers registered in 
science and technology program and planning course at a state university located in the north-east of Turkey. The 
data included evaluation criteria and individual lesson plan evaluation reports that were determined within the 
group. Using content analysis, the data were analyzed using explicit coding for each step of 5E and codes and 
categories were defined. The level of inquiry rubric is used to determine the change in the level of inquiry of 
lesson plans. The frequency of each criterion used to assess the lesson plans has been calculated and reported. 
The results showed that science teacher candidates set various criteria at each step of 5E, did not use some of 
these criteria in individual assessments, and included some additional criteria to assess lesson plans. However, 
the results show that prospective teachers use inquiry-based criteria only in the exploration and explanation steps. 
Nevertheless, taking into account alternative explanations, it is seen that they do not touch on criticism of 
evaluating data editing and explanations. After the evaluation, half of the lesson plans seem to have increased 
their investigative tendencies. Finally, it is observed that the evaluation activities of the teacher candidates have 
improved their views towards the curriculum, but the teacher candidates have insufficient views on socioscientific 
issues and assessment. Implications for preservice science teacher education were provided. 
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Öğreniyor (LeaP-InqS) 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. BAHADIR  NAMDAR 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. HAKAN İSLAMOĞLU , Doç.Dr. AYŞEGÜL OĞUZ ,  

Dr.Öğr.Üyesi NAZİHAN URSAVAŞ, 
Proje Kodu 2015.53001.105.01.10 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 
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Proje Özeti 
 
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri dersi öğretim programının dayandığı temel 
yaklaşım olan araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimi tanımalarını, bu yöntemi kullanarak ders planı 
hazırlayabilmelerini, akranları tarafından hazırlanan ders planlarını değerlendirme ve ders planlarında değişiklik 
yapabilme becerilerinin kazanmalarını araştırmaktır. Bu çalışma, Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan bir devlet 
üniversitesinde fen ve teknoloji programı ve planlama dersine kayıtlı elli bir adet fen bilgisi öğretmeni ile 
yürütülmüştür. Verileri grup dahilinde belirlenen değerlendirme kriterleri ve bireysel ders planı değerlendirme 
raporları oluşturmuştur. İçerik analizi kullanılarak, veriler 5E'nin her adımı için açık kodlama kullanılarak analiz 
edilmiş ve kodlar ve kategoriler tanımlanmıştır. Ders planlarının araştırma sorgulama düzeylerindeki değişimi 
belirlemek amacıyla araştırma sorgulama düzeyi rubriği kullanılmuştır. Ders planlarını değerlendirmek için 
kullanılan her kriterin sıklıkları hesaplanmış ve rapor edilmiştir. Sonuçlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E'nin 
her bir adımında çeşitli ölçütler belirlediklerini, bireysel değerlendirmelerde bu ölçütlerden bazılarını 
kullanmadıklarını ve ders planlarını değerlendirmek için bazı ek ölçütler içerdiğini göstermiştir. Bununla birlikte, 
sonuçlar, öğretmen adaylarının yalnızca keşfetme ve açıklama adımlarında soruşturma temelli ölçütler 
kullandıklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, alternatif açıklamalar da dikkate alarak, veri düzenleme ve 
açıklamaları değerlendirmeyle ilgili eleştirilere değinmedikleri görülmüştür. Değerlendirme sonrasında, ders 
planlarının yarısının soruşturma yönelimleri arttığı görülmektedir. Son olarak değerlendirme etkinliklerinin 
öğretmen adaylarının öğretim programına yönelik görüşlerini geliştirdiği ancak öğretmen adaylarının 
sosyobilimsel konular ve ölçme değerlendirme konularında yetersiz görüşe sahip oldukları görülmektedir. Fen 
bilimleri öğretmen adayı eğitimi için öneriler sunulmuştur. 
 
 
Abstract 
 

The aim of this research is to investigate the basic concepts of science and science teacher education program 
based on inquiry based, to prepare lesson plan by using this method, to evaluate lesson plans prepared by peers 
and to make changes in lesson plans. This study was conducted with fifty one science teachers registered in 
science and technology program and planning course at a state university located in the north-east of Turkey. The 
data included evaluation criteria and individual lesson plan evaluation reports that were determined within the 
group. Using content analysis, the data were analyzed using explicit coding for each step of 5E and codes and 
categories were defined. The level of inquiry rubric is used to determine the change in the level of inquiry of 
lesson plans. The frequency of each criterion used to assess the lesson plans has been calculated and reported. 
The results showed that science teacher candidates set various criteria at each step of 5E, did not use some of 
these criteria in individual assessments, and included some additional criteria to assess lesson plans. However, 
the results show that prospective teachers use inquiry-based criteria only in the exploration and explanation steps. 
Nevertheless, taking into account alternative explanations, it is seen that they do not touch on criticism of 
evaluating data editing and explanations. After the evaluation, half of the lesson plans seem to have increased 
their investigative tendencies. Finally, it is observed that the evaluation activities of the teacher candidates have 
improved their views towards the curriculum, but the teacher candidates have insufficient views on socioscientific 
issues and assessment. Implications for preservice science teacher education were provided. 
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İnsanoğlu tarafından kullanılabilir tatlı su kaynakları dünya yüzeyindeki tüm suların %2,5’i kadardır. Bu yüzdelik 
dilimin de %90’ kutuplarda donmuş halde bulunmaktadır. Sonuç olarak, her ne kadar dünyamızın üçte biri sularla 
kaplı olup çok fazla suya sahibiz gibi görünse de aslında insanların kullanabileceği su miktarı %1’den daha azdır. 
Kullanabileceğimiz bu su miktarı da bugün pek çok tehlikeyle karşı karşıyadır. Bunların başında da bilinçsizce 
kullanımından kaynaklanan su kirliliği gelmektedir. Var olan su kaynaklarımızın doğru bir şekilde kullanımı ise 
gelecek nesillerin doğru bir şekilde eğitilmesinden geçmektedir. İstenilen eğitimin davranışa dönüştürülmesi ise 
erken yaşlarda verilecek eğitimlerle mümkündür. Bu nedenle bu araştırmada okul öncesi öğrencilerinin su 
farkındalığını erken yaşlarda kazanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla kolay 
ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenen ilçe anaokulundaki bir sınıfta okuyan öğrencilerle 10 hafta süren 
uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Örneklemde yer alan öğrenci sayısı 15’tir. Her hafta proje yürütücüsü 
ve araştırmacılardan oluşan bir ekip belirlenen gün ve saatlerde okulu ziyaret etmiş ve bu öğrencilerle iki saatlik 
etkinlikler yürütmüşlerdir. Öğrencilerle suyun kimyasal formülü, su döngüsü, yağmur, suyun gücü ve suyun 
önemine yönelik çeşitli gösteri ve doğrudan gerçekleştirilen etkinlikler yaptırılmıştır. 
Uygulama öncesi ve sonrasında öğrencilerle yarı-yapılandırılmış mülakatlarla gözlemler gerçekleşt ir ilmiş  ve 
sürece dahil edilen öğretmen adaylarının tutmuş oldukları günceler doküman analizine tabi tutulmuştur. Elde 
edilen tüm veriler içerik analizine göre analiz edildikten sonra bulgular elde edilmiştir. Buna göre öğrencilerin 
suyla ilgili vermiş oldukları bilimsel cevapların arttığını, suyun tasarruflu kullanımına yönelik farkındalıklarının 
arttığını ve son olarak bir projede yer almanın bilimsel çalışmalara olan pozitif tutumlarında artışa neden 
olduğunu göstermiştir. 

Abstract 
 
The freshwater resources available to mankind are about 2.5% of all water on earth's surface. The 90% of this 
percentile is also frozen in the poles. As a result, although one third of our world is covered with water and seems 
to have a lot of water, in fact, the amount of water that people can use is less than 1%. The amount of water that 
we can use is also facing many hazards today. At the beginning of these are water pollution caused by unconscious 
use. The correct use of our existing water resources is due to the proper training of future generations. Conversion 
of the desired education into behavior is possible with early education. For this reason, it is aimed with this study 
is that pre-school students will be able to win water awareness at an early age. In order to achieve this goal, 
students who attended a kindergarten in a district identified through easy-to-access sampling were given 10 weeks 
of practical activities. The number of students in the sample is 15. Each week, a team of project managers and 
researchers visited the school and conducted two-hour events with the students on the specified days and hours. 
Students have made various demonstration and hands-on activities about the importance of water chemical 
formula, water cycle, rain, water power and water importance. Observations and semi-structured interviews were 
made before and after the application and the updated teacher documents of the prospective teachers were 
analyzed. All data obtained were analyzed according to the content analysis, and then findings were obtained. 
According to this, it has been shown that the increase of the scientific answers of the students about the water 
increases the awareness of the water-saving use and finally, the increase in the positive attitudes towards the 
scientific studies. 
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Onaylanan Bütçesi 

 
3.550,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
0,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Özel mülkiyete konu taşınmazların, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için kamu yararı amacıyla 
kamulaştırılması, çok eski tarihlerden beri, hemen hemen her devlet tarafından, farklı usullerde de olsa, uygulanan 
bir müessesedir. Bu çalışmamızda, kamulaştırma işleminin tanımı yapıldıktan sonra kamulaştırma işleminin 
unsurları, kamulaştırmanın aşamaları ve sair teorik bilgi ile anket çalışmasının değerlendirmesi yer alacaktır. 
Kabul etmek gerekir ki devlet, kamu hizmetlerini yürütebilmek için zaman zaman özel mülkiyete konu olan 
taşınmazlara ihtiyaç duymaktadır. Anayasal bir hak olan “mülkiyet hakkı” ancak kanunla sınırlanabilecektir. 
Kamulaştırma işlemi de özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, Kamulaştırma Kanunu’nda yazılı 
kurallara uygun olarak yapılabilecektir. Bununla birlikte, kamulaştırmanın yapılamaması veya çok zor 
yapılmasının, kamu hizmetinin görülmesinde ciddi sorunlara neden olacağı da tartışmasızdır. Çalışmamızın 
amacı, devlet-millet birlikteliği ve devletin üstün gücünün (kamu gücünün) millet üzerindeki etkisinin adil ve 
hakkaniyete uygun şekilde tecellisi için tanzim edilmiş olan (tanzim edilmesi gereken) yasal düzenlemeler ışığında 
uygulamada karşılaşılan sorunları ortaya koymak ve bu suretle kamulaştırma işlemlerinde, kamulaştıran idareye 
yardımcı olmaktır. Kamulaştırma işlemi neticesinde bir kamu yararı tecelli etmeyecekse veya kamu vicdanı, ciddi 
manada ızdırap çekecekse, kamulaştırmanın ne anlamı kalabilir ki? 

 
Abstract 

 
The expropriation of private property for the purpose of public interest for the execution of public services is an 
institution that has been practiced by almost every state, even in different ways, since ancient times. In this study, 
the elements of the expropriation process, the stages of expropriation and the evaluation of the theoretical 
knowledge and the survey work will be included after the description of the expropriation process is made. The 
state sometimes needs immovable property, which is the subject of private property, in order to carry out public 
services. 
The "right of property", a constitutional right, can only be limited by law. The expropriation process may 
also be carried out in accordance with the rules laid down in the Expropriation Law, without prejudice to the 
provisions of special laws. However, it is undisputed that the expropriation can not be done or made very difficult, 
which would cause serious problems in the sight of the public service. 
The aim of this study is to reveal the problems in practice in the light of the legal regulations that have 
been arranged for the fair and proper justification of the effect of the state-nation unity and the power of the 
state (public power) on the nation, and is to help the expropriating authority in the expropriation process. What 
would be the meaning of expropriation if the expropriation process would not manifest itself as a public interest 
or if the public conscience would suffer seriously? 
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Proje Başlığı Kamulaştırma Neticesinde Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar: Rize 

Örneği 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ RIZA SANDALCILAR 
 
Araştırmacılar Öğr.Gör. FATİMA KANDEMİR  ERGÜN, Öğr.Gör. HASAN ÖRÜCÜ, 

Öğr.Gör. SÜLEYMAN KANDEMİR , Öğr.Gör. TOLGAHAN  ŞAFAK, 
Proje Kodu 2015.53001.107.03.02 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 31.07.2015 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
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3.550,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
0,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Özel mülkiyete konu taşınmazların, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için kamu yararı amacıyla 
kamulaştırılması, çok eski tarihlerden beri, hemen hemen her devlet tarafından, farklı usullerde de olsa, uygulanan 
bir müessesedir. Bu çalışmamızda, kamulaştırma işleminin tanımı yapıldıktan sonra kamulaştırma işleminin 
unsurları, kamulaştırmanın aşamaları ve sair teorik bilgi ile anket çalışmasının değerlendirmesi yer alacaktır. 
Kabul etmek gerekir ki devlet, kamu hizmetlerini yürütebilmek için zaman zaman özel mülkiyete konu olan 
taşınmazlara ihtiyaç duymaktadır. Anayasal bir hak olan “mülkiyet hakkı” ancak kanunla sınırlanabilecektir. 
Kamulaştırma işlemi de özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, Kamulaştırma Kanunu’nda yazılı 
kurallara uygun olarak yapılabilecektir. Bununla birlikte, kamulaştırmanın yapılamaması veya çok zor 
yapılmasının, kamu hizmetinin görülmesinde ciddi sorunlara neden olacağı da tartışmasızdır. Çalışmamızın 
amacı, devlet-millet birlikteliği ve devletin üstün gücünün (kamu gücünün) millet üzerindeki etkisinin adil ve 
hakkaniyete uygun şekilde tecellisi için tanzim edilmiş olan (tanzim edilmesi gereken) yasal düzenlemeler ışığında 
uygulamada karşılaşılan sorunları ortaya koymak ve bu suretle kamulaştırma işlemlerinde, kamulaştıran idareye 
yardımcı olmaktır. Kamulaştırma işlemi neticesinde bir kamu yararı tecelli etmeyecekse veya kamu vicdanı, ciddi 
manada ızdırap çekecekse, kamulaştırmanın ne anlamı kalabilir ki? 

 
Abstract 

 
The expropriation of private property for the purpose of public interest for the execution of public services is an 
institution that has been practiced by almost every state, even in different ways, since ancient times. In this study, 
the elements of the expropriation process, the stages of expropriation and the evaluation of the theoretical 
knowledge and the survey work will be included after the description of the expropriation process is made. The 
state sometimes needs immovable property, which is the subject of private property, in order to carry out public 
services. 
The "right of property", a constitutional right, can only be limited by law. The expropriation process may 
also be carried out in accordance with the rules laid down in the Expropriation Law, without prejudice to the 
provisions of special laws. However, it is undisputed that the expropriation can not be done or made very difficult, 
which would cause serious problems in the sight of the public service. 
The aim of this study is to reveal the problems in practice in the light of the legal regulations that have 
been arranged for the fair and proper justification of the effect of the state-nation unity and the power of the 
state (public power) on the nation, and is to help the expropriating authority in the expropriation process. What 
would be the meaning of expropriation if the expropriation process would not manifest itself as a public interest 
or if the public conscience would suffer seriously? 
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Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Rize il ve ilçelerindeki ortaokul matematik öğretmenlerinin hazırladıkları yazılı sınavlarda yer alan matematiksel 
problemlerin analiz edilmesinin amaçlandığı bu projede matematiksel problemler; madde türü, sunum şekli ve 
gerektirdiği bilişsel beceriler yönünden analiz edilmiştir. Revize edilen Ortaokul Matematik Dersi Öğretim 
Programı’na göre hazırlanan yazılı sınavlardaki matematiksel problemlerin analizinin yapıldığı bu projede, 
ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrenci başarısını tespit etmede kullandıkları yazılı sınavların analizinin 
yapılması amaçlandığından doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Proje kapsamında, 2015-2016 öğretim 
yılında Rize il merkezi ve 12 ilçede, basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 25 ortaokulda görev yapan 
öğretmenlerden yazılı sınav kağıtları talep edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, madde türüne göre açık uçlu 
soruları ve çoktan seçmeli soruları kullanan öğretmenlerin sözel formda veya sayısal verileri içeren problemleri 
daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte problemlerin gerektirdikleri bilişsel beceri 
sınıflandırmasına göre öğretmenlerin yazılı sınav kağıtlarında kullandıkları problemlerin ¾’ü işlemsel bilgi 
düzeyiyle sınırlı kalırken, problemlerin gerektirdiği bilişsel beceri derinliği açısından, beceri ya da kavramların 
basit uygulaması olarak tanımlanan 2. düzeyin üzerine çıkılamadığı tespit edilmiştir. 

 
Abstract 

 
The aim of this project is to analyze the mathematical problems used as test items by the mathematics teachers at 
public secondary schools in Rize province. Those problems were analyzed in terms of question types, instruction, 
and the cognitive skills they require. The analysis was performed according to the revised curriculum and document 
examination technique was employed. In this context, Exam papers were requested from mathematics teachers at 
25 secondary schools which were chosen among all the schools in Rize province with random sampling method 
during 2015-2016 school year. According to the obtained results, it was determined that the preferred question 
types were open-ended and multiple choice. Also, the preferred instructions include text or digital data. Moreover, 
regarding the cognitive skills that the problems require, it was noted that ¾ of the problems measure only the 
operational knowledge and also item difficulty cannot exceed the second level, which is defined as the basic 
application of concepts or skills. 
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Nerdeyse Türkiye’nin tamamında dağılım gösteren Squalius cinsine ait tüm popülasyonlara ulaşılarak morfolojik 
ve osteolojik karakterlere dayalı cinsin geniş bir taksonomik revizyonunun yapılıp Türkiye de dağılım gösterilen 
türler ve dağılım alanları tespit edilicektir.  Balık örneklemesi, 2015-2017 yıllarında kolaylığı açısından su 
seviyelerinin az olduğu ve iklim koşulları bakımından en elverişli olan Haziran-Ekim ayları arasında Tablo 1. 
belirtilen iç sulardan yapılacaktır. Balık örneklerinin toplanmasında serpme ağlar, uzatma ağları ve elektroşok 
cihazı kullanılacak olup, daha çok elektroşok cihazı tercih edilecektir. Squalius cinsi Türkiye’nin neredeyse 
tamamında dağılım göstermektedir. Bu çalışma sonucunda Squalius popülasyonlarının morfolojik ve osteolojik 
karakterleri kullanılarak taksonomik pozisyonları ayrıntılı şekilde ele alınmış olacaktır. Ayrıca Türkiye ve Dünya 
faunası için yeni Squalius türlerinin tespit edileceği düşünülmektedir. Türkiye’nin, Squalius cinsine ait türlerin 
dağılım gösterdiği bütün bölgelerinden örnekler toplanacaktır. Toplanan örneklerin tür seviyesinde ayrımları 
yapılacaktır. Tür ayrımında etkili olan karakterler osteolojik ve morfolojik (metrik, meristik ve vücut rengi ve 
deseni) saptanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Squalius, taksonomik revizyon, Türkiye akarsuları 

 
Abstract 
 
In this study, species belonging to the genus Squalis have been investigated in terms of taxonomy in Turkey. 
Although there have been studies carried out in various basins, no explicit revision has previously been performed. 
Therefore, this study is of importance for the freshwater fauna of Turkey. According to the results of this study, 
there are 20 species distributes in Turkey. These are: S. adanaensis, S. anatolicus, S. aristotelis, S. berak, S. 
cappadocicus, S. carinus, S. cephaloides, S. cephalus, S. cii, S. fellowesii, S. kosswigi, S.kottelati, S. lepidus, S. 
orientalis, S. orpheus, S. pursakensis, S. recurvirostris, S. seyhanensis, S. semae and S. turcicus. In this study, 
species of chub belongs to Aquatic organisms collection of Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Fisheries 
and Aquatic Science department and specimens collected throughout the fieldwork took place between 2015-
2017 from entireTurkey have been compared morphologically. Additionally, this study constitutes the first record 
of S. agdamicus in freshwater fish fauna in Turkey. Furthermore, stream Bolu populations and Kızılırmak-
Yesilırmak populations are morphologically different from each other and also from the other species distributing 
in Turkey, thus both populations are considered to be new species that have not been identified yet. 
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Proje Özeti 
 
Türkiye de dağılım gösteren Capoeta popülasyonları morfolojik düzeyde ele alınıp, geleneksel metotlar 
(morfolojik, metrik ve meristik karakter kullanılarak) ile taksonomik pozisyonları ve morfolojik tanımlanmaları 
ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Bununla birlikte, Capoeta türlerinin diagnostik (ayırt edici) karakterleri 
kullanılarak tayin anahtarları yapılacaktır. Balık örneklerinin temini için öncelikle Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Zooloji Müzesi’nde mevcut olan Capoeta türleri değerlendirilecektir. Bu müzede 
bulunamayan türler için ise müze de ki türlerin tespitinden sonra belirlenecek ve kalan tüm Capoeta 
popülasyonlarına ulaşılması amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerine arazi çalışmaları planlanacaktır. Böylece 
Capoeta türlerinin bilinen ve var olduğu tahmin edilen tüm popülasyonlarına ulaşılmaya çalışılacaktır. Arazi 
çalışmaları, balık örneklemesi kolaylığı açısından Ağustos-Ekim arasındayapılacaktır. Balık örnekleri sığ 
bölgelerde Elektroşok yöntemi, daha derin bölgelerde ise serpme ve uzatma ağlar ile el kepçeleri kullanılacaktır. 
Örnekleme çalışmasında, her akarsudan sistematik çalışmalarında yeterli sayıda (25 birey) örneğin yakalanması 
planlanmaktadır. Örnekleme çalışmasında, her akarsudan sistematik çalışmalarında yeterli sayıda (25 birey) 
örneğin yakalanarak % 4’lük formaldehit çözeltisinde bulunan saklama kaplarına yerleştirilerek fikse edilecektir. 
Balık örnekleri tamamen fikse olduktan sonra %70’lik etil alkole aktarılacak ve bu şekilde saklanacaktır. Türkiye 
iç sularında bulunan Capoeta türleri tespit edilerek her bir türün dağılım haritası çıkarılacaktır. Bu sayede ileriki 
dönemlerde özellikle endemik Capoeta türlerinin için muhtemel “koruma alanları” tespit edilmiş olacaktır.  
Bilimsel: Bu çalışma ile Türkiye’nin Capoeta türleri açısından çeşitliliği ortaya konulacaktır. Bununla beraber yeni 
Capoeta türlerinin tanımlanma olasılığı yüksektir. Böylece hem ülkemizin hem de dünyanın biyo-çeşitliliğinin 
ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın sonuç raporu sadece akademik çevrede değil, çeşitli 
kurum ve kuruluşlar (Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı) için başvurulan bir kaynak ve 
rehber olacaktır.  
Toplumsal: Türkiye genelinden toplanacak olan balık materyalleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Zooloji Müzesi’nde halka açık bir şekilde sergilenecektir. 
Anahtar Kelimeler:Capoeta, revizyon, Cyprinidae, Türkiye 
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Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Türkiye de dağılım gösteren Capoeta popülasyonları morfolojik düzeyde ele alınıp, geleneksel metotlar 
(morfolojik, metrik ve meristik karakter kullanılarak) ile taksonomik pozisyonları ve morfolojik tanımlanmaları 
ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Bununla birlikte, Capoeta türlerinin diagnostik (ayırt edici) karakterleri 
kullanılarak tayin anahtarları yapılacaktır. Balık örneklerinin temini için öncelikle Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Zooloji Müzesi’nde mevcut olan Capoeta türleri değerlendirilecektir. Bu müzede 
bulunamayan türler için ise müze de ki türlerin tespitinden sonra belirlenecek ve kalan tüm Capoeta 
popülasyonlarına ulaşılması amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerine arazi çalışmaları planlanacaktır. Böylece 
Capoeta türlerinin bilinen ve var olduğu tahmin edilen tüm popülasyonlarına ulaşılmaya çalışılacaktır. Arazi 
çalışmaları, balık örneklemesi kolaylığı açısından Ağustos-Ekim arasındayapılacaktır. Balık örnekleri sığ 
bölgelerde Elektroşok yöntemi, daha derin bölgelerde ise serpme ve uzatma ağlar ile el kepçeleri kullanılacaktır. 
Örnekleme çalışmasında, her akarsudan sistematik çalışmalarında yeterli sayıda (25 birey) örneğin yakalanması 
planlanmaktadır. Örnekleme çalışmasında, her akarsudan sistematik çalışmalarında yeterli sayıda (25 birey) 
örneğin yakalanarak % 4’lük formaldehit çözeltisinde bulunan saklama kaplarına yerleştirilerek fikse edilecektir. 
Balık örnekleri tamamen fikse olduktan sonra %70’lik etil alkole aktarılacak ve bu şekilde saklanacaktır. Türkiye 
iç sularında bulunan Capoeta türleri tespit edilerek her bir türün dağılım haritası çıkarılacaktır. Bu sayede ileriki 
dönemlerde özellikle endemik Capoeta türlerinin için muhtemel “koruma alanları” tespit edilmiş olacaktır.  
Bilimsel: Bu çalışma ile Türkiye’nin Capoeta türleri açısından çeşitliliği ortaya konulacaktır. Bununla beraber yeni 
Capoeta türlerinin tanımlanma olasılığı yüksektir. Böylece hem ülkemizin hem de dünyanın biyo-çeşitliliğinin 
ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın sonuç raporu sadece akademik çevrede değil, çeşitli 
kurum ve kuruluşlar (Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı) için başvurulan bir kaynak ve 
rehber olacaktır.  
Toplumsal: Türkiye genelinden toplanacak olan balık materyalleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Zooloji Müzesi’nde halka açık bir şekilde sergilenecektir. 
Anahtar Kelimeler:Capoeta, revizyon, Cyprinidae, Türkiye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
Within the scope of this thesis, taxonomic revision of the species belong to genus Capoeta, which distrubuting in 
Anatolia, was done. In recent years, some new species have been described by taxonomic and molecular studies, 
while some others have been accepted as invalid and synonmised with the other species. In addition, oppositional 
ideas about the taxonomic positions of some species have emerged and therefore have caused some hesitations. 
In order to enlighten this situation and reveal actual taxonomic position of the Capoeta species in Turkey, fish 
samples of each species of the genus were obtained from Recep Tayyip Erdogan University Fisheries Collection 
and collected from fieldworks were conducted from whole Turkey. The similarities and differences between the 
populations were determined by using 38 morphometric and 8 meristic characters. In this context; Capoeta baliki 
and Capoeta turani considered to be the synonyms of Capoeta tinca and Capoeta erhani, respectively. Capoeta 
banarescui ve Capoeta ekmekciae described from the Çoruh River and Capoeta mauricii described from Lake 
Beyşehir are considered to be valid species. Besides, the whole Orontes, Seyhan, Ceyhan, Euphrates, Tigris and 
Lake Van populations (except spotted scrapers) seems to be belong to same species according to morphological 
characters. Therefore, it was considered that C. angorae, C. kosswigi and C.umbla are synonyms of C. damascina. 
In this study, Capoeta kaput, which was recently described from Aras River (Armenia), is recorded from Turkey. 
It is also considered that Kızılırmak and Stream Peçenek (Lake Tuz Basin) populations may belong an potantial 
new species. In conclusion, it was determined that 18 different species belonging to the genus Capoeta distributed 
in Turkey. 
Keywords:Capoeta, revision, Cyprinidae, Turkey 
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Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışmanın amacı, bilimsel sorgulamaya dayalı eğlenceli kimya etkinliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin 
kimya dersini, günlük hayatla ilişkilendirmelerine, derse yönelik ilgiyi artırmaya ve 11. sınıfta yapacakları 
alan tercihlerine etkisini incelemektir. Çalışma, özel bir konu ya da durum üzerinde yoğunlaşma fırsatı veren 
özel durum (case study) yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışmada, örneklem grubunun belirlenmesinde ilgili 
konuyu derinlemesine araştırabilmek için amaçlı örnekleme yolu kullanılmıştır. Ayrıca örneklem, kolay 
ulaşılabilirlik ilkesinden yola çıkılarak, Rize ili ve ilçelerindeki (Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Güneysu, 
Kalkandere, Pazar, İyidere) liselerde 10. sınıfta öğrenim gören 25 tane 10. Sınıf öğrencisi olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada geliştirilen etkinlikler 4 günlük bir program kapsamında Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi yerleşkesinde uygulanmıştır.  Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin 
kimyayı günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerini belirlemek için günlük hayatla ilişkilendirme testi (GİT), 
alan tercih formu ve yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. GİT ve alan tercih formu örnekleme, ön test-son test 
şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca bu süreç kapsamında öğrencilerden, edindikleri bilgi ve deneyimlerin kimya 
dersine karşı olumlu veya olumsuz düşüncelerine etkisine yönelik yansıtıcı yazılar yazmaları da istenmiştir. 
Çalışmanın sonucunda geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin kimyayı günlük hayatla ilişkilendirmelerinde 
olumlu etkileri olduğu, öğrencilerin uygulama sürecinden zevk aldıkları, derse karşı ilgilerinin arttığını ifade 
ettikleri ve alan tercih formlarında sayısal bölümleri seçeceklerini belirttikleri belirlenmiştir. 
 

 
Abstract 
 
The aim of this study is to investigate the effects of fun chemistry activities developed based on scientific 
inquiry to 10th grade students to associate chemistry lesson with daily life, to increase interest and to make 
choice in the 11th grade. The study was carried out with a case study method, which gave an opportunity to 
focus on a specific subject or situation. In order to investigate the sample group in this study, purposive 
sampling path was followed. In addition, the sample was determined as 25 10th grade students in the 10th 
grade in high schools in Rize province and its districts (Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Güneysu, Kalkandere, 
Pazar, İyidere) based on the principle of easy accessibility. The activities developed in the study were 
implemented in a 4-day program at the Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education. In order to 
determine students' level of associating chemistry with daily life, the relationship with daily life, GIT, field 
preference form and reflective diaries were used as data collection tools. GIT and field preference form was 
applied as pre-test, post-test. In addition, the students were asked to write reflective papers on the effects of 
their knowledge and experience on the positive or negative thoughts of chemistry. It was determined that the 
activities developed at the end of the study had positive effects on students' 
association of chemistry with daily life, students enjoyed the application process, stated that they increased 
their interest towards the course and that they would select the numerical sections in the field preference 
forms. 
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18.154,36 ₺ Gerçekleşen 
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16.953,23 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 

 
Bu çalışmada, Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı şüpheli arı ve arı ürünlerinden izolen edilen Gram- pozitif 
bakterilerin karakterizasyonu, antibiyotik duyarlılıkları ve Paenibacillus larvae izolatlarının genetik çeşitliliğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışılan 64 örnekten toplam 63 adet mikroorganizma izole edildi. İzolatların 
fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin yanında moleküler tanımlama için 16S rRNA gen bölgesi sekans analizi 
metodu kullanıldı ve mikroorganizmaların tür tayini yapıldı. İzolatların18’i Paenibacillus larvae, 15’i P. 
dentriformis, 1’i P. alvei, 8’i Bacillus subtilis, 3’ü B. pumilus, 2’si B. licheniformis, 1’i B. amyloliquefaciens, 
3’ü Staphylococcus warneri olarak tür düzeyinde tanımlandı. İzolatların 10’u Bacillus sp., 2’si Kocuria sp. 
olarak sadece cins seviyesinde tanımlandı. Çalışmada izole edilen 63 izolatın 54’ünün (%86) kullanılan 
antibiyotiklerden en az birine dirençli olduğu tespit edildi. İzolatların 38’i (%60) kullanılan iki ve daha fazla 
antibiyotiğe karşı dirençli olduğu ve çoklu direnç taşıdıkları tespit edildi. Diğer yandan tanımlanan Paenibacillus 
larvae izolatlarının genetik çeşitliliğini belirlemek için BOX A1R ve MBO REP1 primerleri vasıtasıyla rep-PZR 
DNA parmak izi (rep-PZR) yöntemi kullanıldı. Yapılan rep-PZR sonuçlarına göre 18 izolatın 8’i (%53) Ab 
genotipinde iken, 7’si (%39) Aß, 2’si (%11) AB ve 1’i (%6) ab genotipinde olduğu tespit edildi. Çalışmada 
izole edilen 18 P. larvae izolatının her birinin 1 adet plazmit DNA içerdiği tespit edildi. Aynı zamanda zamanda 
tetrasiklin ve oksitetrasiklin dirençli olan 8 P. larvae izolatında tet(K), tet(L), tet(M) ve tet(W) genleri plazmit 
DNA’lar kalıp olarak kullanılarak tarandı. Yapılan çalışmada 4 izolatın (PB34, SV21, SV27b ve SV30b) tet(K) 
geni yönünden pozitif olduğu tespit edilirken, 7 izolatın (PB25b, PB31b, PB34, SV21, SV27b, SV28 ve SV35) 
tet(M) geni yönünden pozitif olduğu tespit edildi. 

 
Abstract 
 

In this study, it was aimed to determine the characterization of Gram-positive bacteria which were isolated from 
bee and bee products suspected the American Foulbrood disease, their susceptibility to antibiotics and the 
genetic diversity of Paenibacillus larvae isolates. A total of 63  microorganisms were isolated from 64 samples. 
In addition to the physical and biochemical properties of isolates, the 16S rRNA gene sequences were used for 
molecular identification and species identification of the isolates were performed. The isolates were identified 
at species level as Paenibacillus larvae (18 isolates), P. dentriformis (15 isolates), P. alvei (1 isolate), Bacillus 
subtilis (8 isolates), B. pumilus (3 isolates), B. licheniformis (2 isolates), B. amyloliquefaciens (1 isolate) and 
Staphylococcus warneri (3 isolates). Ten isolates were identified Bacillus sp. and two isolates were identified 
as Kocuria sp. at genus level. It was determined that 54 of the 63 isolates (86%) used in this study were found 
to be resistant to at least one of the antibiotics used. It was found that 38 isolates (60%) were resistant to two or 
more antibiotics used and had multiple resistance. On the other hand, the rep-PCR DNA fingerprinting (rep-
PCR) method was used to determine the genetic diversity of the identified Paenibacillus larvae isolates via BOX 
A1R and MBO REP1 primers. According to the rep-PCR results, it was determined that  8 of 18 isolates (53%) 
were Ab genotype, 7 (39%) were Ab, 2 (11%) were AB and 1 (6%) was ab genotype. It was determined that 
each of 18 P. larvae isolates used in the study contained 1 plasmid DNA. At the same time, tet(K), tet(L), tet(M) 
and tet(W) genes were screened using plasmid DNAs as templete DNA in 8 P. larvae isolates which were 
resistant to tetracycline and oxytetracycline and the tet(K) gene was detected in 4 isolates (PB34, SV21, SV27b 
ve SV30b), while tet(M) gene was detected in 7 isolates (PB25b, PB31b, PB34, SV21, SV27b, SV28 and SV35). 
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16.953,23 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 

 
Bu çalışmada, Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı şüpheli arı ve arı ürünlerinden izolen edilen Gram- pozitif 
bakterilerin karakterizasyonu, antibiyotik duyarlılıkları ve Paenibacillus larvae izolatlarının genetik çeşitliliğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışılan 64 örnekten toplam 63 adet mikroorganizma izole edildi. İzolatların 
fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin yanında moleküler tanımlama için 16S rRNA gen bölgesi sekans analizi 
metodu kullanıldı ve mikroorganizmaların tür tayini yapıldı. İzolatların18’i Paenibacillus larvae, 15’i P. 
dentriformis, 1’i P. alvei, 8’i Bacillus subtilis, 3’ü B. pumilus, 2’si B. licheniformis, 1’i B. amyloliquefaciens, 
3’ü Staphylococcus warneri olarak tür düzeyinde tanımlandı. İzolatların 10’u Bacillus sp., 2’si Kocuria sp. 
olarak sadece cins seviyesinde tanımlandı. Çalışmada izole edilen 63 izolatın 54’ünün (%86) kullanılan 
antibiyotiklerden en az birine dirençli olduğu tespit edildi. İzolatların 38’i (%60) kullanılan iki ve daha fazla 
antibiyotiğe karşı dirençli olduğu ve çoklu direnç taşıdıkları tespit edildi. Diğer yandan tanımlanan Paenibacillus 
larvae izolatlarının genetik çeşitliliğini belirlemek için BOX A1R ve MBO REP1 primerleri vasıtasıyla rep-PZR 
DNA parmak izi (rep-PZR) yöntemi kullanıldı. Yapılan rep-PZR sonuçlarına göre 18 izolatın 8’i (%53) Ab 
genotipinde iken, 7’si (%39) Aß, 2’si (%11) AB ve 1’i (%6) ab genotipinde olduğu tespit edildi. Çalışmada 
izole edilen 18 P. larvae izolatının her birinin 1 adet plazmit DNA içerdiği tespit edildi. Aynı zamanda zamanda 
tetrasiklin ve oksitetrasiklin dirençli olan 8 P. larvae izolatında tet(K), tet(L), tet(M) ve tet(W) genleri plazmit 
DNA’lar kalıp olarak kullanılarak tarandı. Yapılan çalışmada 4 izolatın (PB34, SV21, SV27b ve SV30b) tet(K) 
geni yönünden pozitif olduğu tespit edilirken, 7 izolatın (PB25b, PB31b, PB34, SV21, SV27b, SV28 ve SV35) 
tet(M) geni yönünden pozitif olduğu tespit edildi. 

 
Abstract 
 

In this study, it was aimed to determine the characterization of Gram-positive bacteria which were isolated from 
bee and bee products suspected the American Foulbrood disease, their susceptibility to antibiotics and the 
genetic diversity of Paenibacillus larvae isolates. A total of 63  microorganisms were isolated from 64 samples. 
In addition to the physical and biochemical properties of isolates, the 16S rRNA gene sequences were used for 
molecular identification and species identification of the isolates were performed. The isolates were identified 
at species level as Paenibacillus larvae (18 isolates), P. dentriformis (15 isolates), P. alvei (1 isolate), Bacillus 
subtilis (8 isolates), B. pumilus (3 isolates), B. licheniformis (2 isolates), B. amyloliquefaciens (1 isolate) and 
Staphylococcus warneri (3 isolates). Ten isolates were identified Bacillus sp. and two isolates were identified 
as Kocuria sp. at genus level. It was determined that 54 of the 63 isolates (86%) used in this study were found 
to be resistant to at least one of the antibiotics used. It was found that 38 isolates (60%) were resistant to two or 
more antibiotics used and had multiple resistance. On the other hand, the rep-PCR DNA fingerprinting (rep-
PCR) method was used to determine the genetic diversity of the identified Paenibacillus larvae isolates via BOX 
A1R and MBO REP1 primers. According to the rep-PCR results, it was determined that  8 of 18 isolates (53%) 
were Ab genotype, 7 (39%) were Ab, 2 (11%) were AB and 1 (6%) was ab genotype. It was determined that 
each of 18 P. larvae isolates used in the study contained 1 plasmid DNA. At the same time, tet(K), tet(L), tet(M) 
and tet(W) genes were screened using plasmid DNAs as templete DNA in 8 P. larvae isolates which were 
resistant to tetracycline and oxytetracycline and the tet(K) gene was detected in 4 isolates (PB34, SV21, SV27b 
ve SV30b), while tet(M) gene was detected in 7 isolates (PB25b, PB31b, PB34, SV21, SV27b, SV28 and SV35). 
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Proje Özeti 
 

Doğu Karadeniz’de ticari olarak yapılan salyangoz (Rapana venosa) avcılığında kullanılan algarnaların hedef 
dışı av kompozisyonunun belirlenmesi için yapılan bu çalışma 1 Eylül 2015 - 30 Nisan 2016 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Çalışmada algarna çeken 4 ticari tekne kiralanmış ve toplamda 87 çekime ait av verisi 
toplanmıştır. Çekimler 7,1 – 28,3 metre arasındaki derinliklerde gerçekleştirilmiş, 20 – 77 dakika sürmüş ve 
çekim hızları 1,4 – 2,7 deniz mili arasında değişmiştir. Çalışma boyunca toplamda 28 türün hedef dışı olarak 
yakalandığı tespit edilmiştir. Sonuçlar adet olarak ortalama hedef dışı av miktarını %11,4, ağırlık olarak ise 
%1,22 olarak göstermiştir. Generalized Additive Models (GAM) ile yapılan analizlere göre, adet ve ağırlık 
olarak birim çabada yakalanan (CPUE) hedef dışı av miktarını etkileyen değişkenlerin enlem, derinlik, çekim 
süresi ve yakalanan salyangoz miktarı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, cikcik (Chamelea gallina), 
ak midye (Anadara inaequivalvis), Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis) ve kum şırlanı (Donax 
trunculus)’na ait çok yüksek oranda ergin olmayan bireyin hedef dışı olarak yakalandığı gözlenmiş ve 
algarnaların bentik ekosistem üzerine olan olumsuz etkisini azaltmaya yönelik yapılacak çalışmalarda bu 
türlerin algarnadan tasfiyesine öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 
Abstract 

 
The bycatch composition in beam trawls using commercial Rapa whelk (Rapana venosa) fishery was conducted 
between 1 September 2015 and 30 April 2016 in eastern Black Sea. Four commercial ships using beam trawl 
were chartered and catch data was collected in a total of 87 hauls. Hauls were performed between 7.1 – 28.3 
meters depth, lasted 20 – 77 minutes and haul speed varied between 1.4 – 2.7 miles. 
A total of 28 bycatch species were identified and the results showed the average bycatch in terms of number to 
be 11.4%, and average bycatch in terms of weight to be 1.22%. According to Generalized Additive Models 
(GAM) analysis, the variables effecting amount of bycatch in terms of number and weight were found as 
latitude, depth, haul duration, and amount of captured rapa whelk (p<0.05). In conclusion, it was observed that 
a huge proportion of immature individuals of striped venus clam (Chamelea gallina), blood cockle (Anadara 
inaequivalvis), Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) and wedge clam (Donax trunculus) were 
caught as bycatch and it was emphasized that elimination of these species from beam trawls should be given 
priority for further studies about reducing negative effect of beam trawls on benthic ecosystem. 
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Proje Başlığı Eugenol ve Guaiacol Türevi Azo Boyar Maddelerin Sentezi, Antioksidan ve Bazı 

Enzimler Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. CİHAN  KANTAR 

Araştırmacılar Arş.Gör. GÜNAY KAYA KANTAR, Doç.Dr. NİMET  BALTAŞ, 

Proje Kodu 2015.53007.102.02.02 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 14.11.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.908,54 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje kapsamında, dört farklı amin bileşiği diazonyum türlerine dönüştürüldükten sonra eugenol ve 
guaiacol bileşikleriyle eşleştirme reaksiyonu sonucu sekiz adet azo boyar madde sentezlenmiş ve çeşitli 
spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen tüm maddelerin Üreaz, 
Ksantinoksidaz ve Asetilkolinesteraz enzimleri üzerine inhibisyon özellikleri incelenmiş ve antioksidan 
kapasiteleri tespit edilmiştir. 

 
Abstract 

 
In this Project, eight azo dyes containing eugenol and guaiacol were synthesized by coupling reactions of 
different amines with eugenol and guaiacol, respectively. All compounds were assayed for inhibitory activity 
against bovine milk xanthine oxidase and urease enzymes in vitro. The newly synthesized compounds were 
screened for their antioxidant capcity by employing three in vitro assays. 
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Proje Başlığı Bazı azakalkon bileşiklerinin sentezi,  bovin serum albumin (BSA) ve DNA 

etkileşimlerinin incelenmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. ASU  USTA 

Araştırmacılar Doç.Dr. ÖZLEM  FAİZ, 

Proje Kodu 2015.53007.102.02.03 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.953,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.574,01 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Proje kapsamında ilk olarak, azakalkon türevi bileşikler; (2E)-1-(3- metil -2- tiyenil)-3-(4- piridinil)prop-2-
en-1-on, 1, (2E)-1-(4- metil -2- tiyenil)-3-(4- piridinil)prop-2-en-1-on, 2, (2E)-1-(5- metil -2- tiyenil)-3-(4- 
piridinil)prop-2-en-1-on, 3, (2E)-1-(3- metil -2- tiyenil)-3-(2- piridinil)prop-2-en-1-on, 4, (2E)-1-(4- metil -2- 
tiyenil)-3-(2- piridinil)prop-2-en-1-on, 5, (2E)-1-(3- piridinil)-3-(3- metil -2- tiyenil)prop-2-en-1-on, 6, (2E)-
1- (3- piridinil)-3-(3- tiyenil)prop-2-en-1-on, 7, (2E)-1-(4-aminofenil)-3-(2- piridinil)prop-2-en-1-on, 8, (2E)-
1-(4- aminofenil)-3-(3- piridinil)prop-2-en-1-on)prop-2-en-1-on, 9, (2E)-1-(4- aminofenil)-3-(4- 
piridinil)prop-2-en- 1-on, 10sentezleri için en uygun ve klasik yöntem olan bazik ortamda Claisen-Schmidt 
kondenzasyonu ile sentezlenmiştir. Tüm bileşiklerin yapıları 1D ve 2D NMR (1H-NMR, 13C-NMR, APT, 
COSY), LC-MS/MS ve IR spektral yöntemleriyle aydınlatılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, bileşiklerin 
BSA, DNA etkileşimleri UV-VİS absorpsiyon titrasyon ve floresans spektroskopisi çalışmalarıyla tayin 
edilmiştir. 
 

 
Abstract 

 
In the first part of this work, 10 chalconoid like compounds; (2E)-1-(3- methyl -2- thienyl)-3-(4- 
pyridinyl)prop-2-en-1-one, 1, (2E)-1-(4- methyl -2- thienyl)-3-(4- pyridinyl)prop-2-en-1-one, 2, (2E)-1-(5- 
methyl -2- thienyl)-3-(4- pyridinyl)prop-2-en-1-on, 3, (2E)-1-(3- methyl -2- thienyl)-3-(2- pyridinyl)prop-2-
en-1-one, 4, (2E)-1-(4- methyl -2- thienyl)-3-(2- pyridinyl)prop-2-en-1-one, 5, (2E)-1-(3- pyridinyl)-3-(3- 
methyl -2- thienyl)prop-2-en-1-one, 6, (2E)-1-(3- pyridinyl)-3-(3- thienyl)prop-2-en-1-one, 7, (2E)-1-(4- 
amminophenyl)-3-(2- pyridinyl)prop-2-en-1-one, 8, (2E)-1-(4-amminophenyl)-3-(3- pyridinyl)prop-2-en-1- 
one, 9, (2E)-1-(4-amminophenyl)-3-(4- pyridinyl)prop-2-en-1-one, 10  were synthesized according to Claisen-
Schmidt reaction. The structure of the synthesized compounds were identified by 1D and 2D NMR (1H-NMR, 
13C-NMR, APT, COSY), LC-MS/MS, and IR tecniques. In the second part of the study, BSA, DNA 
interactions of the compounds were determined by UV-VIS absorption titration and fluorescence spec 
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Proje Başlığı Mannich ve Schiff Bazlı Bazı Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan 

Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi NESRİN  KARAALİ 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53007.102.02.05 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 15.06.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.998,88 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.622,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu projede 14 yeni  1,2-disubstitüe benzimidazol türevi bileşik sentezlenip, karekterizasyonu yapılmış ve 
antioksidan özellikleri incelenmiştir. İlk basamakta, Pinner metodu ile sentezlenen imino ester bileşiğinin 
4,5-dimetil-1,2-fenilediamin ile muamelesi sonucu 5,6-dimetil-2-fenil-1H-benzimidazol  (1) bileşiği 
sentezlenmiştir. Daha sonra bileşik 1’in K2CO3 varlığında etilbromoasetat ile reaksiyonundan ester türevi 
bileşik (2) elde edilmiş ve ardından bu ester bileşiği (2) hidrazit türevine (3) dönüştürülmüştür. Bir sonraki 
adımda, hidrazit bileşiğinin farklı aldehitlerle muamelesi sonucu schiff bazlı benzimidazol bileşikleri (4a-e) 
sentezlenmiştir. Ardından bileşik 3’ün KOH varlığında CS2 ile tepkimesi 1,3,4-oksadiazol-2-tiol bileşiğinin 
(5) oluşumu ile sonuçlanmış ve ayrıca bileşik (3) metilizotiyosyanat (6a için) ve etilizotiyosyanat (6b için) 
bileşikleri kullanılarak uygun karbotiyoamid bileşiklerine (6a, b) dönüştürülmüştür. Bir sonraki adımda, 
karbotiyoamid bileşiklerinin (6a,b), soğuk ve derişik H2SO4 ile reaksiyonu sonucu 1,3,4-tiyadiazol 
bileşikleri (7a,b) sentezlenmiş ve son basamakta ise aynı ara ürünlerin (6a,b), 2N NaOH varlığında 
halkalaşması sonucu 1,2,4-triazol bileşikleri (8a,b) elde edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada sentezlenen 
bileşiklerin antioksidan özellikleri CUPRAC, ABTS ve DPPH in vitro antioksidan yöntemleri kullanılarak 
incelenmiş ve sentezlenen bileşiklerin yapı karakterizasyonu IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve ESI-MS 
spectroskopik yöntemler ile yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, karbotihioamid, 1,3,4-tiyadiazol, 1,2,4-triazol, 1,3,4-oxadiazol, schiff 
bazı, antioksidant. 

 
Abstract 

 
In this project, 14 novel  1,2-disubstituted benzimidazole derivative compounds were synthesized, 
characterized and antioxidant properties were investigated. In the first step, the treatment of 4,5-Dimethyl- 
1,2-phenylenediamine with imino ester compound which was synthesised according to Pinner method 
resulted in the formation of compound 1. Then, the reaction of compound 1 with  ethylbromoacetate in the 
presence of K2CO3 produced ester derivative compound (2). In the next step, this ester (2) was converted 
to hydrazide derivative (3). Then, the teatment of hydradize derivative with several aldehydes gave schiff 
based benzimidazole compounds (4a-e). The treatment of compound 3 with CS2 in the presence of KOH 
resulted in the formation of 1,3,4-oxadiazole-2-thiol compound (5). And the hydrazide compound (3) was 
also converted to the corresponding carbothioamide structures (6a,b). In the next step, the treatment of 
carbothioamide compounds (6a,b) with cold and concentrated H2SO4 produced  1,3,4-thiadiazol compounds 
(7a,b). In the final step, the cyclisation of the same intermediates (6a, b) in the presence of 2N NaOH 
produced 1,2,4-triazol compounds (8a,b). Also, the antioxidant properties of the synthesized compounds in 
this study were clarified using various in vitro antioxidant assays including CUPRAC, ABTS and DPPH 
assays. The structures of the synthesized compounds were identified by IR, 1H-NMR, 13C- NMR and ESI-
MS spectroscopic methods. 
Key Words: Benzimidazole, carbothioamide, 1,3,4-thidiazole, 1,2,4-triazole, 1,3,4-oxadiazole, schiff base, 
antioxidant. 
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Proje Başlığı Resiprokasyon ve Dönme Hareketi Yapan Farklı Eğe Sistemlerinin Süt Dişi Kök Kanal 

Tedavisinde Temizleme Etkinliği ve Çalışma Süresinin İn Vitro Değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi İPEK  ARSLAN 
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Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 11.05.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
13.397,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.125,52 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı el aletleri, Protaper, Twisted File, Resiproc ve OneShape sistemlerinin süt dişi kök 
kanallarını temizleme etkinliklerinin ve çalışma sürelerinin değerlendirilmesidir. 
Materyal metod: Yetmiş beş adet mandibular süt molar insan süt dişi beş gruba ayrıldı (n:15). Dişlerin distal 
kanalları Manuel instrumentasyon, Protaper, Twisted file, Resiproc ve OneShape sistemlerinden birisi ile 
şekillendirildi. Her bir aletten sonra %2.5’luk sodyum hipoklorit (NaOCl) ile irrige edildi. Sistemlerin çalışma 
süresi kronometre ile ölçüldü. Dişler uzunlamasına ikiye ayrıldı ve koronal, orta ve apikal bölümden 200X ve 
1000X büyütmede SEM ile analiz edildi. Debris ve smear tabakası varlığı beş aşamalı skala ile değerlendirildi. 
Debris ve smear tabakası skorları Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. İnstrumentasyon 
zamanı istatistiksel analizleri ANOVA ve Tamhane testleri ile gerçekleştirildi. Bulgular: Çalışma süresi bulguları 
incelendiğinde gruplar arası fark gözlendi (p<0.05). Resiproc ve OneShape tek eğe sistemlerinin çalışma süresi 
diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha az olduğu görüldü (p<0.001). Resiproc ve OneShape 
grupları arasında ise fark bulunamadı (p=0.85). Koronal ve orta bölümde Protaper grubu OneShape grubuna göre 
daha düşük smear skorları gösterirmiştir (p<0.05). Orta ve apikal bölümde Protaper grubunun  smear skorları 
Resiproc grubundan daha düşüktür (p<0.05). Debris skorları incelendiğinde ise koronal bölümde K File ile 
OneShape ve Protaper ile OneShape grupları arasında (p<0.05), orta bölümde Protaper ile Oneshape ve Protaper 
ile Resiproc grupları arasında (p<0.05), apikal bölümde ise K file ile OneShape, K File ile Resiproc, Protaper ile 
OneShape ve Protaper ile Resiproc (p<0.05) grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Sonuç: 
Bu çalışmanın sınırları dahilinde debris ve smear skorları tek eğe sistemlerine göre daha düşük skorlar gösteren 
ve manuel sisteme göre çalışma süresi daha kısa olan Protaper sistemi ile bu sisteme benzer bulgular sergileyen 
Twisted File sistemleri süt dişi kök kanal şekillendirmesinde tercih edilebilir. 
  
Anahtar kelimeler: Temizleme etkinliği, Rotary eğe, Resiprokal eğe, Süt dişi, Kök kanal tedavisi 
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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate cleaning effectiveness and instrumentation time of K file, Protaper, Twisted 
File, Resiproc and OneShape systems in the preperation of primary molar root canals. Material and Seventy-five 
primary mandibular molar human teeth were randomly divided to five groups (n:15 teeth for each group). The 
distal canals of teeth were shaped with each of the following instrumentation system: K file (manuel 
instrumentatin), Protaper, Twisted File, Resiproc or OneShape. The intracanal irrigant used after each instrument 
was 2.5% sodium hipochloride (NaOCl). Root canal instrumentation time was measured with chronometer. After 
the shaping, 17% ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and ethanol were used. The teeth were fractured 
longitudinally then coronal, middle and apical 1/3 of the segments were analyzed with SEM at the standard 
magnification of 200X and 1000X. 
Presence of debris and smear layer was evaluated with five-step scale. Debris and smear scores were analyzed 
using Kruskall-Wallis and Mann-Whitney U test. Data of instrumentation time were statistically analysed using 
ANOVA and Tamhane test with a level of significance at p<0.05 
There was statistically significant difference between the groups (p<0.05). Reciproc and OneShape groups had 
significantly lesser instrumentation time when compared to the other groups (p<0.001). There was no statistically 
significant difference between Resiproc and OneShape groups (p=0.85). There was statistically significant 
differences among the groups for the smear layer scores (p<0.05). At the coronal and middle third, statistically 
significant difference between the OneShape and Protaper groups were found (p<0.05). At the middle and the 
apical third statistically significant difference between Protaper and Resiproc groups were found (p<0.05). At the 
coronal third, there was significantly important differences between K File and OneShape also Protaper and 
OneShape groups for debris scores. In the middle third, statistically significant difference between Protaper and 
OneShape also Protaper and Resiproc were found (p<0.05). At the apical third, there were significantly important 
differences between K file and OneShape, K file and Resiproc, Protaper and OneShape also Protaper and Resiproc 
groups (p<0.05) 
Protaper produced less smear layer and debris throughout the canal lenght and Twisted File showed similar results 
with Protaper (p>0.05). Also they have lesser instrumentation time than manuel instrumantation. With in the 
limits of this study, these systems were preferable for primary root canal treatment. 
Key words: Cleaning Efficacy, Rotary ınstrument, Reciprocal Instruments, Primary teeth, Root canal treatment 
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Proje Başlığı Türkiye Vincetoxicum Wolf (Apocynaceae: Asclepiadoideae) Taksonlarının nrDNA 

ITS ve cpDNA trnT-trnL Bölgelerinin Karşılaştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SERDAR  MAKBUL 

Araştırmacılar Arş.Gör. SEHER GÜVEN, Prof.Dr. KAMİL COŞKUNÇELEBİ, 
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Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 16.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.087,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışmada, Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren 10 Vincetoxicum taksonu arasındaki filogenetik 
ilişkiler nrDNA ITS ve cp DNA trnT-trnL dizi verileri yönünden değerlendirilmiştir. 
Bitki örnekleri 2011-2016 vejetasyon döneminde Anadolu'nun farklı bölgelerinden toplanmıştır. Çalışılan 
bitkilere ait herbaryum örnekleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji Bölümü (RUB) 
Herbaryumu’nda muhafaza edilmektedir. Genomik DNA’lar silika jel içerisinde kurutulan yapraklardan veya 
herbaryum materyallerinden kısmen değişikliğe uğratılmış CTAB protokolü kullanılarak elde edilmiştir. ITS 
(ITS1+5.8S+ITS2) ve trnT-trnL bölgeleri sırasıyla evrensel ITS primerleri (ITS4 ve ITS5) ve trn a ve b 
primerleri kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi ile çoğaltılmıştır. PZR ürünlerinin dizi analizi 
Macrogen firmasında gerçekleştirilmiştir. Dış grup dahil tüm taksonlara ait dizi verileri Bioedit v7 programı 
ile hizalanmış ve daha sonra MEGA v7 ve PAUP v4.0b10 programları ile analiz edilmiştir. 
İncelenen taksonlarda ITS bölgesinin uzunluğu 617-618 bç, trnT-trnL bölgesinin uzunluğu ise 804 bç olarak 
tespit edilmiştir. ITS bölgesinin GC içeriği % 59.7-60.3 arasında değişirken bu oran trnT-trnL bölgesinde % 
25,7 olarak belirlenmiştir. Vincetoxicum taksonları arasındaki filogenetik ilişkiyi belirlemek için Maximum 
Likelihood (ML) ve Maksimum Parsimoni (MP) ağaçları çizilmiştir. Hem ITS hem de trnT-trnL verilerine 
dayalı filogenetik ağaçlarda, incelenen Vincetoxicum taksonlarının yüksek seç-bağla (ITS: % 88- 100; trnT-
trnL: % 100) değeri ile dış grup taksonlardan ayrılarak farklı bir ana grup oluşturdukları görülmüştür. Bu 
çalışmada, ITS verilerine dayalı filogenetik analizler Türkiye Vincetoxicum taksonlarının tür düzeyindeki 
ayrımına önemli katkı sağlamıştır. Ancak trnT-trnL bölgesinin incelenen taksonlar arasında tür düzeyinde 
herhangi bir ayrım sağlamadığı tespit edilmiştir. 

Abstract 
 
In this study, the phylogenetic relationships of 10 wild Vincetoxicum taxa from Turkey were evaluated based 
on nrDNA ITS and cp DNA trnT-trnL sequence data. 
The plant materials were collected from different areas of Anatolia in vegetation periods of 2011 and 2016. 
The herbarium specimens of studied plants are stored in the Herbarium of Recep Tayyip Erdoğan University, 
Department of Biology (RUB). Genomic DNAs were extracted from silicadried leaves or herbarium materials 
by using the modified CTAB extraction procedure. The complete ITS (ITS1+5.8S+ITS2) and trnT-trnL 
regions were amplified by Polymerase Chain Reaction (PCR) method using universal ITS primers (ITS4 and 
ITS5) and trn a and b primers, respectively. Sequence analysis of PCR products were performed by Macrogen 
Inc. Sequence data from all taxa, including the outgroup,were aligned with the Bioedit v7 program and then 
analyzed with MEGA v7 and PAUP v4.0b10 programs. It was detected that length of ITS region was 617–
618 bp, length of trnT-trnL region was 804 bp in the investigated taxa. The GC content of the ITS region 
ranged between 59.7-60.3 %, while this rate was found to be 25.7 % in the trnT-trnL region. Maximum 
Likelihood (ML) and Maximum Parsimony (MP) trees were constructed in order to identify the relationships 
among Vincetoxicum taxa. In phylogenetic trees based on both ITS and trnT-trnL data, it was observed that 
the examined Vincetoxicum taxa differed from the outgroup by a high bootstrap value (ITS: 88-100%, trnT-
trnL: 100%). In this study, phylogenetic analysis based on ITS data showed significant support for 
distinguishing Turkish Vincetoxicum  taxa at the interspecific level. But it has been found that trnT-trnL region 
provide any distinction between the examined taxa at interspecific level. 
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Proje Başlığı Iğdır İlinin Mahalli Üzümü olan İnek Emciği Kadıkışlak Çeşitinden Polifenol Oksidaz 

Enziminin Saflaştırılması, Biyokimyasal ve Kinetik  Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Onaylanan Bütçesi 

 
14.863,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
13.094,46 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Iğdır ilinin mahalli üzümü olan inek emciği kadıkışlak çeşitinden polifenol oksidaz enziminin 
Sepharose-4B-L-tirosin-p-aminobenzoik asit afinite jeli kullanılarak afinite kromatografisi ile saflaştırıldı. 
Optimum PFO aktivitesi, pH’ın ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak, 4-metil katekol substratı kullanılarak 
belirlendi. 4-metil katekol varlığında, enzimin optimum pH’sı  7.0 olarak bulundu. Enzimin optimum sıcaklığı 
ise, 40 o C olarak belirlendi. pH 3.0-9.0 aralığında, 4 o C’de 24 saat inkübe edildikten sonra Iğdır üzümü 
PFO'sunun optimum pH'sında en kararlı olduğu belirlendi. Enzimin 60 dakikalık inkübasyon sonunda, 40 oC'de 
oldukça kararlı olduğu gözlendi. 4-metilkatekol substartı için Iğdır üzümü PFO'sunun Km ve Vmaks değerleri, 
Lineweaver-Burk eğrisi yardımıyla, sırasıyla, 0,384  mM ve 303 U/mg protein olarak belirlendi. Enzimin 4-
metilkatekolün substratı için inhibisyonu çalışması elde edilen I50 değerlerine göre, özellikle askorbik Iğdır 
üzümü PFO’sunu inhibe etti. Bütün bu veriler, Iğdır ilinin mahalli üzümü olan inek emciği kadıkışlak çeşitinde 
mevcut bulunan 4-metilkarekolü yükseltgeme aktivitesinin diğer bitki polifenol oksidazlarıyla benzer özelliklere 
sahip olduğunu desteklemektedir. 
 

 
Abstract 

 
PPO was purified from Igdir local grape, inek emciği kadıkışlak variety,  using a Sepharose- 4-B-L-tyrosine-p-
aminobenzoic acid affinity column. Optimum PPO activity as a function of pH and temperature was determined 
using 4-methylcatechol as substrate. In the presence of 4-methylcathecol, the optimum pH of the enzyme was 
found 7.0. The optimum temperature was determined at 40 °C. The Igdir grape PPO was found to be stable at 
his optimum pH at the ranged of pH 3.0-9.0 after 24 h of incubation at 4 °C. The enzyme was found to be stable 
at 40 °C after 60 minute incubation period. The Km and Vmaks values of Igdir PPO were calculated as 0.384 
mM and 303 U/mg protein by Lineweaver-Burk curve, respectively. For 4-methylcatechol as substrate enzyme 
inhibition studies revealed that among studied inhibitors ascorbic acid eas the best inhibitor. All the data support 
the presence of a active 4-methylcathecol oxidising PPO from Igdir Grape. 
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Proje Başlığı 

Çeşitli Işık Kaynaklarının ve Farklı Işınlama Sürelerinin Kullanımı Sonrası Oluşan Isı 
Etkisi İle Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Simanların Uzun Dönem Mikrosertlik ve 
Fluorid Salım Özelliklerindeki Değişimin Değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi AYŞE  METE ATLAS 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi İPEK  ERDEMİR, 

Proje Kodu 2015.53007.111.06.01 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 16.04.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.956,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
10.406,70 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Çocuk diş hekimliğinde başlıca amaç çocuklarda yaygın olarak görülen çürüklerin etkin bir şekilde tedavi 
edilmesidir. Aktif gelişme döneminde süt dişlerinin bütünlüğünün korunması ve dişlerin fizyolojik eksfoliasyon 
dönemine kadar sağlıklı bir şekilde ağızda tutulması estetik, fonksiyon, fonasyon ve çiğneme sisteminin uyumlu 
bir şekilde gelişmesi için önemlidir. Tüm bu nedenlerden dolayı süt dişlerinin tedavisi çocuk diş hekimliğinde 
önem arz etmektedir. Bu amaçla birçok materyal geliştirilmiştir. Çocuk diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan 
restoratif materyaller; cam iyonomer simanlar, kompomerler, kompozit rezinler ve amalgamlardır. 
Geleneksel cam iyonomer simanlar ilk kez 1972 yılında Wilson ve Kent tarafından tanıtılmıştır. Cam iyonomer 
simanlar; biyolojik olarak uyumlu olmaları, mine ve dentine kimyasal olarak bağlanabilmeleri, fluor salabilme ve 
kolay klinik uygulama özelliklerine sahip olmaları sebebiyle kaide, süt dişi daimi restorasyonu, ortodontik bant 
ve yer tutucu simantasyonu ve kuron simantasyonunda kullanılmaktadır. 
Geleneksel cam iyonomer simanların fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmeye yönelik birçok yöntem 
uygulanmaktadır. Son yıllarda toz oranında yapulan değişikliklere ek olarak sertleşme reaksiyonu da modifiye 
edilebilmektedir. Bu yöntemler; ısı uygulanması, lazer kullanımı, N-vinylcaprolactam eklenmesi, nanopartikül 
eklenmesi gibi uygulamaları içermektedir. 
Bu çalışmanın amacı süt dişi restoratif materyal olarak kullanılan yüksek viskoziteli cam iyonomer simanların 
sertleşme reaksiyonları esnasında uygulanan ısının, materyallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerindeki 
etkisinin araştırılmasıdır.  

 
Abstract 

 
The main purpose of pediatric dentistry is to treat the caries commonly seen in children effectively. It is important 
to maintain the integrity of the primary teeth during the active development period and keep the teeth healthy in 
the mouth until the period of physiological exfoliation, in order to provide the developing of esthetics, function, 
phonation and chewing systems in harmony. For all these reasons, the treatment of primary  teeth is important in 
pediatric dentistry.  Many materials have been developed for this purpose. Restorative materials commonly used 
in pediatric dentistry are glass ionomer cements, compomers, composite resins and amalgams. Conventional  glass 
ionomer cements were first introduced in 1972 by Wilson and Kent.  Glass ionomer cements  are used in primary 
teeth restoration, orthodontic band and placeholder cementation and crown cementation because they are 
biocompatible, chemically bondable to enamel and dentin, have fluorine release and have easy clinical application 
properties.  
Many methods are being applied to improve the physical and chemical properties of conventional glass ionomer 
cements. In addition to the changes made in the dust rate in recent years, the hardness reaction can also be modified. 
These methods include the technics like heat application, laser use, N-vinylcaprolactam addition and nanoparticle 
addition. The purpose of this study is to investigate the effect of the heat  which is applied during the polimerisation 
reactions of high viscosity conventional glass ionomer cements used as primary teeth restorative materials,  on 
the physical and chemical properties of high viscosity conventional  glass ionomer cements.   
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Proje Başlığı 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kara Midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ve 
Deniz Salyangozundan (Rapana venosa) İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarında 
Antibiyotik Direncinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ERTUĞRUL  TERZİ 

Araştırmacılar Öğr.Gör. İSMAİL AKSU, Dr.Öğr.Üyesi SERKAN  KORAL,  ÜMİT BORAN, 

Proje Kodu 2015.53006.103.02.04 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.09.2015 Kapanma Tarihi 22.05.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.968,69 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.497,04 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Sucul ortamlar insan ve hayvan sağlığında kullanılan antimikrobiyal maddeleri de içine alan karasal kökenli 
kirleticilere maruz kalmaktadır ve bu kirleticilerden farklı seviyelerde etkilenmektedir. Antimikrobiyal direnç 
dünya çapında hem insan sağlığında hem de hayvan sağlığında büyük bir problem haline gelmiştir. Bu çalışmada, 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun illerinden 12 farklı istasyondan kara midye 
(Mytilus galloprovincialis) ve deniz salyangozu (Rapana venosa) örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerde 
Escherichia coli izolatlarının varlığı ve izolatlarda antimikrobiyal direnç ve direnç genlerinin dağılımı 
araştırılmıştır. Örneklerden toplam 54 adet E. coli suşu izole edilmiştir. Yapılan antimikrobiyal hassasiyet testi 
sonuçlarına göre en yüksek direnç sulfametaksazol ve ampisilin antibiyotiklerine karşı 
tespit edilmiştir. En etkili antibiyotik ise florfenikol olarak belirlenmiştir. Çalışmada izole edilen bakteri Çoğul 
Antibiyotik Direnç İndeksi değeri kritik seviyenin üzerinde hesaplanmıştır. Bakterilerde en sık görülen antibiyotik 
direnç geni ampC olmuştur ve bunu, blaCTX-M1 ve cmlA direnç genleri takip etmiştir. 
Bakterilerin 24 tanesinde (% 44,4) plazmit tespit edilmiş ve bunların 10 tanesinin aktarılabilir plazmite sahip 
oldukları belirlenmiştir. Sucul ortamlardan izole edilen E.coli suşlarında antimikrobiyal direnç genlerinin olması 
bu alanların bu genler bakımından bir rezervuar olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca direnç geni bulunduran 
bakteriler patojen ve patojen olmayan bakteriler arasında direnç genlerinin yayılmasında önemli rol 
oynayabilirler. 

 
Abstract 
 

Aquatic environment are affected by and exposed to anthropogenic pollutants including antimicrobials used in 
human and animal diseases. Antibiotic resistance is a major problem both in animal and in human health 
worldwide. In this study, Mediterranean mussel and sea snail samples were taken from 12 stations located in 
Artvin, Rize, Trabzon and Giresun coasts in Black Sea.. Presence of Escherichia coli in the samples and 
distribution of antimicrobial resistance and resistance genes in the isolates were investigated. A total of 54 E. coli 
isolates were isolated from the samples. According to the antimicrobial susceptibility test, the highest resistance 
to sulfamethoxazole and ampicillin was determined in the bacteria. The most effective antibiotics were determined 
as florfenicol Multiple Antibiotic Resistance Index values were calculated above the critical line for all of the 
bacteria isolated in this study. The most common antibiotic resistance gene in the bacteria was ampC and followed 
by blaCTX-M1 and cmiA resistance genes in the bacteria. It was determined that 36.54% (n: 24) of the bacteria 
had at least one plasmid and 10 bacteria of them had transferable plasmid. The presence of antimicrobial 
resistance genes in E.coli in aquatic environments indicates that these isolates may be a reservoir of resistance 
genes. They also can exhibit an important role in the spread of genes among the pathogenic and non-pathogenic 
bacteria. 
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Proje Başlığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki İzmarit Balığının (Spicara smaris Linnaeus, 1758) 

Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi. SERKAN  KORAL 

Araştırmacılar Arş.Gör. BARIŞ  KARSLI,  İBRAHIM OĞUZ ERGÜN,  ORHAN KOBYA, 

Proje Kodu 2015.53007.103.03.05 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 11.09.2015 Kapanma Tarihi 15.06.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.941,58 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.779,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki İzmarit (Spicara flexuosa, Rafinesque 1810) balığının besin 
kompozisyonun aylık olarak değişiminin belirlenmesi için yürütülmüştür. Örnekleme Rize ili ve Artvin ilinin 
Hopa ilçesi arasında kalan kıyısal bölgede yapılmış vebalıklar yerel balıkçılardan temin edilmiştir. Çalışmada 
aylık olarak biyokimyasal (kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ), yağ asidi ve aminoasit kompozisyonu 
analizleri yürütülmüştür.Yüzde net et verimi en yüksek %35,33 ile Kasım ayında, en düşük ise %33,14 ile Haziran 
ayında tespit edilmiştir. Yüzde kuru madde değeri en yüksek değer %29,93 ile Nisan, en düşük ise %24,19 ile 
Temmuz ayında tespit edilmiştir. Örneklerin % ham protein miktarları en yüksek % 19,57 ile Kasım ayında, en 
düşük ise % 18,27 ile Temmuz ayında, % ham yağ değerleri ise en yüksek %9,82 ile Nisan, en düşük ise % 4,71 
ile Temmuz ayında tespit edilmiştir. Toplam esansiyel amino asit (?EAA) miktarlarına göre en yüksek değer 
Nisan (10885 mg/ 100g), en düşük değer ise Ekim ayında (7940 mg/ 100g) bulunmuştur.Toplam esansiyel 
olmayan amino asit (?NEAA) miktarlarında ise en yüksek Mayıs (10875 mg/ 100 g), en düşük ise Ekim ayında 
(7230 mg/ 100 g) tespit edilmiştir. Toplam doymuş yağ asidi (?DYA) miktarı en yüksek Eylül (% 33,35), en 
düşük ise Temmuz (% 29,20) ayında,toplam tekli doymamış yağ asidi (?TDYA) miktarı en yüksek Temmuz (% 
37,15), en düşük ise Şubat ayında (% 28,48)bulunmuştur. Örneklerdeki en yüksek toplam çoklu doymamış yağ 
asidi (?ÇDYA) miktarı % 29,62 ile Nisan, en düşük ise Haziran ayında (% 23,57) tespit edilmiştir. İzmarit 
balığının temel besin, amino asit ve yağ asitleri kompozisyonu üzerine aylık ve buna bağlı olarak mevsimsel 
değişiklilerin etkileri olduğu belirlenmiştir. 

 
Abstract 
 
This study was conducted to investigate the monthly changes in nutritional composition of picarel (Spicara 
flexuosa, Rafinesque 1810) in Eastern Black Sea. Sampling was donecoast of Artvin and Rize and the samples 
were obtained from local fishermen. Monthly analysis of biochemical composition (dry matter, cude ash, crude 
protein, and crude lipid), fatty acids and amino acids compositions were done. Meat yield was calculated as 
maximum (35.33% ) in November and minimum (33.14 %) in June. Maximum dry matter (29.93%) was obtained 
in April and minimum (24.19%) in July. Maximum crude protein content (19.57 %) of samples was determined 
in November and minimum (18.27%) in July. Crude lipid content was maximum (9.82%) in April and minimum. 
(4.71%) in July. Total essential amino acid (?EAA) value was calculated as maximum (10885 mg/ 100g), in April 
and minimum (7940 mg/ 100g) in October. Total non-essential amino acid (?NEAA) value was determined as 
maximum (10875mg/ 100 g) in May and minimum (7230 mg/ 100 g) in October. Among fatty acids; maximum 
total saturated fatty acids (?SFA) was found (33 35%), in September and minimum (29 20%) in July. In the case 
of monoansaturated fatty acids, (?MUFA) it was maximum (37.15%), in July and minimum (28.48%) in February. 
Highest polyunsaturated fatty acids (?PUFA) was determined (29.62%) in April and lowest (23.57%) in June. It 
was concluded that the monthly and seasonal changes are affedted on the biochemical composition, amino acid 
and fatty acids composition of picarel 

 
. 
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Proje Başlığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki İzmarit Balığının (Spicara smaris Linnaeus, 1758) 

Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi. SERKAN  KORAL 

Araştırmacılar Arş.Gör. BARIŞ  KARSLI,  İBRAHIM OĞUZ ERGÜN,  ORHAN KOBYA, 

Proje Kodu 2015.53007.103.03.05 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 11.09.2015 Kapanma Tarihi 15.06.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.941,58 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.779,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki İzmarit (Spicara flexuosa, Rafinesque 1810) balığının besin 
kompozisyonun aylık olarak değişiminin belirlenmesi için yürütülmüştür. Örnekleme Rize ili ve Artvin ilinin 
Hopa ilçesi arasında kalan kıyısal bölgede yapılmış vebalıklar yerel balıkçılardan temin edilmiştir. Çalışmada 
aylık olarak biyokimyasal (kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ), yağ asidi ve aminoasit kompozisyonu 
analizleri yürütülmüştür.Yüzde net et verimi en yüksek %35,33 ile Kasım ayında, en düşük ise %33,14 ile Haziran 
ayında tespit edilmiştir. Yüzde kuru madde değeri en yüksek değer %29,93 ile Nisan, en düşük ise %24,19 ile 
Temmuz ayında tespit edilmiştir. Örneklerin % ham protein miktarları en yüksek % 19,57 ile Kasım ayında, en 
düşük ise % 18,27 ile Temmuz ayında, % ham yağ değerleri ise en yüksek %9,82 ile Nisan, en düşük ise % 4,71 
ile Temmuz ayında tespit edilmiştir. Toplam esansiyel amino asit (?EAA) miktarlarına göre en yüksek değer 
Nisan (10885 mg/ 100g), en düşük değer ise Ekim ayında (7940 mg/ 100g) bulunmuştur.Toplam esansiyel 
olmayan amino asit (?NEAA) miktarlarında ise en yüksek Mayıs (10875 mg/ 100 g), en düşük ise Ekim ayında 
(7230 mg/ 100 g) tespit edilmiştir. Toplam doymuş yağ asidi (?DYA) miktarı en yüksek Eylül (% 33,35), en 
düşük ise Temmuz (% 29,20) ayında,toplam tekli doymamış yağ asidi (?TDYA) miktarı en yüksek Temmuz (% 
37,15), en düşük ise Şubat ayında (% 28,48)bulunmuştur. Örneklerdeki en yüksek toplam çoklu doymamış yağ 
asidi (?ÇDYA) miktarı % 29,62 ile Nisan, en düşük ise Haziran ayında (% 23,57) tespit edilmiştir. İzmarit 
balığının temel besin, amino asit ve yağ asitleri kompozisyonu üzerine aylık ve buna bağlı olarak mevsimsel 
değişiklilerin etkileri olduğu belirlenmiştir. 

 
Abstract 
 
This study was conducted to investigate the monthly changes in nutritional composition of picarel (Spicara 
flexuosa, Rafinesque 1810) in Eastern Black Sea. Sampling was donecoast of Artvin and Rize and the samples 
were obtained from local fishermen. Monthly analysis of biochemical composition (dry matter, cude ash, crude 
protein, and crude lipid), fatty acids and amino acids compositions were done. Meat yield was calculated as 
maximum (35.33% ) in November and minimum (33.14 %) in June. Maximum dry matter (29.93%) was obtained 
in April and minimum (24.19%) in July. Maximum crude protein content (19.57 %) of samples was determined 
in November and minimum (18.27%) in July. Crude lipid content was maximum (9.82%) in April and minimum. 
(4.71%) in July. Total essential amino acid (?EAA) value was calculated as maximum (10885 mg/ 100g), in April 
and minimum (7940 mg/ 100g) in October. Total non-essential amino acid (?NEAA) value was determined as 
maximum (10875mg/ 100 g) in May and minimum (7230 mg/ 100 g) in October. Among fatty acids; maximum 
total saturated fatty acids (?SFA) was found (33 35%), in September and minimum (29 20%) in July. In the case 
of monoansaturated fatty acids, (?MUFA) it was maximum (37.15%), in July and minimum (28.48%) in February. 
Highest polyunsaturated fatty acids (?PUFA) was determined (29.62%) in April and lowest (23.57%) in June. It 
was concluded that the monthly and seasonal changes are affedted on the biochemical composition, amino acid 
and fatty acids composition of picarel 

 
. 

 
  
Proje Başlığı Doğu Karadeniz şartlarında Sibirya (Acipenser baeri)  ve karaca (Acipenser 

gueldenstaedti) mersin balıklarının gamet gelişimlerinin belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. İLKER ZEKİ  KURTOĞLU 

Araştırmacılar Arş.Gör. KÜBRA AK, Prof.Dr. FİKRİ  BALTA, 

Proje Kodu 2015.53007.103.02.05 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 11.09.2015 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
10.724,36 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.983,98 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesinde, kültür şartlarında Sibirya (Acipenser baerii) ve karaca (A. 
gueldenstaedtii) mersin balıkları damızlık adaylarının cinsiyet gelişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 
Ekim 2015- Haziran 2016 döneminde yürütülmüştür.  Damızlık adayı 4+ yaşındaki balıklardan vücut formu 
düzgün ve sağlıklı bireylerden 15 adet Sibirya ve 15 adet karaca mersin balığı seçilmiş ve markalanmıştır. 
Balıkların ortalama ağırlıkları 4,2 kg’dır. Gonadlarda ultrason görüntüleme, kanda hematokrit, eritrosit, lökosit, 
hemoglobin değerlerinin takibi ve kan plazmasında kalsiyum, sodyum iyonları ve streoid hormonlarının 
(östradiol, testosteron ve progesteron) takibi aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Ultrason görüntüleme ile Sibirya 
mersin balığı türünde 7 adet dişi ve 8 adet erkek birey; karaca mersin türünde 7 adet dişi, 7 adet erkek ve 1 adet 
henüz erişkin olmayan birey tespit edilmiştir. Ultrason çalışmasıyla başarılı cinsiyet tespiti gerçekleştirilmiştir. 
3üncü olgunluk evresinde olduğu tespit edilen erkek bireylerden Sibirya mersininde 1 bireyden, karaca 
mersininden ise 3 bireyden gamet alımı başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Hemogram (hematokrit, eritrosit, 
lökosit, hemoglobin) ve cinsiyet hormonları değerlerinde tespit edilen pik değerlerine göre; Sibirya mersin balığı 
bireylerinde Ocak-Şubat periyodu, karaca mersin balığı bireylerinde Mayıs-Haziran periyodu gamet üretim 
dönemi olarak belirlenmiştir. 
 

 
Abstract 

 
In this study, the purpose was to determine the gonadal development and gender of the Siberian (Acipenser baerii) 
and D diamond (A. gueldenstaedtii) sturgeon species by using ultrasonography and blood parameters in culture 
conditions. 
The study was conducted during October 2015- June 2016. A total of 15 Siberian sturgeon and 15 diamond 
sturgeons from body properly and healthy broodstock candidates at the ages of 4+ years were selected and tagged. 
Mean fish weight is 4,2 kg. We used ultrasound examination and hematocrit, erythrocyte, leukocyte, hemoglobin 
values in blood, followed by calcium, sodium ions and steroids (estradiol, testosterone and progesterone) in blood 
plasma in monthly. 7 female and 8 male individuals were detected in Siberian sturgeon; and 7 females and 7 
males were determined in diamond sturgeon, and 1 individual had no gender in ultrasound imaging. Successfully 
gamete was obtained, 3rd stage of maturity determined in male and 1 individually in Siberian sturgeon, 3 
individually in diamond sturgeon.In this results, hemogram and sex steroids values increased between May-June 
in Diamond sturgeon while peaking in January-February for Siberian sturgeon. 
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Proje Başlığı Öğretmen Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Kullanımının Buradalık, 

Meşguliyet, Etkileşim Bağlamında İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR  REİSOĞLU 

Araştırmacılar Arş.Gör. HAKAN  İSLAMOĞLU, 

Proje Kodu 2015.53001.105.03.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 11.09.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
5.553,28 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.052,12 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje harmanlanmış öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının buradalık, meşguliyet, etkileşim ve öz 
düzenleme becerilerinin incelenmesini ve bu bileşenleri etkileyen faktörleri açığa çıkarma amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Projede ortam olarak Edmodo ve Google Classroom kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak ölçek ve mülakatlardan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden, içerik analizinden 
yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda etkileşim ve buradalık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Öğrencilerin birbirlerine sorular sorması, öğretmenin öğrencilere geribildirimde bulunması, öğrencileri farklı 
bakış açılarını sorgulamalarına yardım etmesi, ödevlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunması, gerçekleştirilen 
etkinliklerin öğrencilerin problemlere çözüm üretmelerine yardım etmesi etkileşimi arttırmıştır. Buradalığın 
oluşmasında, verilen ödevlerin işe yarar ve günlük hayatla ilişkili olması, öğretmenin öğrencilerin dersle meşgul 
olmalarını sağlaması, ödevlerin teslim tarihlerini net olarak ortaya koyması, öğrencilerin ödevler hakkında bilgi 
ve yardım alması etkili olmuştur. Meşguliyette ders videolarının izlenmesinin, ödev yükleme ve ödevlerle ilgili 
yönlendirmeleri takip etmenin, yeni bilgi edinmenin haz vermesinin, ders süresince uygulamalara yer 
verilmesinin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 
Abstract 

 
This project has been carried out with the aim of examining the preservice teachers' presence, engagement, 
interaction and self-regulation skills in blended learning environments and to highlight the factors that affect 
these components. Edmodo and Google Classroom were used as environment in the project. Scale and interviews 
were used as data collection tools. In the analysis of the data, parametric tests were used. As a result of the 
analysis of the data, a significant relationship was found between the interaction and presence. Asking questions 
each other, giving feedback to the students, helping students to question different views, informing the students 
about the assignments, and helping the students to solve the problems has increased the interaction.  In the 
formation of the presence, it was effective for the students to get busy with the lesson, clear the deadlines of the 
assignments, and get information and help students about homeworks. It has been determined that watching the 
course videos, following the homeworks, acquiring new information during the course are effective for 
engagement. 
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Proje Başlığı Öğretmenler Derslerini Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlemeyi Öğreniyor 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. AYŞEGÜL  OĞUZ NAMDAR 
 
Araştırmacılar 

Arş.Gör. HAKAN İSLAMOĞLU , Arş.Gör. ÖZGÜR SALİH KAYA, Doç.Dr. BAHADIR 
NAMDAR, Doç.Dr. ÖMER FARUK URSAVAŞ, Doç.Dr. SELAMİ  YANGIN, 
Dr.Öğr.Üyesi ELİF  AKTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi NAZİHAN  URSAVAŞ, Öğr.Gör. MUSTAFA  
SARIKAYA, 

Proje Kodu 2015.53001.105.01.13 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 12.10.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.161,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.768,18 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak nasıl kullanılabileceğini 
uygulamalarla öğrenmelerini sağlayarak, yaratıcı drama uygulamalarından önceki ve sonraki yaratıcı dramaya 
yönelik tutumlarını, yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeylerini ve aralarındaki farkı 
belirlemektir. Bu kapsamda, bu araştırmada deneysel desenlerden “Tek Grup Ön Test- Son Test Model” 
kullanılmıştır. Rize ilinde farklı alanlardaki çalışan farklı 21 öğretmene, toplam 24 saat süren dört günlük yaratıcı 
drama eğitimi verilmiştir. Katılımcılara ön test ve son test olarak Okvuran (2000) tarafından geliştirilen “Yaratıcı 
Drama Tutum Ölçeği” ile Can ve Cantürk-Günhan (2009) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Drama Yöntemini 
Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, ilişkili ve ilişkisiz 
örneklemler için t-testi yapılmıştır. Bu sayede yaratıcı drama uygulamalarının, bireylerin yaratıcı dramaya yönelik 
tutumları ve yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeylerine etkisi ortaya koyulmuştur. 
Analizler SPSS 24 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarında, öğretmenler ile yapılan yaratıcı 
drama uygulamalarının, yaratıcı dramaya yönelik tutumları üzerinde olumlu yönde anlamlı bir etkisinin olduğu, 
yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik puanları üzerinde olumlu yönde anlamlı bir etkisinin 
olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yaratıcı drama uygulamalarından sonraki yaratıcı drama tutumları ve yaratıcı 
drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemiştir. 

 
Abstract 
 
The purpose of this study is to determine teachers’ attitudes towards creative drama before and after creative 
drama practice, the levels of self-efficacy in using creative drama method and the difference between them by 
enabling in service teachers to learn how to use creative drama as a teaching method through activities. In this 
context, "Single Group Pre-Test-Post Test Model" was used as an experimental design in the study. A creative 
drama education was given to 24 teachers that took 24 hours and completed in 4 days. A creative drama attitude 
scale created by Okvuran (2000) and self-efficacy towards using creating drama method scale created by Can ve 
Cantürk-Günhan (2009) were used as pre and post test. Data was analyzed by using paired and non-paired samples 
t-test. Analysis were conducted using SPSS 24 package program. In this way, it was found that there was a 
significant positive effect of the creative drama activities on the teachers' attitudes towards crative drama and self-
efficacy towards using creating drama. There was no significant effect of gender neither on attitudes towards 
crative drama and self-efficacy towards using creating drama. 
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Proje Başlığı 

AKADEMİK GÜDÜLENMENİN VE ZAMANI ETKİLİ KULLANMANIN 
ARTTIRILMASINA YÖNELİK HAZIRLANAN EĞİTİM PROGRAMININ 
ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARINA ETKİSİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM  BERBER ÇELİK 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.105.02.04 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 12.10.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
11.410,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.681,54 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu araştırmanın amacı, akademik güdülenme ve zamanı etkili kullanmanın arttırılmasına yönelik geliştirilen 
eğitim programının orta öğretime devam eden ergenlerin problemli internet kullanım düzeyleri üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Katılımcılar, Rize ili Çayeli ilçesi ortaöğretim kurumlarında ölçme aracının uygulandığı 
öğrenciler arasından seçilen ve eğitim programına katılmaya gönüllü 30 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. 
Seçilen öğrenciler deney (n=15) ve kontrol (n=15) gruplarına seçkisiz yolla atanmışlardır. Araştırmada ön-test, 
son-test ve izleme ölçümlü, deney ve kontrol gruplu 2x3’lük karışık desen kullanılmıştır. Araştırmada problemli 
internet kullanım davranışı Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, akademik güdülenme düzeyi Akademik 
Güdülenme Ölçeği, zaman kullanımı ise Zaman Kullanımı Ölçeği ile ölçülmüştür. Deney grubuna bilinçli 
internet kullanımı, akademik güdülenme ve zamanı etkili kullanmanın arttırılmasına yönelik hazırlanan 5 
oturumluk eğitim programı uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir program uygulanmamıştır. Son test 
ölçümü deneysel işlemin bitiminden on gün sonra, izleme ölçümleri ise uygulamaların bitiminden altı ay sonra 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için karışık desenler için iki yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. 
Sonuçlar, akademik güdülenme ve zamanı etkili kullanmanın arttırılmasına yönelik geliştirilen eğitim 
programının ergenlerin problemli internet kullanım davranışlarının azaltılmasında, akademik güdülenmelerinin 
artmasında ve zamanı etkili kullanmalarında etkili olduğunu göstermiştir. 

 
Abstract 
 
The aim of this research is to determine the effect of a educational program developed to increase academic 
motivation and effective use of time on the tendency toward problematic internet use of adolescents in 
continuing middle education. Participants were chosen from among students who completed the scale tool at 
secondary education institutions in Çayeli county in Rize state and comprised 30 volunteer students who 
participated in the educational program. The chosen students were divided into study (n=15) and control (n=15) 
groups by random assignment. The study used a 2 x 3 split plot with study and control group and pre-test, post-
test and follow-up measurements. Problematic Internet Use Scale,Academiv Motivation Scale and Using Time 
Scale were used for measure. The study group attended a 5- session educational program designed to increase 
conscious internet use, academic motivation and efficient use of time. The final test measurement were 
completed ten days after the end of the experimental procedure, with follow-up measurements completed six 
months after the procedure. Data analysis used two-way variance analysis for split plot. The results revealed 
that the educational program developed to increase academic motivation and efficient use of time was effective 
in reducing the internet addiction tendency and increasing academic motivation and effective use of time of 
adolescents. 
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Proje Başlığı 

AKADEMİK GÜDÜLENMENİN VE ZAMANI ETKİLİ KULLANMANIN 
ARTTIRILMASINA YÖNELİK HAZIRLANAN EĞİTİM PROGRAMININ 
ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARINA ETKİSİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM  BERBER ÇELİK 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.105.02.04 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 12.10.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
11.410,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.681,54 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu araştırmanın amacı, akademik güdülenme ve zamanı etkili kullanmanın arttırılmasına yönelik geliştirilen 
eğitim programının orta öğretime devam eden ergenlerin problemli internet kullanım düzeyleri üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Katılımcılar, Rize ili Çayeli ilçesi ortaöğretim kurumlarında ölçme aracının uygulandığı 
öğrenciler arasından seçilen ve eğitim programına katılmaya gönüllü 30 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. 
Seçilen öğrenciler deney (n=15) ve kontrol (n=15) gruplarına seçkisiz yolla atanmışlardır. Araştırmada ön-test, 
son-test ve izleme ölçümlü, deney ve kontrol gruplu 2x3’lük karışık desen kullanılmıştır. Araştırmada problemli 
internet kullanım davranışı Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, akademik güdülenme düzeyi Akademik 
Güdülenme Ölçeği, zaman kullanımı ise Zaman Kullanımı Ölçeği ile ölçülmüştür. Deney grubuna bilinçli 
internet kullanımı, akademik güdülenme ve zamanı etkili kullanmanın arttırılmasına yönelik hazırlanan 5 
oturumluk eğitim programı uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir program uygulanmamıştır. Son test 
ölçümü deneysel işlemin bitiminden on gün sonra, izleme ölçümleri ise uygulamaların bitiminden altı ay sonra 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için karışık desenler için iki yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. 
Sonuçlar, akademik güdülenme ve zamanı etkili kullanmanın arttırılmasına yönelik geliştirilen eğitim 
programının ergenlerin problemli internet kullanım davranışlarının azaltılmasında, akademik güdülenmelerinin 
artmasında ve zamanı etkili kullanmalarında etkili olduğunu göstermiştir. 

 
Abstract 
 
The aim of this research is to determine the effect of a educational program developed to increase academic 
motivation and effective use of time on the tendency toward problematic internet use of adolescents in 
continuing middle education. Participants were chosen from among students who completed the scale tool at 
secondary education institutions in Çayeli county in Rize state and comprised 30 volunteer students who 
participated in the educational program. The chosen students were divided into study (n=15) and control (n=15) 
groups by random assignment. The study used a 2 x 3 split plot with study and control group and pre-test, post-
test and follow-up measurements. Problematic Internet Use Scale,Academiv Motivation Scale and Using Time 
Scale were used for measure. The study group attended a 5- session educational program designed to increase 
conscious internet use, academic motivation and efficient use of time. The final test measurement were 
completed ten days after the end of the experimental procedure, with follow-up measurements completed six 
months after the procedure. Data analysis used two-way variance analysis for split plot. The results revealed 
that the educational program developed to increase academic motivation and efficient use of time was effective 
in reducing the internet addiction tendency and increasing academic motivation and effective use of time of 
adolescents. 
 
 

  
Proje Başlığı Katı madde taşınımı ve hidrodinamik verilerin yeni tekniklerle toplanması, 

değerlendirilmesi ve analizi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SERVET  KARASU 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53005.109.03.01 

Proje Türü Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 12.10.2015 Kapanma Tarihi 15.04.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.500,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Birçok su yapısının tasarım ve işletilmesi için akarsu kesitinden geçen toplam katı madde debisinin bilinmesi 
gerekmektedir. Akarsularda ve denizde katı madde miktarının belirlenmesi, birçok yapının projelendirilmesi için 
temel verilerden biridir. Kaliforniya Su Bilimleri Merkezi’nin başlıca görevi, hidrolojik veri ve bilgileri objektif 
olarak toplamak, analiz etmek ve yayılımını (dağıtımını) sağlayarak bu bilgileri Kaliforniya’da yaşayan halkın 
hizmetine sunmaktır. USGS ilk akım ölçüm istasyonunu 1800’lü yılların sonunda Sacramento-San Joaquin 
deltasında kurmuştur. Günümüzde bu delta genelinde 35 adetten oluşan hidro-akustik akım ölçüm ağı 
bulunmaktadır. Akım verileri sel ve su kaynaklarının tahmininde, planlanmasında, nehir düzenlemelerinde ve 
incelemelerde kullanılmaktadır. Çoğu veriler uydu telemetri sistemine dayalı olarak anlık olarak toplanmaktadır. 
Birçok istasyon; klorofil, kirlilik, bulanıklık ve tuzluluk gibi su kalitesi ile ilgili birçok veriyi de ölçebilen 
sensörlerle donatılmıştır. Proje kapsamında, dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan California Water 
Science Center (CAWSC), USGS ‘te (United States Geological Survey) yürütülen çalışmalara katılarak, katı 
madde taşınım miktarının belirlenmesinde ve diğer arazi çalışmalarında kullanılan teknikler hakkında bilgiler 
edinilmiştir. Ayrıca daha önceki çalışmalara ait veriler kullanılarak bir makale hazırlanmıştır. 

 
Abstract 

 
The amount of sediment in the rivers should be known to design and manage the many water structures. The 
determination of sediment in the rivers and sea is one of the main paramaters for project stage. 
The main task of California Water Science Center (CAWSC) is collect, analyzed and disseminate the hydrologic 
data objectively and provide for public use. The U.S. Geological Survey (USGS) installed the first gage to 
measure the flow of water into California’s Sacramento–San Joaquin River Delta from the Sacramento River in 
the late 1800s. Today, a network of 35 hydro-acoustic meters measure flow throughout the delta. The data 
provided by this flow-station networkstate are using for water resources planning and estimation, river 
regulations and investigations. Most of the data are collected with real time data from satellite telemetry system.  
Many stations include sensors for measurement of components of water quality such as salinity, turbidity, 
contaminants, chlorophyll, and nutrients. I participated ongoing projects in one of the pioneering institution in 
the world, California Water Science Center (CAWSC), USGS (United States Geological Survey), with the 
support of Scientific Research Project Unit of Recep Tayyip Erdoğan University. Besides field studies, a paper 
was prepared and sent a journal, during my time in the center. 
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Proje Başlığı "Kuvvet ve Hareket" ünitesine yönelik ipucu destekli problem çözme aracı hakkında 
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Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEYHAN  ERYILMAZ TOKSOY 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. AYŞE AYTAR, Arş.Gör. SÜMEYYE  ERENLER, Dr.Öğr.Üyesi SEHER  
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Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 12.10.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.692,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.078,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu araştırmada Eryılmaz Toksoy (2014) tarafından geliştirilen, 2007 ve 2013 yıllarında hazırlanan fizik dersi 
öğretim programı 10. sınıfında yer alan “ Kuvvet ve Hareket” ünitesine yönelik ipucu destekli problem çözme 
aracı (İDEPÇA) hakkında öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Özel durum deseninde 
yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını Rize ilinde görev yapmakta olan 10 fizik dersi öğretmeni 
oluşturmaktadır. Öğretmenler ile iletişime geçerek onlara uygun bir günde çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştayda 
fizik eğitiminde problem çözme çalışmaları, fizik problemlerini çözüm süreci, fizikte kullanılan problem çözme 
stratejileri hakkında bilgilendirme yapılmış, İDEPÇA’nın tasarım aşamaları açıklanmıştır. Daha sonra ise açık ve 
kapalı uçlu sorulardan oluşan anketler aracılığı ile veriler toplanmıştır. Anketlerde öğretmenlerin kullandıkları 
problem çözme stratejileri, öğrencilerden kullanmalarını bekledikleri problem çözme stratejileri, problemleri 
çözebilmeleri için öğrencilere sundukları yardım, İDEPÇA’da yer alan ipuçlarının ve problemlerin uygunluğu, 
İDEPÇA kullanımının öğrenme ortamına kattığı avantaj ve dezavantajlar, İDEPÇA’nın geliştirilmesine yönelik 
öneriler hakkında düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler içerik analizine 
tabii tutulmuştur. 
Öğretmenlerin problem çözerken en çok problemi anlamaya yönelik stratejileri kullandıkları, kendilerinin 
kullandıkları problem çözme stratejileri ile öğrencilerin problem çözerken yapmasını bekledikleri stratejilerin 
birbirine benzer olduğu, öğretmenlerin problem çözerken kullandıkları stratejilerin problemin türüne, problemin 
ilgili olduğu konuya ve öğrenci seviyesine göre farklılaştığı, öğrencilere problemleri çözememeleri durumunda 
farklı şekillerde destek oldukları belirlenmiştir. İDEPÇA içerik ve rasyonel yönünden öğrenci seviyesine ve 
amacına uygun bir materyaldir. Ancak tasarım yönünden daha dikkat çekici hale getirilebilir.  

 
Abstract 
 
In this research, it is aimed to determine teachers' opinions about Hint Supported Problem Solving 
Instrument (HSPSI) that developed by Eryılmaz Toksoy (2014)  regarding to "Force and Motion" unit in 10th 
grade which replace in 2007 and 2013 physics course program.  Participants of this research, carried out in the 
case study pattern, constitute 10 physics teachers who are working in the province of Rize. By communicating 
with the teachers, a workshop was organized in one day, which is appropriate to them. In this workshop, problem-
solving studies in physics education, solving process of physics problems, problem-solving strategies used in 
physics and the design phases of HSPSI were explained. Later, data were collected via questionnaires consisting 
of open and closed-ended questions. These questions are about, the problem solving strategies used by the teachers, 
the problem solving strategies teachers expect to use from the students, the help teachers provide to the students 
to solve the problems, the appropriateness of the hints and problems in HSPSI, the advantages and disadvantages 
of using HSPSI in the learning environment and the suggestions about the development of HSPSI . The obtained 
data are subject to content analysis. These were determined;  teachers use the strategies regarding to understanding 
during problem solving most,  the problem solving strategies teachers use and the strategies they expect from 
students to do are similar, the strategies that teachers use when solving problems differ according to the problem, 
subject that problem is related  and level of student. HSPSI is a suitable material for student level and its purpose 
in terms of content and rationality. However, it can be more remarkable. It has been determined that there are 
some disadvantages as well as many advantages of using HSPSI. 
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Proje Başlığı Gayrimenkul Projelerinin Finansmanında Yeni Eğilimler:Katılım Bankalarında 

Gayrimenkul Yatırım Fonları 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HAYDAR  KARADAĞ 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53006.107.03.03 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 13.11.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
5.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
1.876,12 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

İnsanların temel ihtiyaçlarından olan gayrimenkulün yatırım aracı olma, ekonomik büyümeye katkı sağlama, 
bireylerin geleceği açısından güvence olması gibi birçok işlevi bulunmaktadır. Türkiye’de gayrimenkul piyasasına 
ilgi, öncelikle 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi ile başlamış, ardından 2007 yılında önce ABD’de ortaya 
çıkan ve ardından dünyadaki ülke ekonomilerine sıçrayan Mortgage Krizi ile devam etmiştir. 20. yüzyılda hızla 
gelişmeye başlayan Katılım Bankaları da gayrimenkul sektörünün gelişimine kayıtsız kalmamışlardır. Katılım 
bankaları İslami kaygıları da gözeterek, gayrimenkul projelerine yönelik yeni yatırım fonları ortaya koyma 
eğilimine girmişlerdir. Bu kapsamda projede Katılım Bankalarının gayrimenkul sektörüne yönelik olarak sunduğu 
finansal fonlar incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda katılım bankalarının kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu gayrimenkul sektörünün 
finansmanına ayırdıkları tespit edilmiştir. Kamu katılım bankaları da kaynaklarının neredeyse tamamını sadece 
gayrimenkul sektörünü destekleme adına konut kredileri için kullandırmışlardır. 

 
Abstract 

 
As being one of the basic needs of people, real estate, have many functions such as being an investment vehicle, 
contributing to economic growth, assuring the future of individuals. The interest in the real estate market in 
Turkey first started with the Marmara earthquake in 1999, and has continued with the Mortgage Crisis that first 
emerged in the US in 2007 and then spread to the world's economies. The Participation Banks, which started to 
develop rapidly in the 20th century, were not indifferent to the development of the real estate sector. Participation 
banks tended to introduce new investment funds for real estate projects, taking into account Islamic concerns. In 
this context, the financial funds offered by the Participation Banks for the real estate sector were examined in the 
project. 
As a result of the study it was determined that the majority of the participation banks’ resources were allocated 
to the financing of the real estate sector. Public participation banks have also used almost all of their resources 
only for housing loans in order to support the real estate sector. 
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Proje Başlığı Lâmi’î Çelebi, Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn: Nefehâtü’l-

ÜnsTercümesi (İnceleme, Tenkidli Metin, Sözlük, Dizin) 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HASAN ALİ ESİR 

Araştırmacılar Arş.Gör. SONGÜL  KARACA, 

Proje Kodu 2015.53002.102.05.01 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 13.11.2015 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
18.750,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.097,46 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Yazma eserler, farklı müstensihlerin kaleminden geçtikçe farklılaşabilmektedirler. Bu da bir yazma eseri, müellife 
uzaklaştırabilmektedir. Nüsha farklarının; eserin, müellifin kaleminden çıkmış hâline ulaşmamıza engel olması 
nedeniyle tarihî metinlerin yazma nüshaları toplanıp şeceresi çıkartılır ve eserin telif edildiği asıl haline 
yaklaşılmaya çalışılır.  
Şecere, tenkitli metnin hangi nüshalar arasından seçilmesi gerektiğinin akademik izahıdır. Dolayısıyla telif edilen 
bir yazma eserin bütün nüshaları toplanarak en doğru metne ulaşmamıza yardımcı olacak nüshalar seçilir ve bunlar 
karşılaştırılır. Aralarındaki farklar belirtilir. Böylece okuyucu o eserle ilgili en doğru metne ulaşmış olur. Tez 
konumuzu teşkil eden Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn 100 civarında yazma nüshası olan bir 
eserdir. Henüz bu eserin transkribe edilmiş bir metni yoktur. Amacımız; günümüz Türkçesiyle birkaç kez 
yayımlanmış olsa da eseri, ait olduğu dönemin özellikleriyle beraber tenkitli metnini hazırlayarak en doğru şekliyle 
ortaya çıkarmaktır.Bir yazma eserin tenkitli metnini oluşturmak için öncelikle yazma eser katalogları taranır. Bu 
nedenle önce internetteki yazma eser kataloglarıyla basılmış yazma eser katalogları taranacak ve Lâmi’î’nin söz 
konusu eserinin tüm nüshaları tespit edilmeye çalışılacaktır. 
Yazma ve varsa basma nüshalar tespit edildikten sonra metni tanımak ve nüsha tavsifine geçebilmek için bir nüsha 
okunacaktır. Metin okuması bittikten sonra nüsha tavsifine geçip nüsha şeceresini çıkarmak için yazma nüshaların 
benzerlik ve farklılıklardan hareketle kendi içlerinde oluşturdukları gruplar tespit edilecektir. Her gruptan birer 
temsilci nüsha seçilip eserin tenkitli metni oluşturulacaktır. 
Tenkitli metnin inşasından önce Lâmi’î Çelebi ve eserleri hakkında yazılan kitap, makale vs. akademik yayınlar 
toplanacaktır. Bu yayınları tetkik edilip Lâmi’î’nin hayatı ve eserleri yeni bilgilerle güncelleştirilecektir.  
Lâmi’î’nin hayatından sonra sadece Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbü’l-Müşâhidîn için ayrılan inceleme 
bölümünde eser iyice tanıtılıp hakkında bilgiler verilecektir.  
Son olarak eserin sözlük ve dizinini hazırlanacaktır. 
Beklenen Sonuçlar 
•100 civarında yazma nüshası olan bu eserin tüm yazmalarını temin etmek. 
•Bu nüshaların şeceresini çıkarmak 
•Şecerenin kaynaklık edeceği nüshalar ile eserin tenkitli metnini oluşturmak. 
Anahtar Kelimeler: Lami’î Çelebi, Nefahât, Tenkitli Metin 
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Proje Başlığı Türkiye'deki Gayri Menkul Yatırım Ortaklarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle 

Etkinlik Analizi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi AYKUT  KARAKAYA 

Araştırmacılar EBRU  MARAŞ, 

Proje Kodu 2015.53002.107.04.02 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 13.11.2015 Kapanma Tarihi 15.06.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.710,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.683,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Küreselleşme olgusuyla birlikte günümüzün yoğun rekabet koşulları işletmelerde sahip olunan kaynakların en 
etkin şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu yoğun rekabet ortamında firmaların yaşamlarını 
sürdürebilmeleri adına performanslarını değerlendirmeleri ve performanslarını en üst düzeyde tutmaları oldukça 
önemlidir. 
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST)’e kote olmuş gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) etkinlik ölçümü 
gerçekleştirilmiştir. Uygulamada GYO’ların 2010-2014 yılları arasındaki etkinlik düzeyleri Veri Zarflama 
Analizi (VZA) yöntemi ile ölçülmüştür. Girdiye yönelik VZA modellerinin kullanıldığı 5 yıllık analiz sonucunda 
ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında GYO’ların sadece %24’ünün; ölçeğe göre değişken getiri varsayımı 
altında ise %30’unun 5 yılın tamamında etkin çıktığı tespit edilmiştir. GYO’ların %24’ünün de ilgili dönemin 
tamamında ölçek etkin olduğu ortaya çıkmıştır. 
Analiz döneminde teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinlik türlerine göre GYO’ların ortalama etkinlik 
skorlarının; 2010 yılında en düşük düzeyde, 2011 yılında en yüksek düzeyde olduğu ve bu yıldan sonra ise 
GYO’ların etkinlik skorlarının azaldığı anlaşılmıştır. Bulgulanan etkin GYO yüzdelerinin de paralel sonuçlar 
verdiği görülmüştür. GYO’ların etkinlik skorları ile aktif büyüklükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda 
ise daha büyük ölçekteki GYO’ların küçük ölçektekilere göre etkinlik skoru ve etkin GYO sayısı bakımından 
daha iyi bir performans gösterdiği tespit edilmiştir. Beş yıllık dönemde firmaların %58,5’inin ölçeğe göre artan 
getiri, %23,8’inin sabit getiri, %17,7’sinin ise azalan getiriye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. GYO’ların büyük 
oranda ölçeğe göre artan getiri altında faaliyet göstermeleri, etkinsizliğin en önemli nedeninin GYO’ların yeterli 
ölçek büyüklüğüne ulaşamaması olduğunu ortaya koymuştur. 
 

 
Abstract 

 
Due to the globalization phenomenon, today's intense competition conditions require the most effective use of 
resources in businesses. In this intense competitive environment, it is very important for companies to evaluate 
their performances in order to sustain their lives and to keep their performance at the highest level. 
(BIST) were performed. In the application, the efficiency levels of the REITs between 2010 and 2014 were 
measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. As a result of the 5-year analysis using the input- 
oriented DEA models, only 24% of the REITs under the assumption of fixed returns to the scale and 30%of the 
REITs under the assumption of variable returns to scale proved to be efficient. In the same period,24% of the 
REITs were also emerged as scale-efficient. 
It is specified that the average technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency scores of the 
REITs were at the lowest level in 2010 and at the highest level in 2011, and the efficiency scores decreased 
following this year. It is seen that the percentage of the efficient REITs were parallel with those results. As a 
result of examining the relation between the efficiency scores of the REITs and their asset sizes, it was found 
that the REITs of larger scale showed better performance in terms of the efficiency scores and the number of 
the efficient REITs. In the five-year period, 58.5% of the companies showed increasing returns to scale, 23.8% 
of them had fixed return to scale and 17.7% of them had decreasing returns to scale. The fact that most of the 
REITs operated with increasing returns to scale imply that the most important reason of the inefficiency was 
that REITs could not reach adequate scale size. 
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Proje Başlığı Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Yönelik Tasarlanan Eğitim Ortamında 7. Sınıf 

Öğrencilerinin Uzamsal Düşünme Becerilerin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ERCAN  ATASOY 

Araştırmacılar Arş.Gör. NESLİHAN  UZUN,  KÜBRA  ADA, 
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Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 13.11.2015 Kapanma Tarihi 16.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.028,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.813,25 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
 
Çalışmanın amacı, Beyin Temelli Öğrenme (BTÖ) kuramına yönelik tasarlanan eğitim ortamında öğrencilerin 
uzamsal becerilerindeki gelişiminin incelenmesidir. Ayrıca araştırmanın kapsamında BTÖ kuramına ilişkin 
öğretmen ve öğrenci görüşlerine ulaşılması amaçlanmaktadır. 
Araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniklerinden oluşan karma yöntem kullanılmıştır. Nicel bölümde ön test-
son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemi ortaokul 7. sınıf 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Deney grubuna BTÖ kuramına yönelik tasarlanan eğitim ortamında uygulama 
yapılırken; kontrol grubuyla mevcut matematik öğretim programına uyumlu ders işlenmiştir. Deney ve kontrol 
grubuna MGMP Uzamsal Yetenek Testi  ön test-son test olarak uygulanmış, veriler SPSS 23 programında 
analiz edilmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinden mülakat grubu belirlenmiş, uygulama süreci öncesinde ve 
sonrasında uzamsal becerilere ilişkin dört açık uçlu soruyla görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerle 
öğrencilerin SOLO Taksonomisine göre gelişimi ayrıntılı olarak incelenmiştir. BTÖ kuramına ilişkin görüşlere 
ulaşabilmek amacıyla deney grubuna günlük tutturulmuş, uygulama sonunda mülakat grubu ve öğretmeniyle 
görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi ve betimsel analiz yapılarak incelenmiştir. 
Çalışmanın sonunda deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin uzamsal becerileri kıyaslandığında deney 
grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mülakat grubu öğrencilerinin uzamsal 
görselleştirme becerileri ‘İlişkilendirilmiş Yapı’ SOLO düzeyine kadar yükselirken; zihinsel döndürme 
becerilerindeki gelişimin aynı düzeyde gerçekleşmediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ve uygulama 
öğretmeninin BTÖ kuramına yönelik olumlu görüşlerine ulaşılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Beyin Temelli Öğrenme, Uzamsal Beceri, SOLO Taksonomisi 

 
Abstract 

 
The aim of this study is investigation of students’ spatial thinking ability in a learning environment designed 
according to BBL theory. Besides this, within the scope of this study, it is aimed to achieve teachers and students’ 
opinions regarding to the learning environment of BBL theory. 
In this study, both quantitative and qualitative research techniques were used. In the quantitative part of the 
study, an experimental model control group with pre-test and post-test was applied. The sample consists of 7th 
grade students of the secondary educational school. In the learning environment, the experimental group was 
designed in accordance with and the lessons carried out based on BBL theory applications; while the control 
group was left with current mathematics curriculum course. For the experimental and control groups, the MGMP 
Spatial Abilithy Test, were applied with both pre-test and post -test, and the data were analyzed by SPSS23. 
Also, in the experimental students were defined interviewed groups, And intervies were complated with 4 open-
ended questions regarding to their spatial skills and with before and after applications proces. The obtained data 
were discussed in details according to the students' structure of SOLO taxonomy. In order to achieve the 
perceptions about the BBL theory, diaries were kept by the experimental group. In addition to the students and 
the teachers were interviewed at the end of pratice. 
Results of this study; it was determined that there was a significant difference between the control group and 
experimental group, in favour of experimental group students compared with others. Experimental groupstudents 
applications were also been raised in the level of SOLO AS (Associated Structure), but it was determined that 
the mental rotation ability was not developed as the same level of realization. Students and teachers also reached 
a positive opinion on the BBL theory. 
Keywords:  Brain-Based Learning, Spatial Skills, SOLO Taxonomy 
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Proje Başlığı İklim Değişikliği ve Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye?de Nükleer Enerjiye Karşı 

Toplumsal Tutum Analizi ve Finansal Ödeme İsteklerinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MUSA  GÜN 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi KORKMAZ  YILDIRIM, 
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Onaylanan Bütçesi 

 
7.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.349,23 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Ülkemizde nükleer enerjiye karşı sosyal algı ve tutum özellikle sosyal bilimcilerin araştırma konusu olmaktan 
çeşitli nedenlerden dolayı hep uzakta kalmıştır. Teknik ve ekonomik boyutunun incelendiği kadar sosyal 
boyutunun da incelmesi gereklidir. Literatürde ve basında yapılan nükleer karşıtı tutumun iklim değişikliği, enerji 
güvenliği ve çevre boyutları ilişkilendirildiğinde farklı eğilim alacağı araştırmanın temel öngörüsüdür. Bu projede 
Türkiye’de nükleer enerjinin toplumsal bakış açısı ve ekonomik açıdan ödeme isteklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Nükleer enerjiye karşı tutumların incelendiği çalışma sonuçlarına göre nükleer enerjiye yönelik 
pozitif tutum sergileyenlerin oranı toplam %47,6’dır.  Konuya ilişkin kararsız kalanların oranı %20 iken negatif 
tutum içerisinde olan katılımcıların toplam ağırlığı ise %27 düzeyindedir. Nükleer enerjiden vazgeçme karşılığında 
bireylerin ödeme istekleri ise şu şekildedir: Nükleer enerji kullanılmaması durumunda katılımcıların %64,8’i enerji 
harcamalarına ilişkin faturalarında herhangi bir değişiklik olmasını istememektedirler. Nükleer enerji 
kullanılmaması durumunda katılımcılar çok da fazla bir fedakârlık yapmak niyetinde değillerdir ancak fatura 
bedelinin %11,6’sı kadar ekstra ödeme isteğini göstermektedirler. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde nükleer enerjiye dair genel bilgi verilmekte ve dünyada nükleer enerjinin gelişimine dair açıklamalar 
yapılmaktadır. İkinci bölümde çalışmanın konusu, amacı ve yöntemi anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm bulgular 
kısmında çalışma amaç ve kapsamına uygun olarak çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır. Son 
bölümde ise çalışma bulgularının özeti sunulmaktadır. 
 

 
Abstract 

 
The social perception and attitude towards nuclear energy in our country has always been distant from the 
researches of social scientists for various reasons. It is necessary to examine the social dimension as well as the 
technical and economic dimension. The anti-nuclear attitude in the literature and at the press is the  main predictor 
of the research that will have a different tendency when climate change, energy security and environmental 
dimensions are related.In this project, it is aimed to determine the social point of view and willing to pay about 
nuclear energy in Turkey. According to the results of studies in which the attitudes towards nuclear energy are 
analyzed, the rate of positive attitudes towards nuclear energy is 47.6% in total. The proportion of neutral is 20% 
while the total weight of participants who are in negative attitude is 27%.In the case of non-use of nuclear energy, 
64.8% of respondents do not want any change in their bills for energy expenditure. In the case of non-use of nuclear 
energy, participants are not willing to sacrifice too much, they are just willing to pay an extra 11.6% of the bill.The 
study consists of four sections. In the first part general information about the nuclear energy is given, and the 
development of the nuclear energy in the world is explained. In the second part the topic, scope and aim of the 
project is explained. In the third finding section, the results of the project in line with the aim and the scope of the 
study are discussed. And in the last part summary of the project findings are presented. 
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Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Aeroallerjenlerden polenler (çiçek tozları) allerjik hastalıklarda rol oynayan allerjenlerden arasında 
önemli bir yere sahiptir. Atmosfere dağılmış bulunan allerjenik polenlerin belirlenmesi ve bunların hangi 
bitkilere ait olduklarının saptanması; Allerjen etkisi bulunan polenlerin havaya saçıldığı dönemlerin 
başlangıcı, en yüksek yoğunluğa eriştiği ve sona erdiği dönemleri gösteren polen takvimlerinin yapılması 
polenlerden kaynaklanan allerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde başarılı olabilmek için zorunludur. Bu 
çalışma ile insanların yoğun olarak yaşadıkları merkezi yerlerde karşılaşabilecekleri allerjenik polenle ri 
belirleyerek bu hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olmayı amaçlanmaktadır. Bu amaçla Ocak 2015 
– Aralık 20156 tarihleri arasında 1 yıllık allerjenik polen takviminin yapılmasını 
planlanmıştır.Türkiye’de aeropalinolojik araştırmalar için temel olu şturabilecek ilk çalışma Özkaragöz 
tarafından 1967 yılında, Ankara yöresi için 55 allerjik türün ve bunların polen saçma dönemlerini 
açıklayan sistematik bir araştırmadır. Türkiye’de polen takvimi ile ilgili ilk araştırma ise İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesinden Aytuğ ve arkadaşları tarafından İstanbul Belgrad ormanlarında 1966 
yılından itibaren 3 yıllık dönemde havada bulunan polenlerin volümetrik yöntemle tespit edildiği 
çalışmadır.  Daha sonra Yurdukoru Samsun ilinde 2 yıl, Ege Üniversitesinden Gemi ci ve arkadaşları İzmir 
yöresinde 1 yıl, İnce ve Pehlivan, Antalya-Serik ilçesinde 2 yıl, Ankara Üniversitesinden İnceoğlu ve 
arkadaşları Ankara havasında 3 yıl devam ettirilen çalışmaları ile literatüre önemli katkılar 
sağlamışlardır. Sonraki yıllarda Kırıkkale, Elazığ, Kayseri, Sivas, Aksaray, Ankara Beytepe, İzmir, İzmir -
Buca, Erzincan, Adana, Bartın, Zonguldak, Bilecik, Bilecik -Bozüyük, Çanakkale, Denizli,  Samsun, 
Düzce, Karabük, Şanlıurfa, Çanakkale-Bozcaada, Trabzon, Diyarbakır, Kastamonu ve Eskişehi r-
Sivrihisar polen takvimleri çalışmaları tamamlanmıştır. Bursa’da Uludağ Üniversitesi olarak ilk 
çalışmalarımız 1991 yılında başlatılmış ve aynı yıl ilk sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Bursa merkez ve 
ilçelerinde yürütülen çalışmalarla Bursa, İnegöl, Mudanya, Bursa Görükle Uludağ Üniversitesi Kampüsü, 
Mustafakemalpaşa, İznik ve Keles atmosferindeki polen dağılımı çalışmalarla belirlenmiştir. Ekibimiz 
tarafından ülkemizin çeşitli merkezlerinde işbirliği ile yürütülen diğer polen çalışmaları ile Isparta, 
Balıkesir, Burdur, Afyon, Edirne, Uşak, Eskişehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Manisa, Sakarya, Aydın -Didim, 
Muğla-Fethiye, Balıkesir-Savaştepe, İstanbul ve Yalova il merkezlerinin polen çalışmaları 
tamamlanmıştır.Şu ana kadar tamamlanarak yayın haline getirilmiş bölgeler dışında, tamamlanan ve yayın 
aşamasında olan Kırklareli-Merkez, Kırklareli-Lüleburgaz, Konya, Tekirdağ, Aydın-Merkez, Aydın-
Kuşadası, Muğla-Bodrum, Manisa-Akhisar, Çanakkale-Gökçeada, Bursa-Gemlik, Bursa-Mudanya, 
Edirne ve Antalya bölgeleri bulunmaktadır. Ayrıca çalışmaların devam ettiği Çankırı, Gaziantep, Van, 
Kocaeli, İçel, Tokat, Kars, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Milas, Datça ve Marmaris bölgeleri ile yakın 
bir zamanda Türkiye’nin büyük bir bölümünün atmosferik polenleri belirlenmiş ve “Türkiy e Polen 
Haritası” ortaya çıkmış olacaktır  
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Proje Başlığı Karadeniz'de Kullanılan Dip Trollerinin Torba Seçiciliğinin Belirlenmesi ve Torba 

Seçiciliğinin Arttırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. CEMALETTİN  ŞAHİN 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. TUNCAY YEŞİLÇİÇEK , Dr.Öğr.Üyesi AHMET RAİF ERYAŞAR, 

Öğr.Gör. YUSUF  CEYLAN, 
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Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 13.04.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
35.909,55 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
35.594,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışma Karadeniz’de dip trollerinin torba seçiciliğini geliştirmeye yönelik modifikasyonlar denenmiştir. 
Örneklemeler Sinyor Paşa isimli ticari faaliyet gösteren balıkçı gemisi ile örtü torba yöntemi kullanılarak yapılmış 
ve 5 adet trol torbasının M. barbartus balığına göstermiş olduğu seçicilik özellikleri belirlenmiştir. Operasyonlar 
17-18 Mart 2016 ve 24 Ağustos-24 Ekim 2016 tarihleri arasındaki dönemlerde gerçekleştirilmiştir. 40 mm baklava 
göz şekilli ticari torbanın L50 değerinin (12,9 cm) minimum avlanabilir boy olan 13 cm’nin altında kaldığı 
görülmüştür. 40 mm Kare göz ve 50 mm baklava göz şekilli torbalardan elde edilen L50 değerlerinin ise sırası ile 
15,09 cm, 15,15 cm olup, pazarlanabilecek birçok balığın bu torbalardan kaçtığı ve yakalama oranının B50 için % 
5,64 ve K40 için ise % 11,85 olduğu hesaplanmıştır. Ticari torbanın ön ve arka kısımlarına yerleştirilen kare gözlü 
kaçış halkalarının seçiciliğe olumlu etkileri olduğu (T40ÖN L50=14,42 cm, T40ARK L50=13,62  cm) ve ticari 
torbanın (40 mm baklava göz şekli) arka kısmına yerleştirilen kaçış halkasında pazarlanabilir av miktarı kaybının 
daha az olduğu görülmüştür. 
 

 
Abstract 
 
In the present study, it was tried to various modifications to improve cod-end selectivity of bottom trawl in the 
Black sea. Samplings were performed with Cafer Kaptan and Sinyor Paşa commercial fishing vessels using covered 
cod-end method and selectivity characteristics of a total of five trawl cod-ends on Mullus barbatus were determined. 
Operations were performed on 17-18 March 2016 and between 24 August – 24 October 2016. L50 value of 40 mm 
diamond commercial cod-end (12,9cm) was calculated to be lower than minimum landing size (13 cm). L50 values 
of 40 mm square and 50 mm diamond cod-ends were 15.09 cm and 15.15 cm, respectively. Moreover, i t  was 
calculated that most of marketable fish  escaped and catch rate of B50 and K40 were 5.4% and 11.85%, respectively. 
Square mesh escape cylinder inserted to both forward and back position of commercial cod-end (40 mm diamond) 
has positive effect on selectivity (T40ÖN L50=14.42 cm, T40ARK L50=13.62 cm) and it was determined that loss 
of marketable catch was lower on the square mesh escape cylinder placed in back of the cod-end. 
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Proje Başlığı Pirit, krom ve magnetit agregalı ağır betonların radyasyon soğurma ve mekanik 
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Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Çimento bağlayıcılı kompozit malzemeler günümüzde diğer yapı malzemelerine göre ucuz maliyeti, dayanıklılığı, 
imalat kolaylığı gibi üstünlükleri sayesinde yaygın kullanım alanı bulan ve ilerleyen yıllarda da sürdürülebilirlik 
açısından avantajları nedeniyle yine yaygın olarak kullanılacağı anlaşılan yapı malzemeleridir. Ağır betonlar 
radyoaktif ışımalara korunmada tercih edilmektedir. Sıvalar, duvar ve taşıyıcı elemanlarda gerek koruyuculuk 
gerekse estetik açıdan güzel bir görünüm sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Çok hızlı gelişen teknolojiler ile 
birlikte radyoaktif cihazlar insanların nerdeyse günlük yaşantısı içerisine de girmiştir. Radyoaktif ışınlardan 
korunmada betonla birlikte sıvalardan da yararlanılabilir. Bu çalışmada pirit, krom ve magnetit agregalı beton ve 
sıvaların mekanik ve radyasyon soğurma özellikleri araştırıldı. Sıvalarda pirit, krom ve magnettin çimento 
özelliklerini nasıl etkilediği belirlendi. Farklı su/çimento oranına sahip pirit, krom ve magnetit agregalı ağır 
betonların basınç dayanımı ve elastisite modülleri hesaplandı. Üretilen ağır betonların kütle soğurma katsayıları 
ölçüldü. Çalışma sonucunda pirit, krom ve magnetitle ağır beton üretilebileceği, bu mineral kökenli kayaçların 
herhangi bir beton özelliğini olumsuz etkilemediği, radyasyonda korunmada normal betonlara göre radyasyonu 
daha yüksek oranda soğurduğu görüldü. Pirit, krom ve magnetitin çimento özelliklerini olumsuz etkilemediği, 
ağır sıva üretilerek radyasyon korunmada faydalar sağlanacağı anlaşıldı. 
 
 
Abstract 

 

 
 

Cementious composite materials are now widely used due to their advantages such as low cost, durability and 
ease of manufacturing compared to other building materials and is a building material that will be widely used 
again in the following years due to its advantages in terms of sustainability. Heavy concrete is preferred to 
radioactive radiation protection. Plasters, both on the walls and the supporting element is used to provide 
protection and aesthetically beautiful appearance. Together with the fast-growing technologies, radioactive 
devices have become a part of everyday life. Protecting from radioactive rays can also be benefited from the 
plaster together with the concrete. In this study, mechanical and radiation absorption properties of pyrite, chrome 
and magnetite aggregate concrete and plasters were investigated. It was determined how the effects of pyrite, 
chrome and magnetite properties of cement in the plasters. The compressive strength and elasticity modul of 
pyrite, chrome and magnetite aggregates in different water I cement ratio concrete were calculated. The mass 
absorption coefficients of the heavy concrete were measured. As a result of the study, it was observed that pyrite, 
chrome and magnetite heavy concrete could be produced, these mineral rocks did not adversely affect any 
concrete properties and radiation absorbed radiation at higher rates than normal concretes. It was understood 
that pyrite, chromium and magnetite did not affect the cement properties negatively, heavy plasters could be 
used to provide benefits in radiation protection. 
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Proje Başlığı Sıçanlarda Metotrakset İndüklü Deneysel Testiküler Hasarda Diyete Arı Poleni İlavesinin 
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4.713,16 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 
Metotreksat (MTX), kemoterapide kullanılan bir antikanser ilacıdır. MTX’in testis dahil olmak üzere birçok 
organ üzerinde toksik etkisi olduğu bilinmektedir. Arı poleni güçlü bir antioksidandır ve serbest radikal 
temizleyicidir. Çalışmamızın amacı sıçanlarda metotreksat indüklü testis hasarına karşı arı poleninin koruyucu 
etkisini belirlemektir. Çalışmada Sprague Dawley ırkı 32 adet erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, MTX, 
polen ve MTX +polen olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Serum testosteron ve LH, doku MDA seviyesi, SOD ve 
CAT enzim aktivitesi incelendi. Ayrıca spermatolojik parametreler değerlendirildi. MTX grubunda MDA ve 
testosteron seviyesi istatistiksel olarak konrtole göre yüksek, SOD aktivitesi düşük bulundu. MTX+polen 
grubunda MDA ve testosteron seviyesi istatistiksel olarak MTX grubuna göre düşük, SOD aktivitesi ise yüksek 
olarak ölçüldü. CAT ve LH değerlerinde anlamlı bir değişim gözlenmedi. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde 
edilen bulgular, arı poleninin testis dokusunda kemoterapinin oluşturduğu yan etkilerin azaltmasında yararlı 
olabileceğini gösterdi. 

 
Abstract 

 
Methotrexate (MTX) is an anticancer drug used in chemotherapy. MTX was known for its toxic effects 
involving most of the organs including testis. Bee pollen is a potent antioxidant and free radical scavenger. 
The aim of our study is to determine the protective effect of bee pollen against metothexase-induced testicular 
damage in rats. Thirty-two male Sprague Dawley rats were used in the study. Rats were divided into 4 groups, 
control, MTX, pollen and MTX + pollen. Serum testosterone and LH, tissue MDA level, SOD and CAT 
enzyme activity were examined. In addition, spermatological parameters were evaluated. The MTX group 
were statistically higher MDA and testosterone levels and statistically lower SOD activity than those of control 
group. In the MTX+pollen group, MDA levels decreased significantly and SOD activity increased significantly 
compared to the MTX group. There was no significant change in CAT and LH values. Our results indicate that 
bee pollen may be useful in decreasing the side effects of chemotherapy on testis tissue. 
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Proje Başlığı 

Polietereterketon (PEEK) Esaslı Alt Yapı Malzemelerine Uygulanan Değişik Yüzey 
İşlemleri ve Adeziv Sistemlerin Üst Yapı Kompozitlerinin Bağlanma Dayanımına 
Etkisinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SABİT MELİH  ATEŞ 
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Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje, Polietereterketon (PEEK) esaslı alt yapı malzemelerine uygulanan değişik yüzey işlemlerinin üst 
yapı kompozitlerine olan bağlanma dayanımına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 540 adet  PEEK esaslı 
disk örnek hazırlanarak farklı yüzey işlemlerinin uygulanacağı 6 gruba ayrıldı (n=90); (C) kontrol grubu- 
yüzey işlemi uygulanmamış, (B) kumlama, (S) silika kaplama, (L) Er:YAG lazer ile pürüzlendirme, (LB) 
Er:YAG lazer ile pürüzlendirme ve kumlama ve (LS) Er:YAG lazer ile pürüzlendirme ve silika kaplama. 
Topografik yüzey değerlendirmelerinden sonra örneklere bağlayıcı ajan ile opak kompozit uygulandı ve üst 
yapı kompoziti tepildi. Kompozit uygulanmasından 24 saat sonra örnekler termal siklusa tabi tutuldu. 
Termal siklusu takiben Universal Test Cihazı kullanılarak bağlantı dayanımı testi yapıldı ve elde edilen 
veriler tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak ?=.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
değerlendirildi.  Grup S dışındaki tüm gruplar kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek yüzey 
pürüzlülüğü değerleri gösterdi (p?0.05).  Grup L dışında yüzey işlemi uygulanmış tüm gruplarda anlamlı 
derecede yüksek bağlantı dayanımı değerleri göstermiştir (p?0.05). Kumlama, silika kaplama veya bu 
işlemlerin lazer ile kombine kullanımı PEEK-rezin bağlantısının dayanımı için önemlidir, ancak tek başına 
lazer kullanımının bağlantı dayanımı üzerine etkisi yoktur. 
 

 
Abstract 

 
The aim of this project was to investigate the effect of different surface pretreatment methods on the bond 
strength of opaque and veneering resin to polyetheretherketone (PEEK) based aesthetic frameworks. 540 
PEEK disks were fabricated and divided into 6 pretreatment groups (n=90); (C) untreated control group, (B) 
airborne-particle abrasion, (S) silica coating, (L) etching with Er:YAG laser, (LB) etching with Er:YAG laser 
and airborne particle abrasion and (LS) etching with Er:YAG laser and silica coating. After topographical 
surface examinations, specimens were conditioned with adhesive and opaque composite, afterwards 
veneering resin was polymerized onto the PEEK specimens. 24 h after veneering, specimens 
 were subjected to thermal aging. Then, shear bond strength (SBS) tests were performed and the obtained 
data were analyzed with one-way ANOVA and Tukey test at a significance level of ?=.05. Surface treated 
PEEK specimens except Group S demonstrated significantly higher surface roughness (SR) values compared 
to Group C (p?0.05). Surface treated PEEK specimens except Group L demonstrated significantly higher 
SBS values compared to Group C (p?0.05). Airborne-particle abrasion, silica coating or their combined use 
with Er:YAG laser system establish durable bond between PEEK and resin; however, only Er:YAG laser 
treatment has no positive effect on resin-PEEK bond. 
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Proje Başlığı 

Polietereterketon (PEEK) Esaslı Alt Yapı Malzemelerine Uygulanan Değişik Yüzey 
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Etkisinin İncelenmesi 
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Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.467,76 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje, Polietereterketon (PEEK) esaslı alt yapı malzemelerine uygulanan değişik yüzey işlemlerinin üst 
yapı kompozitlerine olan bağlanma dayanımına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 540 adet  PEEK esaslı 
disk örnek hazırlanarak farklı yüzey işlemlerinin uygulanacağı 6 gruba ayrıldı (n=90); (C) kontrol grubu- 
yüzey işlemi uygulanmamış, (B) kumlama, (S) silika kaplama, (L) Er:YAG lazer ile pürüzlendirme, (LB) 
Er:YAG lazer ile pürüzlendirme ve kumlama ve (LS) Er:YAG lazer ile pürüzlendirme ve silika kaplama. 
Topografik yüzey değerlendirmelerinden sonra örneklere bağlayıcı ajan ile opak kompozit uygulandı ve üst 
yapı kompoziti tepildi. Kompozit uygulanmasından 24 saat sonra örnekler termal siklusa tabi tutuldu. 
Termal siklusu takiben Universal Test Cihazı kullanılarak bağlantı dayanımı testi yapıldı ve elde edilen 
veriler tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak ?=.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
değerlendirildi.  Grup S dışındaki tüm gruplar kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek yüzey 
pürüzlülüğü değerleri gösterdi (p?0.05).  Grup L dışında yüzey işlemi uygulanmış tüm gruplarda anlamlı 
derecede yüksek bağlantı dayanımı değerleri göstermiştir (p?0.05). Kumlama, silika kaplama veya bu 
işlemlerin lazer ile kombine kullanımı PEEK-rezin bağlantısının dayanımı için önemlidir, ancak tek başına 
lazer kullanımının bağlantı dayanımı üzerine etkisi yoktur. 
 

 
Abstract 

 
The aim of this project was to investigate the effect of different surface pretreatment methods on the bond 
strength of opaque and veneering resin to polyetheretherketone (PEEK) based aesthetic frameworks. 540 
PEEK disks were fabricated and divided into 6 pretreatment groups (n=90); (C) untreated control group, (B) 
airborne-particle abrasion, (S) silica coating, (L) etching with Er:YAG laser, (LB) etching with Er:YAG laser 
and airborne particle abrasion and (LS) etching with Er:YAG laser and silica coating. After topographical 
surface examinations, specimens were conditioned with adhesive and opaque composite, afterwards 
veneering resin was polymerized onto the PEEK specimens. 24 h after veneering, specimens 
 were subjected to thermal aging. Then, shear bond strength (SBS) tests were performed and the obtained 
data were analyzed with one-way ANOVA and Tukey test at a significance level of ?=.05. Surface treated 
PEEK specimens except Group S demonstrated significantly higher surface roughness (SR) values compared 
to Group C (p?0.05). Surface treated PEEK specimens except Group L demonstrated significantly higher 
SBS values compared to Group C (p?0.05). Airborne-particle abrasion, silica coating or their combined use 
with Er:YAG laser system establish durable bond between PEEK and resin; however, only Er:YAG laser 
treatment has no positive effect on resin-PEEK bond. 

 

 

 
  
Proje Başlığı Farklı sayıda termal siklus uygulamasının değişik simanlar ile simante edilen bir 
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Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 

Amaç: Bu in vitro çalışma değişik simanlar ile simante edilen bir fiber postun mikrosızıntısına farklı sayıda 
termal siklus uygulamasının etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Materyal ve Metod: Çalışmada, periodontal sorunlar ve travmaya bağlı olarak çekilmiş 60 adet üst santral 
diş kullanılmıştır. Dişler crown-down tekniği ile genişletildikten sonra lateral kondensasyon ile 
doldurulmuştur. Standart post preperasyonu ile hazırlanan kökler her bir grupta 20 örnek olacak şekilde 3 
gruba ayrılarak Meron siman, Variolink II Professional Pack ve Panavia SA siman ile simante edilmiştir. 
Örnekler 4 alt gruba (N=5) ayrılmış; 1. Grup örneklere (kontrol grubu) termal siklus uygulanmamış, 2. Grup 
örneklere 1000, 3. Grup örneklere 5000, 4. Grup örneklere 10000 termal siklus (5- 55ºC) işlemi uygulanmıştır. 
24 saat metilen mavisi solüsyonunda bekletilen örneklerden yatay olarak 3 er kesit alınmış (Servikal, Orta, 
Apikal) ve kesitler stereo mikroskop altında 12 büyütmede incelenmiştir. Veriler istatistiksel olarak analiz 
edilmiştir. 
Bulgular: Kullanılan simanın, termal siklus uygulanmasının, sızıntı olan bölgenin ve siman-siklus sayısı, 
bölge-siklus sayısı, siman-bölge-siklus sayısı etkileşimlerinin anlamlı (p0.05) istatistiksel olarak saptanmıştır. 
Sonuç: Çalışmada en az sızdırmazlık değerini self adeziv siman (Panavia SA) göstermiş, bunu sırasıyla, total-
etch adeziv (Variolink 2) ve cam iyonomer siman (Meron) takip etmiştir. En fazla mikrosızıntı 10000 termal 
siklus uygulandığında oluşmuş, bunu sırasıyla 5000 ve 1000 termal siklus uygulanan dişler takip etmiştir.  
Bölgelere göre sızıntı değerleri fazladan aza doğru kuronal, orta ve apikal şeklinde sıralanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Fiber Post, Simanlar, Termal Siklus, Mikrosızıntı 

 
Abstract 

 
Aim: This in vitro study was conducted to investigate the effect of different thermal cycle application on the 
microleakage of a fiber post cemented with different cements. Material and Method: In the study, 60 maxillary 
central teeth extracted due to periodontal problems and trauma were used. The teeth were expanded by crown-
down technique and then filled with lateral condensation technique. The roots prepared with standard post 
preparation were divided into 3 groups as 20 specimens in each group and cemented with Variolink II 
Professional Pack, Panavia SA Cement and Meron cement. The samples were divided into 4 subgroups (N = 
5). Thermal cycling was not applied to group 1 (control group), 1000 cycles were applied to group 2 samples, 
5000 cycles were applied to group 3 samples, and thermal cycling (5-55ºC) was applied 10000 times to group 
4 samples. Three sections were taken horizontally (Cervical, Middle, Apical) from the samples kept in the 
methylene blue solution for 24 hours and sections were examined under a stereo microscope at 12 magnification. 
The data were evaluated statistically.  Results: It was found that the use of the thermal cycle, the number of 
cement-cycles, the number of region- cycles, the number of cement-regions-cycles were significant (p <0.001), 
but cement-zone interaction was not statistically significant (p> 0 05) 
Conclusion: Self adhesive cement (Panavia Sa) showed the least leakage value in the study, followed by total-
etch adhesive (Variolink 2) and glass ionomer cement (Meron). The most microleakage occurred when 10000 
thermal cycles were applied, followed by 5000 and 1000 thermal cycles, respectively. According to the region, 
the leakage values are at most coronal and at least apical. 
 
Key Words: Fiber Post, Cements, Thermal Cycle, Microleakage 
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Proje Özeti 
 

Bu proje Borçka Baraj Gölü’nde yaşayan yayın balığının (Silurus glanis L., 1758) biyo-ekolojik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Ocak 2016-Kasım 2017 dönemi arasında aylık olarak yapılan örneklemeler 
sonucunda 15 farklı balık türünden ve hibrit bireylerden oluşan toplam 3410 adet balık yakalanmıştır. Yakalanan 
balık türleri arasında Alburnus derjugini 1883 adet (%55,22) ile en fazla yakalanan tür olurken Alburnoides 
fasciatus ve Salvelinus fontinalis türleri ise birer adet (%0,03) birey ile en az yakalanan türler olmuştur. Çalışma 
boyunca 156 adet yayın balığı yakalanmış olup, elde edilen bu miktar toplam yakalanan balık sayısının %4,57’sini 
oluşturmuştur. Yakalanan yayın balıklarının 99 adedi (%63,46) dişi, 57 adedi (%36,54) erkek bireylerden 
oluşmaktadır. Boyları 20,6 cm ve 145,0 cm arasında olup, ortalama boyu 68,3±2,214 cm, ağırlıkları 56,33-21452 
g arasında ve ortalama ağırlığı ise 3090,18±307,505 gr olarak belirlenmiştir. İncelenen yayın balıklarının dişi, 
erkek ve genel olarak boy- ağırlık ilişkileri sırasıyla, W= 0,0063 L3,0053 (r=0,99), W= 0,0102 L2,8767 (r=0,99) 
ve W= 0,0079 L2,9449 (r=0,99) şeklinde hesaplanmıştır. Yakalanan yayın balığı bireylerinin 1-11 yaşları arasında 
dağılım gösterdiği tespit edilmiş olup, dişi bireylerin 1-4, erkek bireylerin ise 2-5 yaş gruplarında yoğunlaştığı 
belirlenmiştir. Ortalama kondisyon faktörü dişi, erkek ve tüm bireyler için sırasıyla, 0,640±0,015, 0,644±0,023 ve 
0,641±0,018 olarak hesaplanmıştır. Cinsi olgunluğa ulaşmış en küçük yayın balığı bireyin boyu, dişi ve erkeklerde 
sırasıyla 81,3 cm ve 78,3 cm olarak belirlenmiştir. İlk cinsi olgunluk boyu dişilerde 85,0 cm, erkeklerde ise 79,9 
cm olarak bulunmuştur. İncelenen yayın balığı bireylerinin fekonditesi 30379 ile 301356 adet arasında ve ortalama 
yumurta veriminin ise 179043±335,320 adet yumurta olduğu hesaplanmıştır. 
GSİ değerlerine göre yayın balıklarının Temmuz-Eylül ayları arasında yumurtalarını bıraktığı, yumurtlamanın en 
yoğun olarak Ağustos ayında gerçekleştiği ve Eylül ayında ise tamamen sona erdiği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Biyo-ekolojik Özellikler, Yayın Balığı, Silurus glanis, Borçka Baraj Gölü, Artvin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

This study was carried out to determine the bio-ecological characteristics of the European catfish (Silurus glanis 
L., 1758) inhabiting the Borçka Dam Lake. Samplings were conducted monthly between January 2016-November 
2017 and at the end of the sampling period, totally 3410 fish specimens which consisting of 15 different fish 
species and hybrid individuals were caught. Among the captured fish species, Alburnus derjugini was the most 
abundant with 1883 individuals (55.22%), while the species of Alburnoides fasciatus and Salvelinus fontinalis 
were caught least ones with number of one individual (0.03%) from each one. During the study, a total of 156 
European catfish were sampled and this amount constituted 4.57% of the total number of caughting fish. 99 
individuals (63.46%) of the European catfish specimens were female and 57 (36.54%) were male. Their lengths 
ranged from 20.6 cm to 145.0 cm with a mean length of 68.3±2.214 cm, while their weights varied between 
56.33 g and 21452 g with a mean value of 3090.18±307.505 g. The length-weight relationship of female, male 
and overall of the European catfish specimens were calculated as W= 0.0063 L3.0053 (r=0.99), W= 0.0102 
L2.8767 (r=0.99) and W= 0.0079 L2.9449 (r=0.99), respectively. 
It was determined that overall the European catfish specimens caught were distributed between the ages of 1-11 
years and female individuals concentrated in 1-4 years of age groups and while the males concentrated in 2-5 
years of age groups. The mean condition factor for females, males and all individuals was calculated as 
0.640±0.015, 0.644±0.023 and 0.641±0.018, respectively. The smallest catfish individuals that reached the sexual 
maturity in females and males were at 81.3 cm and 78.3 cm, respectively. The length at first sexual maturity was 
estimated as 85.0 cm for females and 79.9 cm for males. The fecundity of the European catfish was estimated 
between 30379 and 301356 with an average value of 179043±335.320 number eggs. According to the GSI values, 
it was determined that European catfish leaves its eggs between July and September, laying egg occurs most 
intensively in August and ends up completely in September.  
 
Keywords: Bio-ecological characteristics, European catfish, Silurus glanis, Borçka Dam Lake, Artvin. 
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Abstract 
 

This study was carried out to determine the bio-ecological characteristics of the European catfish (Silurus glanis 
L., 1758) inhabiting the Borçka Dam Lake. Samplings were conducted monthly between January 2016-November 
2017 and at the end of the sampling period, totally 3410 fish specimens which consisting of 15 different fish 
species and hybrid individuals were caught. Among the captured fish species, Alburnus derjugini was the most 
abundant with 1883 individuals (55.22%), while the species of Alburnoides fasciatus and Salvelinus fontinalis 
were caught least ones with number of one individual (0.03%) from each one. During the study, a total of 156 
European catfish were sampled and this amount constituted 4.57% of the total number of caughting fish. 99 
individuals (63.46%) of the European catfish specimens were female and 57 (36.54%) were male. Their lengths 
ranged from 20.6 cm to 145.0 cm with a mean length of 68.3±2.214 cm, while their weights varied between 
56.33 g and 21452 g with a mean value of 3090.18±307.505 g. The length-weight relationship of female, male 
and overall of the European catfish specimens were calculated as W= 0.0063 L3.0053 (r=0.99), W= 0.0102 
L2.8767 (r=0.99) and W= 0.0079 L2.9449 (r=0.99), respectively. 
It was determined that overall the European catfish specimens caught were distributed between the ages of 1-11 
years and female individuals concentrated in 1-4 years of age groups and while the males concentrated in 2-5 
years of age groups. The mean condition factor for females, males and all individuals was calculated as 
0.640±0.015, 0.644±0.023 and 0.641±0.018, respectively. The smallest catfish individuals that reached the sexual 
maturity in females and males were at 81.3 cm and 78.3 cm, respectively. The length at first sexual maturity was 
estimated as 85.0 cm for females and 79.9 cm for males. The fecundity of the European catfish was estimated 
between 30379 and 301356 with an average value of 179043±335.320 number eggs. According to the GSI values, 
it was determined that European catfish leaves its eggs between July and September, laying egg occurs most 
intensively in August and ends up completely in September.  
 
Keywords: Bio-ecological characteristics, European catfish, Silurus glanis, Borçka Dam Lake, Artvin. 
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Dayanımına Etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi İPEK  ÇAĞLAR 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi SABİT MELİH ATEŞ, Prof.Dr. ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ, 

Proje Kodu 2015.53001.111.08.03 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
22.886,58 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
22.259,92 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Yapay dişlerin kaide materyalinden ayrılması tam protez kullanan hastalarda görülen önemli problemlerden 
biridir. Kimyasal ve mekanik uygulamalar ile yapay dişlerin kaide materyalleri ile bağlantı dayanımları 
güçlendirilebilmektedir Bu proje, yapay dişlere uygulanan farklı yüzey işlemlerinin akrilik rezin kaide 
materyaline bağlantı dayanımına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 60 adet akrilik yapay 1. molar diş 
farklı yüzey işlemleri (Kontrol (herhangi bir işlem uygulanmadı, grup K), metil metakrilat monomer uygulaması 
(grup M), Al2O3 ile kumlama (grup S) , Er:YAG lazer uygulaması (grup L), Er:YAG lazer+monomer 
uygulaması (grup LM), kumlama+monomer uygulaması (grup SM)) uygulanmak üzere rastgele olarak 6 gruba 
ayrıldı. Yüzey değişimleri Taramalı Elektron Mikroskobu (TEM) ile değerlendirildi. Yüzey değerlendirmesinden 
sonra kaide rezini özel bir kalıp yardımıyla yapay dişler üzerine polimerize edildi. Örneklere Universal test 
makinası ile kafa hızı 1 mm/min olacak şekilde makaslama bağlantı dayanım testi uygulandı. Elde edilen veriler 
tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak değerlendirildi (p?0.05). Tüm yüzey işlemlerinin bağlantı 
dayanımı üzerinde etkisinin olduğu (p?0.05) görüldü. En yüksek bağlantı dayanım değerleri Grup SM (31.70 
MPa)’de saptandı.  Grup S ve Grup L’ye göre Grup SM ve Grup LM’de daha yüksek makaslama bağlanma 
değerleri (p< 0.001) tespit edildi. Akrilik yapay dişlere uygulanan yüzey işlemlerinin bağlantı dayanım 
değerlerini artırdığı ve lazer ile pürüzlendirmenin alternatif bir yüzey işlemi olabileceği sonucuna varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Akrilik Rezin Diş, Makaslama Bağlantı Dayanımı, Er:YAG Lazer, Kumlama, Monomer 

 
Abstract 

 
Debonding of artificial teeth from the denture base is an important problem for complete denture wearers. Bond 
strength between acrylic tooth and denture resin may be improved by mechanical or chemical treatments. The 
aim of this project was to evaluate the effect of various surface pretreatments of acrylic resin denture teeth on the 
bond strength to denture base resin. 60 acrylic first molar denture teeth were randomly divided in 6 groups; 
Control (no surface treatments- group K), methyl methacrylate monomer (group M), sandblasting with Al2O3 
(group S), Er:YAG laser irradiation (group L), Er:YAG laser irradiation+monomer (group LM), 
sandblasting+monomer (group SM). Surface examinations were evalutaed with Scanning Electron Microscoper 
(SEM). After surface examinations acrylic resin was polymerized onto the denture teeth using a specially designed 
mold. Specimens were tested for shear bond strength using a universal testing machine at a cross-head speed of 
1 mm/min. One-way ANOVA and Tukey’s post hoc tests were used for comparisons among the groups at a 
significance level of 0.05. Ridge lap area surface treatment methods exhibited a significant effect on the shear 
bond strength of denture teeth to the denture bases (p< 0.05). The highest shear bond strength was observed in 
Group SM (31,6960 MPa). Group SM and Group LM showed higher bond stregth values than GroupS and Group 
L (p< 0 001) It could be concluded that the pretreatment of denture teeth improve the bond strength to denture 
base materials. ER:YAG lasers can be used as an alternative pretreatment method. 
 
Key Words: Acrylic Denture Teeth, Shear Bond Strength, ER:YAG Laser, Sandblasting, Monomer. 
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Proje Özeti 
 

Cep telefonlarının kullanımı dünyada her geçen gün artmaktadır. Kominikasyon açısından bakıldığında faydalı 
yönleri olsa da cep telefonlarının yaymış olduğu elektromanyetik alan insan vücudunda istenmiyen biyolojik 
etkilere neden olabilir. Pratik kullanimında cep telefonlarının en fazla ve yakın temas ettiği doku parotis bezidir. 
Bu çalışmada, elektromanyetik alan yaratan bir jeneratör ile oluşturulan 1800 MHz elektromanyetik alanın, 
ratlarda parotis bezi üzerindeki etkilerininin biyokimyasal, histopatolojik ve imminohistokimyasal yöntemlerle 
araştırılması amaçlandı. Toplam 21 Sprague Dawley Albino rat çalışmaya dahil edildi.Ratlar randomize olarak 
eşit sayıdan oluşan 3 gruba ayrıldı. Konuşma modundaki cep telefonunu simüle etmek için birinci çalışma grubu 
30 gün boyunca günde 6 saat ve ikinci çalışma grubu ise 30 gün boyunca günde 12 saat 1800 MHz elektromanyetik 
alana maruz bırakıldı. Tüm vücüt ortalamaspesifik absorbsiyon oranı (SAR) 0.117 W/kg. idi. Kontrol grubu 
electromanyetik alana maruz bırakılmadı. 30 gün sonra ratlar sakrifiye edilerek parotis bezi üzerindeki etkileri 
histopatolojik ve imminohistokimyasal yöntemlerle değerlendirildi. Homojenize edilen parotis dokusunda total 
antioksidan düzeyl (TAS) ve total oksidan düzeyi (TOS) ölçüldü. The histopatolojik sonuçlar günde 6 saat ve 12 
saat elektromanyetik alana maruz bırakılmış ratlarda artmış dejenerasyonu, immunohistokiyasal analiz ise her 2 
çalışma grubunda artmış apoptotik indexi gösterdi (P<0.00; P<0.05). Elektron mikroskopisi ile yapılan 
histopatolojik incelemede 12 saat elektromanyetik alana maruz bırakılmış ratlarda çekirdekte sitoplazmik 
inklüzyon gözlendi. 
 
 

Abstract 
 

The use of mobile phones has become widespread in recent years. Although beneficial from the communication 
viewpoint, the electromagnetic fields generated by mobile phones may cause unwanted biological changes in the 
human body. In this study, we aimed to evaluate the effects of 1800MHz Global System for Mobile 
communication (GSM-like) electromagnetic field, generated by an electromagnetic fields generator, on parotid 
gland of rats by using histopathologic and immunohistochemical methods. A total of 21 Sprague Dawley Albino 
rats were included in the study. The rats were divided randomly into three groups of seven rats each. The first 
study group were exposed to a1800MHz electromagnetic fields for 6 hours and the second study group was 
exposed for 12 hours for 30 days to simulate the talk mode on a mobile phone. The whole body average specific 
absorption rate (SAR) was 0.117 W/kg. The control group was not exposed to the a fore-mentioned 
electromagnetic fields. After 30 days, the rats were sacrificed and the parotid glands were evaluated by 
histopathologic and immunohistochemical methods. 
The histopathologic analysis showed increased degeneration signs in the study groups Immunohistochemical 
analysis revealed increased apoptotic index in two study groups compared to that in the control group (P<O.OO; 
P<0.05). 
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Çalışmanın amacı, farklı daimi ve geçici dental yapıştırma simanlarının dört farklı mikroorganizma üzerindeki 
antibakteriyel etkilerinin değerlendirilmesidir. 
Çalışmada toplam beş adet siman kullanıldı: Daimi siman olarak çinko karboksilat (Adhesor), cam iyonomer 
(Meron) ve self-adeziv rezin (Panavia SA) siman; geçici siman olarak öjenol içeren (RelyX Temp E) ve öjenol 
içermeyen (Cavex) siman kullanıldı. Dört standart tip bakteri simanların antibakteriyel etkilerinin 
değerlendirilmesinde kullanıldı: St.Mutans, S. Sangius, S.Salivarius ve L.Casei. Her bir siman 
için beş adet örnek 2mm × 5mm boyutlarındaki fiber kalıplar kullanılarak, tek bir kullanıcı tarafından aseptik 
koşullar altında ve üretici firmanın talimatları doğrultusunda üretildi. Taze hazırlanmış siman örnekleri inkübasyon 
periyodu için Brain-Heart İnfüzyon besiyerine konuldu ve 37°C’ de 24 saat ve 48 saat beklendi. İnkübasyon 
periyodu sonrası bakterilerin büyüme paternleri değerlendirildi. Çalışmada kullanılan simanların kullanılan 
bakterile üzerinde farklı derecelerde antibakteriyel etkilerinin olduğu görüldü. Simanların antibakteriyel etkinliğini 
değerlendirilmesinden sonra her bir siman için 3 adet örnek simanların sitotoksisite değerlerinin ölçülmesi için 
hazırlandı. Simanların sitotoksisite testinde ortaya çıkan renk opasite değerleri tarayıcı yardımıyla ölçüldü ve 
kaydedildi. 
Klinik olarak dental simanların antibakteriyel etkileri, dişteki bakteri kaynaklı problemler üzerinde etkili olacağı 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: dental siman, antibakteriyel etki, sitotoksik etki. 

 
Abstract 

 
The aim of the study, the antibacterial effect of different permanent and provisional dental luting cements were 
investigated in vitro against four different microorganisma. 
In our study, a total of five cements were used: Zinc Carboxylate (Adhesor), glass ionomer (Meron) and self-
adeziv resin (Panavia SA) cements as permanent cements and eugenol containing (Provicol) and eugenol free 
(Cavex) cements as temporary cements. Four standard types of bacteria were used to assess antibacterial activity 
of cements: St. Mutans, S. sangius, S. salivarius, Lactobacillus casei. For each cement five sample was prepared 
by a single researcher with aseptic conditions and according to the manufacturer's recommendations, with the help 
of fiberglass molds to be 2mm x 5mm in size. Freshly prepared cement samples were placed on a Brain-Heart 
infusion medium and left at 37 ° C for 24, 48, 72 hours of incubation. It was observed that microorganism growth 
was prevented after the incubation period. Multi-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey HSD tests were 
applied to the obtained values. The statistical meaningful level was accepted as p < 0.01. It has been observed that 
different dental cements 
used in the study have antibacterial effects against st.mutans, s.sangius, s. salivarius and l.casei. zinc carboxylate 
cement was found to have the highest antibacerial effect. The other cements has a similar antibacterial effect. 
Clinically, antibacterial effects of dental cements reduce the bacterial problems that can occur in the underlying 
teeth. 
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Proje Başlığı Çamlıkaya granitoid kompleksinin (İspir-Erzurum) petrolojik ve jeodinamik incelemesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. RAİF  KANDEMİR 

Araştırmacılar  Mühendis CİHANGİR ALYILDIZ 

Proje Kodu 2015.53001.109.01.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.358,28 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
23.240,93 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Pontidler olarak bilinen Karadeniz sıradağları Türkiye’nin jeolojik gelişiminde kilit öneme sahiptir. Bu tektonik 
birliğin özellikle Doğu Pontidler (Doğu Karadeniz Dağları) olarak bilinen doğu kesimleri, Karbonifer’den (350 my) 
günümüze kadar olan zaman aralığında meydana gelen jeolojik olayları hemen hemen eksiksiz olarak kaydetmiştir. 
Farklı tektonik ortamlarda oluşan magmatik kayalar, sahip oldukları farklı jeokimyasal özellikleri ile birbirinden 
kolaylıkla ayırt edilebilmektedirler. Örneğin, kıtasal rifleşme, okyanusal ritleşme ve ada-yayı oluşumu sırasında 
oluşan magmatik kayalar bu şekildedirler. Buna karşılık yitimle-ilişkili kıtasal yay kayaları ile yay-kıta veya kıta-
kıta çarpışması sırasında oluşan magmatik kayalar kısmen benzer jeokimyasal özellikler taşırlar. Bu nedenle, bazı 
durumlarda bu kayaçların tektonik ortam tanımlaması net bir şekilde yapılamamaktadır. Bununla birlikte, bu 
kayaları birbirinden ayırt edebilmenin başka bir yolu da yoktur. Burada önemli olan kayaların çarpışma izleri taşıyıp 
taşımadığıdır. Zira, yitimle ilişkili ortamlarda oluşan kayalar jeokimyasal olarak hiçbir şekilde çarpışma izleri 
taşımamaktadırlar. Çok belirgin olmasa bile, çarpışma izleri taşıyan kayalar tektonik olarak doğrudan çarpışma 
ortamları ile ilişkilidirler. Çamlıkaya ve civarında gerçekleştirilecek olan bu çalışma ile Geç Karbonifer ve Geç Jura 
dönemleri için tartışmalı olan tektonik ortamlar üzerinde önemle durulacaktır. Bu anlamda, ilk olarak, tek bir kütle 
halinde haritalanan magmatik kayalar, yapılacak arazi çalışmaları ile yaş aralıklarına göre fasiyeslerine ayrılacaktır. 
Böylece Geç Karbonifer ve Geç Jura kayaçlarının yayılım şekli ve yayılım alanlarının büyüklükleri ortaya 
çıkarılacaktır.  Her iki birimden alınacak yeterli sayıdaki numune ile birimler önce petrografik olarak 
tanımlanacaktır. Daha sonra her birimden seçilecek yeterli sayıdaki numune, jeokimyasal karakterlerini belirlemek 
üzere, tüm-kaya analizleri için laboratuvara gönderilecektir. Birimlerin kristallenme yaşlarını belirlemek üzere 
seçilecek bir kaç örnek radyometrik yaş tayinleri (U-Pb zirkon, Ar-Ar mineral) için yurt dışındaki laboratuvarlara 
gönderilecektir. Bu kütleleri oluşturan magmaların köken alanlarını belirlemek ve kıtasal kabuktaki göçleri sırasında 
uğradıkları petrolojik süreçleri tespit edebilmek üzere yeterli sayıdaki örneğin yine yurt dışı laboratuvarlarda 
radyojenik izotop analizleri (Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-Pb) yaptırılacaktır. Çamlıkaya yöresinde çalışılacak olan kayalar, 
yaş aralığı bakımından, yukarıda bahsi geçen tartışmalı dönemlere aittir. Bu kayaların, yapılacak analizlerle doğru 
orantılı olarak, doğru bir şekilde analiz edilmeleri (2-adet SCI makale), Türkiye jeolojisinin Geç Karbonifer ve Geç 
Jura olaylarının anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağı ortadadır. Yukarıda belirtilen analiz gruplarından her 
hangi birinin yapılamaması durumunda bölge jeolojisi ile ilgili yapılacak olan yorumlar her zaman için tartışmaya 
açık olacaktır. 
Anahtar Kelimeler:Magmatizma,  Radyometrik yaşlar , Radyojenik izotoplar, Geç Karbonifer, Geç Jura, Doğu 
Pontidler 
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Proje Başlığı Medikal Ampul Açıcı Birimi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ARZU  ERKOÇ HUT 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.110.01.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
25.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.280,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
 
Proje Özeti 
 
Birçok özelliği bünyesinde barındıran ve her hacimdeki ilaç ampulünün güvenle açılabilmesine imkan veren yerli 
malı bir medikal ampul açıcının varlığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Bu çalışma; Türkiye’nin ilk çok 
işlevli medikal ampul açıcı birimini üretmek amacıyla 15.12.2015 - 15.11.2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Bir Medikal ampul açıcı birimi tasarlandı. T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 08.02.2016 tarihinde Faydalı 
Model Belgesi onaylandı. Medikal ampul açıcı birimin prototipi yaptırıldı. Anahtar kelimeler: ilaç, ampul, açıcı 
 
Abstract 
 
No information was available about the existence of a medical ampoule opener, which allows many features to be 
safely opened in every volume of the drug ampoule. This study; It was realized in order to produce the first 
multifunctional medical ampoule opener unit of Turkey between November 15 2015 and November 15 2017. A 
medical ampoule opener unit was designed. T. C. The Turkish Patent Institute approved the Utility Model 
Document on February 8 2016. The prototype of the medical ampoule opener unit was made. 
Key words: drug, ampoule, opener 
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Proje Başlığı Türkiye'de yüksek din eğitiminin yeniden yapılanması sürecinde ilahiyat fakültesi 

mensuplarının görüş ve beklentileri üzerine nitel bir araştırma 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. BAYRAMALİ  NAZIROĞLU 

Araştırmacılar  

Proje Kodu 2015.53001.104.02.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.260,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.591,11 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu araştırma Türkiye'de yüksek din eğitiminin son yıllarda yaşadığı dönüşüm ve bu dönüşümün akademi 
çevrelerinde gördüğü karşılıktan hareketle mevcut durumun içeriden tespitinin yapılmasına ve yeniden 
yapılandırılan kurumları yönetenlerin görüş ve beklentilerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda 7 farklı ilahiyat fakültesinde görev yapan toplam 
26 akademisyenden oluşan çalışma grubuyla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
veriler betimsel olarak ele alınmış ve eleştirel bir bakış açısıyla analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda yüksek 
din öğretimi kurumlarının çok yönlü sorunları olduğu ve bunun için de çok yönlü çözüm önerilerine ihtiyaç 
duyulduğu anlaşılmıştır. 

 
Abstract 
 
This research aims to determine the present situation of the theological education in Turkey from perspectives 
of opinions and expectations of the academic staff in these faculties. Qualitative research methods have been 
used in the research. In this context, semi-structured interviews were conducted with a group of 26 academicians 
working in 7 different theology faculties. The obtained data were dealt with as a descriptively perspective and 
analyzed from a critical point of view. As a result of the research, it has been understood that the institutions of 
higher religious education have multifaceted problems and that there is a need for multidimensional solutions 
for these problems. 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015

146

 

  
  
Proje Başlığı Bazı Trichoderma spp. suşlarının mısır (Zea mays L.) bitkisindeki tuzluluk stresine 

etkileri 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. NURAN  DURMUŞ 

Araştırmacılar Prof.Dr. ŞENGÜL  ALPAY KARAOĞLU, 

Proje Kodu 2015.53001.102.03.07 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
18.135,08 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.485,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 
 
Bu çalışmada Trichoderma atroviride ID20G, Trichoderma harzianum ID11C ve ID11D suşlarının mısır (Zea 
mays L.) bitkisindeki tuz stresi üzerine etkisi araştırıldı. Mısır tohumları, mantar suşlarıyla muamele edildikten 
sonra büyütülen fidelere 50 ve 100 mM NaCl uygulandıktan sonra kök ve gövdeye ait büyüme parametrelerindeki 
değişiklikler belirlendi. Ayrıca; kök ve yapraklardaki; nispi su içeriği, lipid peroksidasyonu, prolin, çözünebilir 
protein, fotosentetik pigment miktarları, süperoksit dismutaz (SOD), guaiakol peroksidaz (GPX), glutatyon 
redüktaz (GR) ve katalaz (KAT) gibi antioksidan enzimlerin aktiviteleri ile PS2 maksimum kuantum verimi 
(Fv/Fm), PS2 fotokimyasal verimi (QPS2), elektron transfer oranı (ETO), fotokimyasal olmayan floresans 
sönmesi (NPQ) ve fotokimyasal kullanılma (qP) değerleri ölçüldü. Mantar suşlarının; tuz stresinin etkisiyle; 
büyüme parametreleri, nispi su içeriği, toplam klorofil ve karotenoid miktarlarındaki azalmaları önemli ölçüde 
giderdiği belirlendi. Tuz stresi uygulanan fidelerdeki lipid peroksidasyonu, çözünebilir protein ve prolin 
içeriklerinin arttığı, mantar suşlarının lipid peroksidasyonunu önemli oranda azalttığı, buna karşılık çözünebilir 
protein ve prolin içeriklerini ise daha fazla artırdığı tespit edildi. Tuz stresi ile fidelerdeki SOD, GPX, GR ve 
KAT aktivitelerinin arttığı, mantar ön uygulaması ile enzim aktivitelerinde; tuz konsantrasyonuna ve mantar 
suşlarının etkilerine bağlı olarak 
farklı değişimler bulundu. Tuz stresi ile Fv/Fm, QPS2, ETO ve qP değerlerinde azalma, NPQ değerinde ise artış 
meydana geldi. Mantarlarla muamele edilen ve tuz stresi uygulanan fidelerde ise Fv/Fm,QPS2, ETO ve qP 
değerlerinin sadece tuz uygulanan fidelerden daha fazla olduğu, NPQ değerinin ise azaldığı görüldü. Bu sonuçlar 
çalışmada kullanılan suşların mısır bitkisinde tuz stresi altında fotosentetik etkinliği artırdığını göstermektedir. 
Ayrıca söz konusu suşların mısır bitkisindeki tuz stresinin olumsuz etkilerini önemli ölçüde giderdiği ve 
kullanılan suşlar içerisinde en etkili olanın Trichoderma atroviride ID20G olduğu belirlendi. 
Anahtar Kelimeler:Tuz Stresi, Trichoderma spp., Antioksidan Enzim, Klorofil Fluoresans. 
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Abstract 
 

The effects of the Trichoderma atroviride ID20G, Trichoderma harzianum ID11C and ID11D strains on salt stress 
were investigated in maize plants (Zea mays L.) in the present study. After pre-treatment of maize seeds with 
fungal strains, differences in root and shoot growth parameters were recorded in 50 mM and 
100 mM NaCl treated plants. Moreover, Relative water content, lipid peroxidation, prolin, soluble proteins, 
photosynthetic pigment amounts, antioxidant enzyme activities such as superoxide dismutase (SOD), guaiacol 
peroxidase (GPX), glutathione reductase (GR) and catalase (CAT) maximum quantum yield of PSII 
photochemistry (Fv/Fm), the effective quantum yield of PS2 (QPS2), electron transfer rate (ETR), non 
-photochemical quenching (NPQ) and photochemical quenching (qP) values were measured in roots and shoots. 
Pre-treatment of Trichoderma strains significantly rescued the adverse effects of salt stress in relative water (RWC) 
content, total carotenoid and chlorophyll contents. While lipid peroxidation, soluble protein and prolin contents 
were increased in maize seedlings under salt stress, fungal treatment significantly decreased the lipid peroxidation 
in roots and shoots. The increment was much more in soluble protein and prolin contents in Trichoderma treated 
maize seedlings. The activity of SOD, GPX, GR and CAT were increased with salt stress. Variations were obtained 
regarding enzyme activities in maize plants, depends on the effect of pre-treated fungal strains and applied salt 
concentration. While salt stress caused reduction in Fv/Fm, QPS2, ETR and qP, NPQ was enhanced in maize 
seedlings under salt stress. Fv/Fm, QPS2, ETO and qP values were recorded higher than that of salt stress treated 
only seedlings, as for NPQ values were decrased in of Trichoderma and salt treated plants. These results show 
that these fungal strains have capability to increase photosynthetic efficiency in maize plants under salt stress. In 
addition, related strains significantly rescued the adverse effects of salt stress and T. atroviride ID20G was 
determined the most effective strain among all strains. 
Keywords: Salt stress, Trichoderma spp., Antioxidant enzyme, Chlorophyll fluorescence 
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Proje Başlığı Farklı Tip Bağlantılı İmplant Üstü Protezlerde Mekanik Kuvvetler Altında İmplant 

Çevresinde Oluşan Yüzey Geriliminin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MURAT  ALKURT 

Araştırmacılar Arş.Gör. MUSTAFA YILDIRIM, Prof.Dr. ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ, 

Proje Kodu 2015.53001.111.08.05 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 15.12.2015 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.460,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.407,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çeşitli tutucu sistemlerinin ve farklı implant lokasyonların implant yüzeylerinde 
oluşturduğu gerilim etkisini mikro yüzey gerilim analiz yöntemi yardımıyla karşılaştırmaktır. 
Materyal ve Metod: Çalışmada deneysel model, dişsiz alt çeneyi simüle eden silikon kalıplara üretici firmanın 
talimatları doğrultusunda hazırlanan akışkan haldeki poliüretan reçinenin kalıba dökülmesiyle imal edildi. Dört 
adet birbirine paralel, 11.5 mm derinliğinde yuvalar birbirinden 11 mm uzaklıkta (merkezden merkeze) 
oluşturuldu. Çalışmada deneysel modelde, anterior bölgeye yerleştirilen aynı boyut ve özellikteki implantlar 
üzerine farklı tiplerdeki tutucular (distal uzantılı bar bağlantı sistemi, lokatör bağlantı sistemi, küresel bağlantı 
sistemi ve TC-Snap bağlantı sistemi) uygulanarak oluşturulan overdenture protez 
modeller hazırlandı. Hazırlanan modellere önceden belirlenen dört noktaların ( A, B, C, D) mesial ve distal 
yüzeyine  yüzey gerilim ölçerler yerleştirildi ve micro yüzey gerilim değerleri  kaydedildi (µ?). İstatistiksel analiz 
için SPSS 16 (Inc., Chicago, IL, USA) kullanıldı. Elde edilen verileri değerlendirmek için Two-way ANOVA ve 
post-hoc Tukey testi kullanıldı (?=0.05). 
Bulgular: Farklı tip bağlantılı implant üstü protezlerin ortalama yüzey gerilim değerleri arasında istatistiksel 
anlamlı farklılık görüldü (p<0.05). En yüksek ortalama yüzey gerilimi distal uzantılı bar destekli tutucu 
sistemlerinde bulundu (p<0.05). Farklı lokasyona sahip implantların mesial ve distal yüzeyinde oluşan ortalama 
yüzey gerilim ölçüm değerleri arasında istatsiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p<0.05). Sonuç: Çalışmada 
değişik tutucu sistemler ve implantın lokalizasyonun implantın yüzeyinde oluşan ortalama yüzey gerilim değerleri 
önemli derecede etkilemektedir. 

 
Abstract 

 
Aim: The purpose of this study is to compare the effect of different location and type of attachment of overdenture 
prothesis on implant surface tension by using microstrain stress analysis (µ?). 
Materials and methods: Semicircular polyurethane structures were prepared to reflect the full toothiness situation. 
In this construction, a parallel hole was drilled at a depth of 11.5 mm, 11 mm distance between each other. In 
these drilledholes, four cylindrical implants we replaced according to the surgical procedure applied during implant 
placement. Implant structures were numbered in clock wise (A,B,C,D). The surface tension taken place around 
the implant will be measured by the stress measurement method under mechanical strengths of different types of 
implant prostheses (Ball, Bar, Locator and TC-snap). Strain gauges were bonded around the implants (mesial and 
distal), and microstrain values were recorded (µ?). Data were statistically analyzed 2-way ANOVA and post-hoc 
Tukey test by using SPSS 16 (Inc., Chicago, IL, USA) (?= 0.05). 
Results: The attachment type factor was statistically significant. The mean microstrain values of the bar attachment 
type was higher than that of the other attachment types (p<0.05). Also, there was a significant 
difference for loading point and impant location (p<0.05). 
Conclusions: It was concluded that the attachment types of implant overdenture prostheses and location of implant 
significantly affected the stress and tension around the implant. 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015

149

 

  
Proje Başlığı Yapay Yaşlandırma İşleminin ve Polimerizasyon Derinliğinin Farklı Işık Kaynaklarıyla 

Polimerize Edilen Bulk-fill Kompozitlerdeki Artık Monomer Miktarına Etkisi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MUHAMMET  KARADAŞ 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi EMİNE  AKYÜZ TURUMTAY, 

Proje Kodu 2015.53001.111.03.01 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 31.12.2015 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
11.850,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.664,58 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı ışık kaynakları ile farklı kalınlıkta polimerize edilmiş ve yapay yaşlandırma 
işlemine maruz bırakılmış 5 farklı bulk-fill kompozit rezinden (Filtek Bulk Fill Flowable, Sonic Fill 2, Surefil 
SDR Flow, Venus Bulk Fill, Tetric N-Ceram Bulk Fill) ve 1 adet konvansiyonel kompozit rezinden (Filtek Z250) 
açığa çıkan monomer miktarının incelenmesi ve elde edilen monomerlerin kompozit materyaller arasında 
karşılaşt ırılmasıdır . 
Materyal ve Metot: LED (Light Emitting Diode) ya da QTH (Quartz Tungsten Halogen) ışık cihazı kullanılarak 
5 mm çapında hem 2 mm hem de 4 mm kalınlıkta kompozit diskler hazırlandı. Üretilen kompozit örnekler %75 
etanol/su solüsyonu içeren cam viyallere aktarıldı ve sonra cam viyaller iki gruba ayrıldı. Kontrol grubunda olan 
cam viyaller üç farklı zaman diliminde (0-1 gün, 1-3 gün ve 3-7 gün) 37 
0C'de etüvde bekletildi. Termal siklus grubunda bulunan örnekler kontrol grubunda belirlenen üç zaman dilimine 
denk gelecek süre kadar termal siklusa maruz bırakıldı (0-1 gün: 1500; 1-3 gün: 3000; 3-7 gün: 
6000). Her bir zaman diliminde alınan ekstraksiyon örneklerindeki monomerler HPLC cihazında ölçüldü. Elde 
edilen veriler tekrarlanan ölçümlü varyans analizi ve tukey çoklu karşılaştırma testi (p<0,05) ile analiz edildi. 
Bulgular: Bis-GMA, TEGDMA, UDMA ve Bis-EMA monomerleri sırasıyla Tetric N Ceram Bulk Fill, Sonic Fill 
2, SDR ve Venus Bulk Fill kompozitlerinden en fazla miktarda açığa çıktı. 1. gün en yüksek seviyede monomer 
elüsyona uğrarken, zamanla monomer elüsyonunun azaldığı tespit edildi. Termal siklus uygulaması artık monomer 
elüsyonunu artırdı ve bazı zaman periyotlarında monomerlerin sitotoksik düzeye ulaştığı belirlendi. İlk 24 saat 
hariç ışık kaynakları arasında anlamlı bir farklılık görülmedi. Artan kalınlıkla birlikte açığa çıkan Bis-GMA, 
TEGDMA, Bis-EMA monomer miktarındaki en fazla artış Sonic Fill 
2 kompozitte, UDMA monomer miktarındaki en fazla artış ise Filtek Z250 kompozitinde tespit edildi. Sonuç: 
Monomer elüsyonunun büyük bir kısmı ilk 24 saatte gerçekleşti ve zamanla açığa çıkan monomer miktarı azaldı. 
Kompozit örneklerin kalınlığı 2 mm’den 4 mm’ye çıkartıldığı zaman açığa çıkan monomer miktarının oranı 
kullanılan kompozite göre değişkenlik gösterdi. Termal siklus işleminden sonra elde edilen monomer miktarı 
kompozit materyalin kalınlığı ve yapısına bağlıydı. Farklı ışık kaynakları kompozitlerden açığa çıkan monomer 
miktarını genellikle etkilemedi. 
Anahtar Kelimeler: Artık monomer, Bulk-fill kompozit, HPLC, Termal siklus 
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Abstract 
 

Aim: The purpose of this study is to investigate the amount of monomer that is released from five different bulk-
fill composite resins (Filtek Bulk Fill Flowable, Sonic Fill 2, Surefil SDR Flow, Venus Bulk Fill, Tetric N- 
Ceram Bulk Fill) and 1 conventional composite resin (Filtek Z250) exposed to artificial aging and polymerized 
at different thicknesses with different light sources and to compare composite materials with each other. 
Materials and Method: Composite disks of both 2 mm and 4 mm thickness and with a diameter of 5 mm were 
prepared by using LED or QTH device. The resulting composite samples were transferred to glass vials 
containing 75% ethanol / water solution, and then the glass vials were divided into two groups. The glass vials 
in the control group were incubated at 37 ° C in three different time periods (0-1 days, 1-3 days and 3-7 days). 
The samples in the thermal cycle group were exposed to the thermal cycle (0-1 days: 1500; 
1-3 days: 3000; 3-7 days: 6000) for the period corresponding to the three time periods specified in the control 
group. The monomers in the extractions samples taken at each time point were measured on an HPLC instrument. 
The obtained data were analyzed by repeated measures of variance analysis and tukey multiple comparison test 
(p <0.05). 
Results: Bis-GMA, TEGDMA, UDMA and Bis-EMA were released from Tetric N Ceram Bulk Fill, Sonic Fill 
2, SDR and Venus Bulk Fill composites at maximum amount, respectively. On the first day the monomers were 
eluted at the highest level, while the monomer elution decreased over time. The application of the thermal cycle 
increased residual monomer elution and it was observed that the monomers reached cytotoxic levels in some 
time periods. There was no significant difference between light sources except the first 24 hours. The highest 
increase in the amount of Bis-GMA, TEGDMA, Bis-EMA monomer that was released with increasing thickness 
was observed in Sonic Fill 2 composites. The highest increase in the amount of UDMA monomer was detected 
in the Filtek Z250 composite. 
Conclusion: The majority of the monomer elution occurred during the first 24 hours and the amount of monomer 
that was released over time diminished. When the thickness of composite samples was increased from 2 mm to 
4 mm, the proportion of the amount of monomers released varied according to the composite used. The amount 
of monomer obtained after thermal cycling operation was dependent on the thickness and structure of the 
composite material. Different light sources generally did not affect the amount of monomer released from the 
composites. 
Key words: Bulk-fill composite, HPLC, Residual monomer, Thermal cycle 
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Proje Başlığı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Temas Mekaniği 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MURAT  YAYLACI 

Araştırmacılar  
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Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler (FDM) (Functionally Graded Materials (FGM)), farklı malzemelerin 
üstün özelliklerini birleştirme düşüncesiyle malzeme teknolojisinde doğmuş bir fikir olup bu alandaki hızlı 
gelişmeler ve uygulanabilirliği son derece heyecan vericidir. FDM’ler sürekli değişen kompozisyonda iki farklı 
malzeme içerirler. Bu çalışmanın amacı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) oluşan tabakalarda 
temas mekaniğinin incelemesi için analitik ve hesaplamalı yöntemler kullanılarak yeni çözüm yöntemleri 
geliştirmektir. Böylece elde edilen sonuçların doğruluk derecesinin geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. 
Bu proje kapsamında fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış tabakanın temas problemi elastisite 
teorisine göre incelenecek ve sonlu elemanlar yöntemine dayanan paket programı ile de sayısal analizi 
yapılacaktır. 
Son olarak projede, probleme ilişkin sayısal uygulamalar yapılacak. Problemlerin çözümünden elde edilen 
değerler karşılaştırılacaktır. Önerilen araştırma projesi ile teknik literatüre FDM temas mekaniği analizinde 
kullanılabilecek olan çözüm yöntemleri kazandırılacak ve günümüz uygulamalarında FDM’den oluşan 
tabakaların gerilme dağılımlarına etkisi gösterilecektir. 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP biriminin desteklediği proje kapsamında, dünyanın önde gelen 
üniversitelerinden biri olan Stuttgart Üniversitesinde (Almanya) yürütülen çalışmalar gözlemlenerek, 
üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler edinilmiştir. Üniversite bünyesinde bulunana araştırmacılardan 
yardım alınarak sonlu elemanlar yöntemine dayanan bir paket program (ABAQUS) öğrenilmiştir. Stuttgart'da 
bulunan bir otomotiv fabrikası incelenmiştir.  Ayrıca bir temas problemi ele alınarak çözülmüş ve elde edilen 
veriler kullanılarak bir makale hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM), temas mekaniği, elastisite teorisi, sonlu 
elemanlar yöntemi (SEM) 

 
Abstract 

 
FGMs are risen from the idea of combining the superior properties of different materials. The applicability of 
FGMs and the rapid improvements in this area are fascinating. FGMs include two different materials with 
changing compositions. The aim of this study is to develop new solution methods to examine the  contact 
mechanics of the layers considered as superstructure coating and formed by FGMs. The analytical and 
computational solutions of the contact mechanics of a functionally graded layer resting on a half plane will be 
investigated within this project, so that the degree of accuracy of the results will have been improved. The contact 
problems of a functionally graded layer will be investigated analytically using elasticity theory and numerically 
using packet program based on finite element method (FEM). Finally, numerical applications will be conducted. 
From the solutions of the problems, the values will be compared. With the support of Scientific Research Project 
Unit of Recep Tayyip Erdoğan University, one of the world's leading universities in the University of Stuttgart 
(Germany) studies carried out by observing, information was obtained about the work done at universities. A 
software package based on the finite element method (ABAQUS)  were learned  by taking help from researchers 
of the university. An automotive factory in Stuttgart 
were observed. In addition, solved contact problem and an article was prepared by using the data obtained. 
Keywords: Functionally graded material (FGM), contact mechanics, elasticity theory, finite element method 
(FEM) 
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Proje Başlığı N- ve P-Tip Katkılı Mg2X (X=Si, Ge, Sn) Tabanlı Kuantum Kuyu Sistemlerinin 

Termoelektrik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi 
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Proje Özeti 
 

Proje kapsamında öncelikle n-tip katkılı LaxMg2-xSi0.49Ge0.5Sb0.01 yıgın yapılı katı alasımının (x=0 ve x=0.01) 
termoelektrik özellikleri (sırasıyla Fermi düzeyi, Seebeck katsayısı, elektriksel ve termal iletkenlikleri) hesaplanmıs 
ve deneysel ölçümlerle karsılastırılmıstır. Burada yıgın yapılı katı alasımların en yüksek termoelektrik deger 
katsayısı deneysel ölçümlerle uyumlu olarak 800 K’de x=0 için 0.64 ve x=0.01 için 0.97 olarak bulunmustur. Daha 
sonrasında ise boyut indirgenmesi uygulanarak iki boyutlu Mg2X tabanlı kuantum kuyu sistemlerinin çalısılmasına 
geçilmistir. Bunun içinse aynı n-tip katkılanma oranına sahip Mg2Si/Mg2Ge/Mg2Si kuantum kuyu sistemleri farklı 
kuyu genislikleri (dA=10 nm, 15 nm, ve 20 nm) ile çalısılmıstır. Boyut indirgenmesi ile ortaya çıkan ekstra arayüz 
etkilesimleri sebebi ile fonon termal iletkenliginde meydana gelen belirgin azalma sayesinde 800 K’de 10 nm kuyu 
genisligine sahip kuantum kuyu sistemleri için ZT 0La kuantum kuyusu için ZT=2.41 ve 0.01La kuantum kuyusu 
içinse ZT=2.26 olarak bulunmustur. Sunmus oldugumuz bu teorik sonuçlar bize açıkça gösteriyor ki üç boyutlu 
yıgın yapıların iki boyutlu kuantum kuyulara indirgenmesi termoelektrik verimliligi oldukça büyük oranda 
etkilemekte ve daha yüksek verimlilik elde edilmesini saglamaktadır. Burada literatürde ilk defa çalısılmıs olan 
Mg2X (X=Si, Ge) tabanlı kuantum kuyu sistemler bulmus oldugumuz yüksek termoelektrik verimlilikleri 
dolayısıyla orta dereceli sıcaklıklar için yeni nesil termoelektrik malzemlere çok iyi birer örnek olabilirler. 

 
Abstract 

 
In this project, firstly thermoelectric properties (Fermi level, Seebeck coefficient, electrical and thermal 
conductivities, respectively) of n-type doped bulk structured LaxMg2-xSi0.49Ge0.5Sb0.01 solid solutions (x=0 
and x=0.01) are computed and compared with experimental measurements. Here, at 800 K, in an agreement with 
experimental measurements the maximum value of thermoelectric figure of merits of bulk structured solid solutions 
are found to be as 0.64 and 0.97 for x=0 and x=0.01 samples, respectively. After that with applying dimension 
reduction two dimensional Mg2X based quantum well systems are studied. To do this having a same n-type doping 
level  Mg2Si/Mg2Ge/Mg2Si  quantum well systems with different well thicknesses (dA=10 nm, 15 nm, ve 20 nm) 
are studied. Due to the significant reduction in phonon thermal conductivity arising from interface scattering 
mechanisms at 800 K, quantum wells with 10 nm well thicknesses have ZT=2.41 for Ola quantum well and 
ZT=2.26 for 0.01La quantum well, respectively. Our results clearly show that reducing three dimensional bulk 
structres to two dimensional quantum wells strongly affects the thermoelectric efficiency and leads to high 
thermoelectric efficiency. Here, it is the first time for studying Mg2X (X=Si, Ge) based quantum well systems in 
the literature and since their high thermoelectric efficiencies they could be one of the possible new generation 
thermoelectrc materials worked at intermediate temperature range. 
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Proje, Gümüşhane-Tekke Bahçecik Travertenlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu projede, veriler temel olarak üç 
aşamada (yer radarı, sedimanter petrografi, paleoiklim) toplanıp değerlendirilmiştir. Sahada yer radarı ile 
100 MHz ve 250 MHz’lik antenler kullanılarak veriler elde edilmiştir. Radargramlardan elde edilen veriler ile 
incelenen traverten istifinin ortalama olarak, iki ana bölümden oluşan, toplam 10-14 metre kalınlıklardaolduğu 
belirlenmiştir. Bu iki ana bölüm eski bir toprak seviyesi ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu veriler sahadaki traverten 
ocağından alınan ölçülü kesit vasıtasıyla da doğrulanmıştır. Farklı radargramlardan; traverten istifini oluşturan alt 
seviyenin daha yekpare olduğu üst seviyenin ise daha gözenekli yapıda olduğu gözlenmektedir. Hem arazi hem de 
sedimanter petrografik çalışmalarda traverten istifinin üst seviyelerinin daha gözenekli yapıda olduğu ve genellikle 
çalı-bitki fasiyeslerinden oluştuğu belirlenmiştir. Radargramlardan ayrıca travertenleri kesen kırıklı yapılar, yer yer 
yönelimi değişen yüksek genlikli yansıtıcı sınırlar olarak yorumlanan daha boşluklu seviyeler belirlenmiştir. 
Travertenlerden yapılan sedimanter petrografik çalışmalarda traverten ince kesitlerinden çalı tipi fasiyesler ve 
biyolojik yapı fasiyesleri belirlenmiştir. Çalı tipi fasiyesleri; hasır  çalı yapıları ve fasiyesleri, radyal çalı yapısı ve 
fasiyesleri, küme çalı yapısı ve fasiyesleri, telek tüy çalı yapısı ve fasiyesleri, yüksek yapılı bitki spar telek çalı 
yapısı ve fasiyesleri olarak ayırtlanmışlardır. Biyolojik yapı fasiyesleri kendi içerisinde pisoid, onkoidler, 
intraklastlar ve ostrakodlar olmak üzere ayırtlanmışlardır. Bahçecik travertenlerinden alınan örneklerin ?18O izotop 
değeri kesit boyunca artmaktadır. Bu artış tanımlanan traverten istifinin oluşumu sırasında düzenli olarak ısı 
değerinin arttığını göstermektedir. Bahçecik travertenlerinin özellikle üst seviyelerinde gözlenen bitki içerikli 
fasiyeslerin kalınlaşması iklimsel ve ortamsal koşullardaki değişim ile ilgilidir. Bahçecik Travertenlerini, Batı 
Anadolu’da Denizli-Kocabaş alanına ait 18?O değerleri ile karşılaştırdığımızda, farklı zamanlarda çökelen 
travertenler olmasına rağmen Gümüşhane-Bahçecik alanının daha kuzeyde yer alması gerektiği belirlenmiştir. 
Bahçecik travertenlerindeki oksijen değerlerinin negatif çıkması travertenlerin kaynağa çok yakın bir yerde 
(proksimal) çökelmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bahçecik travertenleri, öze l l l ik le  yağışlı dönemlerde daha 
fazla traverten çökelimini sürdürmüştür. Traverten gelişiminde iklimin yanısıra tektonizma da önemli bir yere 
sahiptir. İncelenen traverten alanı içerisinde neotektonik dönemde bölgedeki ve aynı zamanda lokal ölçekteki 
tektonik hareketlerin etkisi traverten çökeliminde oldukça etkili olduğu görülmüştür.  
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Abstract 
 
Project was carried out in Gümüşhane-Tekke at Bahçecik Travertines. In this project, data were collected and 
evaluated fundamentally in three stages contain ground penetration radar, sedimentary petrology and paleoclimate. 
The data were obtained using 100MHz and 250 MHz antennas with GPR at the field. Investigated travertine sequence 
was determined that totally 10-14 meters consisting of two main sections obtained from the radargrams. These two 
main sections are separated by an paleosole. These data have also been verified by measured stratigraphic section 
taken from travertine quarry in the field. It is observed that the lower section of Bahçecik Travertine sequence is 
more compact and the upper level of the travertines is more porous from different radargrams. It has been determined 
that the upper levels of the travertine sequence consist of a more porous structure and usually composed of shrub-
plant facies both in the field and in the petrographic studies. Shrub type facies and biological structure facies were 
determined from thin sections of travertine in petrographic studies of travertines. Shrub type facies are subdivided 
as radial shrub structure and facies, cluster shrub structure and facies, quill feather structure and facies, high structure 
plant spar calligraphy structure and facies. Biological structure facies are distinguished in themselves as pisoid, 
oncoid, intraclast and ostracod. The ?18O isotope values of the samples increase along the section. This increase 
indicates that the heat value increases regularly during the defined travertine formation. The thickening of plant-
bearing facies, especially at the upper levels of the Bahçecik travertines, is related to the change in climatic and 
environmental conditions. When we compared the Bahçecik Travertines with the 18?O values of Denizli-Kocabaş 
area in Western Anatolia, it was determined that the Gümüşhane-Bahçecik area should be located to the north even 
though there were deposited at different times. The negative value of the oxygen values in the Bahçecik Travertines 
suggests that the travertines may have been deposited in very proximal to the source. The Bahçecik travertines 
maintained more travertine deposits, especially during rainy periods. In travertine accumulation, tectonics are 
important as well as climate. During the neotectonic period, the effect of the tectonic movements in the region was 
found to be very effective in travertine sedimentation. When the tectonic and geological features of the investigated 
area are examined, it is observed that the accumulation of the travertine still continues. Large-scale faults in the 
studied field have caused mineral-rich waters that form Bahçecik Travertines to rise to the surface. 
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Bu araştırma üniversite sosyal medya itibarının öğrenci algılarına göre belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmada çalışma grubu olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden 850 üniversite öğrencisi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. 
Araştırmacı tarafından hazırlanan anket öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yönelik soru formu ve 
üniversite sosyal medya itibarını belirlemeye yönelik ölçekten oluşmadır.  İlgili literatür taranarak belirlenen ve 15 
önermeden oluşan ölçek için güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Üniversite sosyal medya itibarını 
belirlemeye yönelik ölçeğin genel güvenirliği Crombach alpha=0.931 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliliğini 
belirlemek üzere yapılan faktör analizi sonucunda “kurumsal işleyiş sorumluluk ve güven” ve “iletişim” olmak üzere 
iki alt faktör belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 
tanımlayıcı istatistikler ile birlikte normal dağılıma göre t-testi, man whitney u testi, anova, kruskall whallis ve 
scheffe testleri uygulanmıştır. Öğrencilere göre üniversitenin sosyal medya itibarının orta düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Üniversitenin sosyal medya itibarının yaş, sosyal medyaya ayrılan süre,  üniversitede kaçıncı yıl öğrenim 
görüldüğüne göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Üniversitenin sosyal medya itibarının öğrenim görülen 
akademik birim ve cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. 
 

Abstract 
 

This research has been carried out to determine the university’s social media reputation according to students’ 
perception. The students of Recep Tayyip Erdoğan University create the study group. The survey study has been 
performed on 850 university students, who accepted to answer the questionnaire. The survey, which has been 
prepared by the researcher, includes a question form to define the students, and a scale to find out the social media 
reputation of the university. By scanning the related literature, the reliability and validity studies for the scale 
consisting of 15 proposals have been conducted. The general reliability of the scale has been found Crombach 
alpha=0.931. In the end of factor analysis which has been made to decide the structure validity, “institutional 
operation responsibility and trust” and “communication” have been decided as two sub factors. The obtained data 
have been analyzed with the statistical software package. In the research, together with definitive statistics, t-test, 
Mann Whitney u test, ANOVA, Kruskall Whallis and Scheffe tests have been applied according to normal 
distribution. It has been concluded that  the social media reputation of university is on the mid-level level from the 
students' perspective. The results show that the students' age, the time they spend on social media or their academic 
year at university play no roles in their views on the social media reputation of the university; however, the views 
vary according to their department and gender. 
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Amaç: Kök kanallarındaki kalsiyum hidroksit kalıntıları kanal dolumunu ve endodontik tedavinin başarısını 
tehlikeye atabilir. Bu in vitro çalışmanın amacı döner enstrümanla birlikte Vibringe sonik irrigasyon, apikalde negatif 
basınçlı irrigasyon (EndoVac), pasif ultrasonik irrigasyon (PUI), ve geleneksel şırınga irrigasyonu (CNI) 
yöntemlerinin kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırma etkinliklerinin taramalı elektron mikroskop (SEM) 
yardımı ile karşılaştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntem: Değerlendirme için 70 adet sağlam, tek köklü insan mandibular premolar dişi kullanıldı. Dişler 
Protaper rotary sistemle F4 ‘e kadar şekillendirildi ve kalsiyum hidroksit ile dolduruldu.7 gün sonra kalsiyum 
hidroksit her grupta (n:15) F4 döner eğe ve farklı irrigasyon teknikleri ile kök kanallarından uzaklaştırıldı. Gruplar 
şu şekildeydi. Grup 1: Vibringe, Grup 2: EndoVac, Grup 3: Geleneksel İğne İrrigasyonu, Grup 4: Pasif Ultrasonik 
İrrigasyon. Tüm gruplarda kalsiyum hidroksiti uzaklaştırmak için 2.5 ml % 2.5 ‘luk NaOCl ve 2.5 ml % 17 lik 
EDTA 3 dk aktif irrigasyon ve 3 dk pasif irrigasyon ile toplamda 6 dakika uygulandı. Değerlendirme için kökler 
uzunlamasına ikiye ayrıldı ve en uygun örneğin kanal üçlü bölgesindeki kalsiyum hidroksit kalıntısı SEM’de x50 
ve x1000 büyütme altında skorlama yöntemi ile değerlendirildi. Veriler, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri 
ile istatistiksel olarak analiz edildi. (p.0001) 
Sonuç: Çalışmada kullanılan hiçbir yöntem ve cihaz kalsiyum hidroksit medikamentini kök kanallarından tam olarak 
uzaklaştıramadı. Vibringe sonik irrigasyon sistem, EndoVac ve PUI yöntemleri geleneksel şırınga irrigasyon 
yöntemine göre daha başarılı bulunurken, birbirlerine göre anlamlı üstünlük göstermedi.  
Anahtar Sözcükler: Kalsiyum Hidroksit, Vibringe, EndoVac, Pasif Ultrasonik İrrigasyon, SEM 
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Abstract 
 

Aim: Calcium hydroxide residues in root canals may compromise sealing of filling and endodontic treatment success. 
The aim of this in vitro study was to compare the efficacy of using rotary instrument associated with, Vibringe, 
EndoVac, passive ultrasonic irrigation (PUI), and conventional needle irrigation (CNI) in calcium hydroxide removal 
from root canal by means of scanning electron microscopy (SEM) images. 
Material and method: 70 intact, single-rooted and human mandibular premolar teeth were used for evaluation. The 
teeth were prepared with the Protaper rotary system up to F4 and filled with calcium hydroxide. After 7 days, calcium 
hydroxide was removed from the root canals with rotary instrument F4 associated with the different irrigation 
techniques used in each group (n:15) The groups were as fallows: Vibringe ( Group 1), EndoVac (Group 2), 
Conventional needle irrigation ( Group 3), PUI( Group 4). For the final irrigation, 2.5 ml of 2.5%NaOCl followed 
2.5 ml of 17%EDTA was used for 6 min totally (3 min for active irrigation and additional 3 min for passive) for 
calcium hydroxide removal. The roots were split longitudinally and evaluated under SEM at x 50 and x1000 to 
compare the amount of calcium hydroxide scores in each third. Data were analyzed statistically by Kruskai-Wallis 
and Mann-Whitney U tests (? = 0 05) Results: According to the results none of this study's techniques completely 
removed calcium hydroxide from the root canal walls. Positive and negative control groups were found to be 
statistically different from all other groups (p<0.05). All root canal walls in the evaluation, the results showed that 
there was no differences between the Group 1,Group 2 and Group 4 (p> 0.05). in addition, these three techniques 
removed more calcium hydroxide than the Group 3. When the root canal areas evaluated separately in each group,  
in the Goup 3, there was significantly difference (p=0.017), and more calcium hydroxide residues at the apical 
region. In the other experimental groups, there was no significant difference between the coronal, middle and apical 
root canal areas.. (p>.0001) Conclusion: None of techniques in this study completely removed calcium hydroxide 
from the root canal walls. Vibringe, EndoVac and PUI methods were more effective than the conventional needle 
irrigation, but there was no significant difference  between each other. 
Key Words: Calcium Hydroxide, Vibringe, EndoVac, Passive Ultrasonic Irrigation, SEM 
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Bu proje çalışması ile Ortadoğu (İran, Irak, İsrail, Suriye, Lübnan, Türkiye)‘da yayılış gösteren Ommatotriton 
vittatus (Şeritli semender) ve Salamandra infraimmaculata (Lekeli semender) türlerinin ülkemizde ortak dağılım 
alanlarında yaşayan populasyonlarında yaş dağılımı, minimum ve maksimum yaşlar, eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı, 
boy ve yaş arasındaki ilişki gibi bazı demografik parametreler ilk kez ortaya çıkarılmıştır. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar, şeritli semenderlerin en fazla 8, lekeli semenderlerin ise en fazla 12 yıla kadar yaşadıklarını ortaya 
koymuştur. Ortalama yaş bakımından her iki türe ait populasyonda erkek ve dişi bireyler arasında bir farklılık 
bulunamamıştır. Eşeysel olgunluğa 2-3 yaşında erişen şeritli semenderlerin erkekleri dişi bireylere oranla daha 
yüksek ortalama boya sahipken, 3-4 yaşlarında eşeysel olgunluğa erişen lekeli semenderlerin dişi bireyleri erkek 
bireylere göre daha yüksek boy ortalamasına sahiptir. Her iki türde yaş ile boy arasında önemli derecede pozitif bir 
ilişki kaydedilmiştir. 

 
Abstract 

 
In this project, some parameters such as age  distribution, minimum and maximum age, age of sexual maturity and  
the relationship between age and body size were revealed for the first time for the populations of Ommatotriton 
vittatus and Salamandra infraimmaculata species living in our country, distributed in the Middle East (Iran, Iraq, 
Israel, Syria, Lebanon, Turkey), The obtained results from the study showed that Southern banded newt survived 
up to 8 and Arouss Al Ayn lived up to 12 years. There was no difference between males and females in the population 
of both species in terms of mean age. While males of the Southern banded newt who reaches maturity at the age of 
2-3 have a higher mean body size than female ones,  females of Arouss Al Ayn salamanders who reaches maturity 
at the age of 3-4, have a higher average body size than males. There was a significant positive correlation between 
age and body size in both species. 
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Bu çalışmada, Haziran 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında hastanede yatarak tedavi gören hastaların alt solunum 
yolu örneklerinden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarında blaOXA direnç genlerinin ve ISAba1 
taranması ve aralarındaki klonal ilişkinin moleküler yöntemlerle belirlenmesi amaçlandı. 
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaların Haziran 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında alt solunum 
yolu örneklerinde üreyen ve enfeksiyon etkeni olarak kabul edilen 67 non- dublike örnek ve ortam kültürlerinden 
üreyen 3 örnek olmak üzere toplam 70 örnek çalışmaya alındı. Konvansiyonel biyokimyasal testler ve Vitek 2 
(bioMeriéux, Fransa) otomatize sistemi ile tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılıp, blaOXA direnç 
genleri ve IsaBa I geni PCR ile çalışıldı. A.baumannii izolatlarının klonal ilişkisinin belirlenmesinde rep-PCR 
DiversiLab  (BioMeriéux, Fransa) kullanıldı.İzole edilen 67 izolatın %46.3’ü (n=31) endotrakeal aspirat (ETA), 
%31.3’ü (n=21) balgam,%10.4’ü (n=7) bronkoalveolar lavaj (BAL), %7.5’i (n=5) plevral sıvı, %4.5’i (n=3) 
bronşiyal yıkama sıvısı idi. Klinik izolatların %37.3’ü (n=25) anestezi ve reanimasyon yoğun bakım (AYBÜ), 
%32.8’i (n=22) dahili yoğun bakım (DYBÜ), %13.4’ü (n=9) cerrahi yoğun bakım ünitesi (CYBÜ), %12’si (n=8) 
göğüs hastalıkları servisi ve %4.5’i (n=3) enfeksiyon hastalıkları servisine aitti. Yoğun bakım ünitelerine ait 47 
ortam kültüründen DYBÜ’ne ait 3 örnekte üreme olmuştur. Çoklu ilaca dirençli (ÇİD) 70 izolatın piperasilin- 
tazobaktam, ampicillin-sulbactam, rimetoprim/sülfametoksazol, levofloksasin, siprofloksasin, seftazidim, 
imipenem, meropenem için direnç oranları %100 iken; amikasin ve gentamicin için sırasıyla %52.9 ve %55.7 idi. 
İzolatlar tigesikline %52.9 duyarlı, %35.7 orta duyarlı ve %11.4 dirençli iken; hepsi kolistine %100.0 duyarlı idi. 
Tüm suşlar blaOXA-23-like ve blaOXA-51-like genleri için pozitif bulunurken, hiçbirinde blaOXA-40-like ve 
blaOXA-58-like genleri saptanmadı. ISAba1 pozitiflik oranı ise %90 idi. rep-PCR yöntemi ile biri ana patern (Patern 
5) olmak üzere toplam 22 farklı (P1-P22) patern tespit edilmiştir. Patern- 5’in %97.3 (n=22) izolatın toplandığı en 
büyük kümeyi oluşturduğu ve 3 ayrı tipe (P5a-P5c) ayrıldığı saptanmıştır. Diğer paternler ise %97.1 (n=6) izolat 
içeren P3 paterni; yine 6şar izolat içeren P6 ve P8 paternleri olup, 3’er izolat ile P1, P2, P7 ve P11; 2’şer izolat ile 
P9 ve P10; birer izolat ile P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 ve P22 olmak üzere diğer paternlerden 
bağımsız olarak kümelenmiştir. Patern 5’i oluşturan izolatların %50’sinin DYBÜ’nde yatan hastalardan izole 
edildiği ve %31.8’inin ventilatör ile ilişkili pnömonisi olan hastalara ait ETA izolatları olduğu dikkati çekmiştir. 
DYBÜ izolasyon odasında hasta yatağı, hemşire eli ve aspirasyon ünitesi bağlantı hortumunda üreme olmuş ve bu 
izolatlarda patern 5 içerisinde yer almıştır. 
SONUÇ: Elde edilen veriler ile hastaların servisler arası transferleri, hastalar ve sağlık personeli aracılığıyla 
gerçekleşen çapraz bulaşlar sonucu izolatların hastane içerisinde kolayca yayıldığı ve uzun süre varlığını sürdürdüğü 
tekrar ortaya konmuştur. 
Anahtar kelimeler: Acinetobacter baumannii, blaOXA, IsaBa I, rep-PCR, DiversiLab 
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Abstract 
 
In this study, it was aimed to determine the blaOXA resistance genes and ISAba1 screening and clonal relationship 
between Acinetobacter baumannii isolates isolated from lower respiratory tract samples of hospitalized patients 
between June 2014 and February 2015 by molecular methods. MATERIAL and Between June 2014 and February 
2015, 70 non-dubile specimens and 3 non- ductile specimens cultured in Rize Training and Research Hospital were 
included in the study. 
Identification and antibiotic susceptibility tests were performed with conventional biochemical tests and Vitek 2 
(bioMeriéux, France) automated system, and blaOXA resistance genes and IsaBa I gene PCR were performed. Rep-
PCR DiversiLab (BioMeriex, France) was used to determine the clonal relationship of A.baumannii isolates.The 
distribution of 67 isolates was the following; 46.3% of them (n=31) were the endotracheal aspirate (ETA), 31.3% 
of them (n=21) were sputum, 10.4% of them (n=7)  were bronchoalveolar lavage (BAL), 7.5% of them (n=5) were 
pleural fluid, and 4.5% of them (n=3) were bronchial wash fluid. The origins of the clinical isolates were the 
following; 37.3% of them (n=25) from anesthesia and reanimation intensive care unit (AR-ICU), 32.8% of them (n 
= 22) from internal intensive care unit (I-ICU) and 13.4% of them (n=9) from surgical intensive care unit (S-ICU), 
12% of them (n=8) from clinics of chest diseases and 4.5% of them (n=3) from clinics of infectious diseases. There 
was 3 of culture reproduction obtained from I- ICU which was belonging to 47 of I-CU samples. Resistance ratios 
of 100% isolate of piperacillin- tazobactam, ampicillin-sulbactam, trimethoprim/sulfamethoxazole,  levofloxacin, 
ciprofloxacin, ceftazidime, imipenem, meropenem were 100%; for amikacin and gentamicin were 52.9% and 55.7%, 
respectively. Tigecycline isolates were 52.9% sensitive, 35.7% moderately sensitive and 11.4% resistant; all were 
100.0% sensitive to colistin. All strains were found to be positive for blaOXA-23-like and blaOXA-51-like genes, 
whereas no blaOXA-40-like and blaOXA-58-like genes were detected. The ISAba1 positivity rate was 90%. A total 
of 22 different (P1-P22) patterns, one of which is the main pattern (Pattern 5), were identified by the rep-PCR 
method. It was found that 97% (n = 22) isolates of Patern-5 formed the largest clusters and 3 different types (P5a-
P5c) were separated. Other patterns were P3 pattern with 97.1% (n = 6) isolates; again P6 and P8 patterns comprising 
the quadrupole isolate, with the 3 'isolates P1, P2, P7 and P11; P9 and P10 with 2 isolates; one isolate was clustered 
independently of other patterns, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 and P22. It was noted that 50% 
of the isolates constituting the Patern 5 were isolated from the patients in the DYBU and 31.8% were ETA isolates 
of the patient with ventilator-associated pneumonia. In the DYBU isolation chamber, patient bed, nurse hand, and 
aspiration unit were breeding in the connection hose and placed in pattern 5 in these isolates. The results suggests 
that isolates could easly transfer within the hospital between the patients' services, and cross-contamination through 
the patients and the health personnel, and maintaining their presence for a long time, as this conclusion was 
highlighted once before. 
Key words: Acinetobacter baumannii, blaOXA, IsaBa I, rep-PCR, DiversiLab 
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Bu deneysel çalışmanın amacı periodontitisin kalp kası dokusu oksidatif stres düzeyi üzerine etkilerini araştırmaktır. 
Yirmi sıçan control (K) and deneysel periodontitis (DP) grupları olamk üzere 2 gruba eşit olarak ayrıldı. Ratlarda 
periodontitis mandibular 1.molar dişlerin boyunlarında submarginal pozisyonda yerleştirilen 3.0 ipek suturun 5 hasta 
sure ile muhafaza edilmesi ile indüklendi. Deney süresi sonunda ratlar sakrifiye edilerek intrakardiyak kan örnekleri 
ile mandibular dokular ve ventriküker kalp dokusu örnekleri elde edildi. Alveol kemik kaybı düzeyi histolojik 
kesitlerde ve radyografilerde yapılan ölçümlerle belirlendi. Ventriküler kalp dokusu malondialdehyde (MDA), 8-
Hydroxy- 2'-deoxyguanosine (8-OHdG), glutathione peroxidase (GSH-Px), total oksidatif durum (TOS), total 
antioksidan kapasite (TAS) and oksidatif stress indeks (OSI: TOS/TAS) düzeyleri ile serum Paroksonaz (PON) -1, 
B-tipi natriüretik peptid (BNP) ve N-terminal-pro-B-tipi natriüretik peptid (NT-proBNP) düzeyleri spektrofotometric 
olarak değerlendirildi. Histolojik kesitler ve radyografiler üzerinde yapılan ölçümler ligatür uygulamasının belirgin 
bir alveol kemik kaybına neden olduğunu gösterdi. Kontrol grubuna kıyasla DP grubunda oksidatif hasar belirteçleri 
(MDA, 8-OHdG, TOS, OSI) belirgin, antioksidan belirteçler (GSH-Px, TAS) ise istatiksel olarak anlamlı olmayan 
bir düzeyde daha yüksekti. Bunun yanı sıra serum BNP ve NT- Pro-BNP düzeyleri açısından gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık yoktu. Bu çalışmanın sonuçları özetle: Deneysel periodontitisin kardiyak oksidatif streste neden 
olduğu neden olduğu belirgin artış antioksidan kapasitedeki azalmadan ziyade ROT üretimindeki aşırı artışın bir 
sonucudur. Eldeki bulgular periodontitis- ilişkili kardiyak oksidatif stresin kalp yetmezliği ile sonuçlanabilecek 
patolojik sürece katkı sağlayan mekanizmalardan biri olabileceğini düşündürmektedir. 

 
Abstract 

 
The role of oxidative stress in the process of cardiac remodeling, hypertrophy and heart failure is a current topic. The 
purpose of this experimental study was to investigate the influences of periodontitis on levels of cardiac oxidative 
stress. Twenty rats were separated into two groups: control and experimental periodontitis (EP). Periodontitis was 
induced by placing a 3.0 silk suture in the cervix of the left and right mandibular first molar teeth for 5 wk. At the end 
of the experiment, the animals were killed and blood samples and mandibular and ventricular cardiac tissue samples 
were collected. Levels of alveolar bone loss were determined using measurements performed on histological slices 
and radiographies. Left ventricular tissue 8-hydroxy-20 -deoxyguanosine, malonylaldehyde, glutathione peroxidase, 
total oxidant status, total antioxidant status (TAS) levels and serum paraoxonase-1 activity were evaluated 
biochemically. Measurements performed on the histological slices and radiographies demonstrated that applying the 
ligature caused obvious alveolar bone loss. Oxidative damage markers (malonylaldehyde, 8-hydroxy-20 -
deoxyguanosine, oxidative stress index: total oxidant status/TAS) were significantly higher, and antioxidant 
markers (glutathione peroxidase, TAS) were statistically insignificantly higher, in the hearts of rats with EP when 
compared to the controls. In addition, reduced serum paraoxonase-1 activity was also detected in the EP group. 
Conclusion: The pronounced increase in cardiac oxidative stress caused by periodontitis was due to an excessive 
increase in the production of reactive oxygen species, rather than due to decreased antioxidant capacity. The results 
indicate that periodontitis-related cardiac oxidative stress might be one of the mechanisms that contribute to the 
pathological process that leads to heart failure. 
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Çevre kirliliği açısından indikatör organizmalar olarak bilinen Pelophylax cinsine ait kurbağalar edilen, rektal orijinli 
enterik bakterilerde antimikrobiyal direnç prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Antimikrobiyal direncin altında 
yatan mobil genetik elemanlardan sınıf 1 ve/veya sınıf 2 integron gen kasetleri taranmıştır. Doğu Karadeniz 
bölgesindeki altı ilin, farklı ekolojik koşullara sahip üç istasyonundan yakalanan genç, erkek ve dişi bireylerin 
rektumundan sürüntü örneği alınarak, enterik bakteriler izole edilmiştir. Biyokimyasal testlerle, VITEK-2 otomatize 
sistemi ve matrix-assisted laser desorption/ionization- time of flight mass spektrometre ile tür tayini yapıldıktan 
sonra, disk difüzyon yöntemiyle 12 farklı antibiyotiğe karşı antimikrobiyal hassasiyet testleri yapılmıştır. Kaynatma 
yöntemi ile DNA elde edilerek, polimeraz zincir reaksiyonu ile sınıf 1 ve sınıf 2 integronlar taranmıştır. Toplamda 
160 suşta 15 farklı cinse ait bireyler saptandı. Genel olarak en yüksek direnç ampisilin ve sefazoline, en düşük direnç 
ise kloramfenikol ve tetrasikline karşı tespit edilmiştir. Suşların birinde (E. coli, S1c2) PZR ile boş bir sınıf 1 integron 
tespit edilmiştir. Pulsed-field gel elektroforezi ile fekal koliform (E. coli) suşlarının klonal yakınlıkları belirlenmiştir. 
Pelophylax gibi kozmopolit bir türün barsak mikrobiyotasındaki bir suşta dahi integron varlığının tespit edilmesi ve 
bu genetik elemanın boş olması, bu bakterilerin farklı çevrelerdeki bakterilerden antibiyotik direnç genleri 
yakalayarak çoğul dirençli hale gelme ve bu genetik elemanları kara ve su ekosistemlerinde var olan diğer bakterilere 
de aktarabilme potansiyelinde olduklarını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kurbağa, Pelophylax, Escherichia coli, antibiyotik direnci, integron  , 
 
Abstract 

 
The aim of this study was to determine the prevalence of antimicrobial resistance in enteric bacteria with rectal 
origin, isolated from Pelophylax, which are regarded as indicator organisms for environmental pollution. Enteric 
bacteria were isolated from the rectum of the young, male and female Pelophlax which were captured from three 
stations with different ecological conditions in six provinces of the Eastern Black Sea Region. The bacteria were 
screened for class 1 and/or class 2 integron gene cassettes, mobile genetic elements that underlie antimicrobial 
resistance. After biochemical tests, the VITEK-2 automated system and matrix-assisted laser 
desorption/ionization- time of flight mass spectrometer were used for the determination of species. Antimicrobial 
susceptibility tests were performed by 12 different antibiotics by disk diffusion method. DNA was obtained by the 
boiling method and class 1 and class 2 integrons were screened by polymerase chain reaction. A total of 160 
strains, from 15 different genera, were isolated. The highest rate of resistance was to ampicillin and cefazoline, 
while the lowest resistance rate was against chloramphenicol and tetracycline. In one of the strains (E. coli, S1c2) 
an empty class 1 integron was detected by PCR. The clonal similarity of fecal coliform (E. coli) strains was 
determined by the pulsed-field gel electrophoresis. The presence of an empty integron in a common strain of 
intestinal microbiota in a cosmopolitan indicator species such as Pelophylax has the potential to become multidrug 
resistant  This could occur by catching antibiotic resistance genes from bacteria in different environments and their 
lateral transfer to other bacteria present in land and water ecosystems. 
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Proje Başlığı Doğu Karadeniz Sahilinde Yaşayan Pelophylax sp. Türlerinden Sağlanan Enterik 

Bakterilerdeki Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. OSMAN BİROL ÖZGÜMÜŞ  

Araştırmacılar Doç.Dr. KAZIM ŞAHİN , Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH ALTUNIŞIK , Öğr.Gör. ERVA  
ESMER 

Proje Kodu TSA-2016-526 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 25.04.2016 Kapanma Tarihi 16.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
23.987,84 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.097,92 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Çevre kirliliği açısından indikatör organizmalar olarak bilinen Pelophylax cinsine ait kurbağalar edilen, rektal orijinli 
enterik bakterilerde antimikrobiyal direnç prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Antimikrobiyal direncin altında 
yatan mobil genetik elemanlardan sınıf 1 ve/veya sınıf 2 integron gen kasetleri taranmıştır. Doğu Karadeniz 
bölgesindeki altı ilin, farklı ekolojik koşullara sahip üç istasyonundan yakalanan genç, erkek ve dişi bireylerin 
rektumundan sürüntü örneği alınarak, enterik bakteriler izole edilmiştir. Biyokimyasal testlerle, VITEK-2 otomatize 
sistemi ve matrix-assisted laser desorption/ionization- time of flight mass spektrometre ile tür tayini yapıldıktan 
sonra, disk difüzyon yöntemiyle 12 farklı antibiyotiğe karşı antimikrobiyal hassasiyet testleri yapılmıştır. Kaynatma 
yöntemi ile DNA elde edilerek, polimeraz zincir reaksiyonu ile sınıf 1 ve sınıf 2 integronlar taranmıştır. Toplamda 
160 suşta 15 farklı cinse ait bireyler saptandı. Genel olarak en yüksek direnç ampisilin ve sefazoline, en düşük direnç 
ise kloramfenikol ve tetrasikline karşı tespit edilmiştir. Suşların birinde (E. coli, S1c2) PZR ile boş bir sınıf 1 integron 
tespit edilmiştir. Pulsed-field gel elektroforezi ile fekal koliform (E. coli) suşlarının klonal yakınlıkları belirlenmiştir. 
Pelophylax gibi kozmopolit bir türün barsak mikrobiyotasındaki bir suşta dahi integron varlığının tespit edilmesi ve 
bu genetik elemanın boş olması, bu bakterilerin farklı çevrelerdeki bakterilerden antibiyotik direnç genleri 
yakalayarak çoğul dirençli hale gelme ve bu genetik elemanları kara ve su ekosistemlerinde var olan diğer bakterilere 
de aktarabilme potansiyelinde olduklarını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kurbağa, Pelophylax, Escherichia coli, antibiyotik direnci, integron  , 
 
Abstract 

 
The aim of this study was to determine the prevalence of antimicrobial resistance in enteric bacteria with rectal 
origin, isolated from Pelophylax, which are regarded as indicator organisms for environmental pollution. Enteric 
bacteria were isolated from the rectum of the young, male and female Pelophlax which were captured from three 
stations with different ecological conditions in six provinces of the Eastern Black Sea Region. The bacteria were 
screened for class 1 and/or class 2 integron gene cassettes, mobile genetic elements that underlie antimicrobial 
resistance. After biochemical tests, the VITEK-2 automated system and matrix-assisted laser 
desorption/ionization- time of flight mass spectrometer were used for the determination of species. Antimicrobial 
susceptibility tests were performed by 12 different antibiotics by disk diffusion method. DNA was obtained by the 
boiling method and class 1 and class 2 integrons were screened by polymerase chain reaction. A total of 160 
strains, from 15 different genera, were isolated. The highest rate of resistance was to ampicillin and cefazoline, 
while the lowest resistance rate was against chloramphenicol and tetracycline. In one of the strains (E. coli, S1c2) 
an empty class 1 integron was detected by PCR. The clonal similarity of fecal coliform (E. coli) strains was 
determined by the pulsed-field gel electrophoresis. The presence of an empty integron in a common strain of 
intestinal microbiota in a cosmopolitan indicator species such as Pelophylax has the potential to become multidrug 
resistant  This could occur by catching antibiotic resistance genes from bacteria in different environments and their 
lateral transfer to other bacteria present in land and water ecosystems. 
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Proje Başlığı Kafkas Semenderi (Mertensiella caucasica Waga 1876)'nin Farklı İklimsel Senaryoları 

Altındaki Potansiyel Dağılımı 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. SERKAN  GÜL 

Araştırmacılar Prof.Dr. ÇETİN ILGAZ, Prof.Dr. YUSUF KUMLUTAŞ, 

Proje Kodu FKG-2016-528 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.06.2016 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.960,16 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.839,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

İklimsel değişim amfibilerin yanı sıra diğer bir çok omurgalı canlıyı olumsuz etkiliyor. Bu problemli durumu ele 
almak için, RCP 4.5 ve RCP 8.5 emisyon senaryoları altında gelecek dağılım modellemesi kullanarak (ortalama 
2041-2060 ve 2061-2080 yılları) Kafkas sıcak noktasının en iyi bilinen türü Mertensiella caucasica'nın dağılımı 
üzerine iklimsel değişikliğin potansiyel etkisini bu çalışmada inceledik. Modelimize göre, Mertensiella caucasica'nın 
gelecek dağılımı Küçük Kafkasya'nın batısından Büyük Kafkasya'nın yukarısına kadar bir gerileme gösterirken, 
Büyük Kafkasya'nın kuzeybatı kısmına doğru dikkate değer bir genişleme gösterdi. Sonuçlarımız, doğu Küçük 
Kafkasya ve Türkiye'nin kuzeydoğusuna dahil olan batı Küçük Kafkasya da en fazla habitat kayıplarının yaşandığı 
izlenimini veriyor. Ayrıca, sonuçlarımız M. caucasica için habitat uygunluğunun yakın gelecekte yok olma 
eğiliminde olduğunu gösterdi. Kafkas sıcak noktasında, M. caucasica'nın beklenen dağılım aralığı yerel yok oluş 
riskini artıracaktır; bu yüzden, IUCN Kırmızı Listesinde bu türün durumunu tekrardan gözden geçirilmesini 
öneriyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Mertensiella caucasica, Kafkasya, Biyoçeşitlilik, Amfibiler, 

 
Abstract 
 
Climatic change negatively affects other many vertebrates as well amphibians. To address this problematic situation, 
we examined the potential effect of climate change on the distribution of Mertensiella caucasica the best known in 
the Caucasus hotspot using future distribution modelling (average for 2041-2060 and 2061-2080) under RCP 4.5 
and RCP 8.5 emission scenarios. According to our model, the future distribution showed a remarkable expansion 
towards the northwest part of the Greater Caucasus whereas it indicated a regression from the west in the western 
Lesser Caucasus up to the Greater Caucasus. Our results indicated that habitat loss seems to occur most in the west 
Lesser Caucasus including the northeast of Turkey and the east Lesser Caucasus. Moreover, habitat suitability forM.  
caucasica showed trends towards extinction in the future. In the Caucasus hotspot, the expected distribution range 
of M. caucasica will increase the risk of local extinction. Therefore, we recommend that its status in IUCN Red List 
should be reconsidered. 
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Proje Başlığı Türkiye Epilobium L Onagraceae Taksonlarının Anatomik Özellikleri 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SERDAR  MAKBUL 

Araştırmacılar Arş.Gör. SEHER GÜVEN, Öğr.Gör. SEDA OKUR, Prof.Dr. KAMİL COŞKUNÇELEBİ, 

Proje Kodu FBA-2016-529 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.04.2016 Kapanma Tarihi 11.05.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.175,66 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.717,74 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren 4 Chamaenerion ve 22 Epilobium taksonunun anatomik özellikleri detaylı 
bir şekilde ilk kez incelenerek gövde, yaprak ve meyve anatomileri taksonomik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 
kullanılan tüm taksonlara ait ayrıntılı anatomik betimler ile her bir taksona ait gövde, yaprak ve meyve anatomilerini 
yansıtan detay görüntüler hazırlandı. Çalışma materyalimiz, TÜBİTAK (113Z782) tarafından desteklenen bir proje 
kapsamında toplanan örneklerden temin edilmiştir. Morfolojik incelemelerde kullanılan örnekler herbaryum 
örnekleri şeklinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu ve Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryum’larında % 70’lik alkol içerisinde saklanmıştır. Yüzeysel kesitler elle diğer 
kesitler ise dondurucu mikrotom ile alınmıştır. Enine kesitler, ticari hematoksilen ile yüzeysel kesitler ise herhangi 
bir boyama işlemine tabi tutulmadan fotoğraflanarak incelendi. Görüntüler üzerinden ölçümler en az on tekrarlı 
şekilde yapılmıştır. Son zamanlara kadar alt tür seviyesinde değerlendirilen E. anatolicum ve E. prionophyllum 
taksonları arasında stoma indeksi ile palizat parankiması sıra sayısı gibi anatomik karakterlerin iki türün ayrımında 
önemli katkılar sağladığı bulunmuştur.  Benzer şekilde Chamaenerion ve Epilobium cinslerinin taksonlarının 
anatomik verilerle oluşturulan dendrogramda farklı dallarda yer almaları bu iki cinsin ayrımında anatomik verilerin 
etkinliğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, anatomik karakterlerin cins içerisinde taksonomik olarak hem 
seksiyonel hem de tür düzeyinde önemli katkılar sağladığını göstermiştir. Özellikle bu ayırımda en fazla katkıyı 
peridermanın varlığı, floemde sklerenkima hücrelerinin bulunuş biçimi, orta damar bölgesi şekli, üst palizat 
parankiması sıra sayısı, idioblast şekli, alt yüzeydeki stoma indeksi ile perikarp genişliği gibi anatomik karakterlerin 
yaptığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Anatomi, Epilobium, Sistematik, Türkiye, 

 
Abstract 

 
In this study, the anatomical characteristics of 4 Chamaenerion and 22 Epilobium taxa spreading in Turkey were 
examined for the first time in detail and the body, leaf and fruit anatomies were evaluated as taxonomic. Detailed 
anatomical descriptions of all the taxa used in the study and detailed images reflecting body, leaf and fruit anatomies 
of each taxa were prepared. Our study material was obtanied from plants collected from a project supported by 
TUBITAK (113Z782). The samples used in morphological examinations were stored in 70% alcohol in Herbarium 
of Biology Department Herbarium and Recep Tayyip Erdoğan University, Karadeniz Technical University in the 
form of herbarium samples. Superficial sections were taken manually and other sections were taken with a freezing 
microtome. Cross sections were examined by commercial hematoxylin and superficial cross sections were 
photographed without any dyeing process. Measurements on the images were made at least ten times. Until recently, 
the anatomical characteristics of E. anatolicum and E. prionophyllum taxa, which were evaluated at the subspecies 
level, were found to provide important contributions in distinguishing between the two types of stomata index and 
palisade parenchyma row number. Similarly, the Chamaenerion and Epilobium taxa are located at different 
dendrograms in the anatomic donor dendrogram, revealing the efficacy of anatomic data in distinguishing these two 
genera. Findings have shown that anatomical characters provide important taxonomic contributions both in terms 
of section and species. In particular, it was determined that the anatomical characteristics such as the presence of 
periderminal peritoneum, the appearance of the sclerotoma cells in the flood, the shape of the middle vessel region, 
the number of upper palisade parenchyma, the idioblast shape, the stoma index in the lower surface and the pericarp 
width. 
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Proje Başlığı Rize Kazasında Vakıf Eserleri (XVII.Yüzyıldan XIX. Yüzyıla) 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi EYÜP  KUL 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SBA-2016-530 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 21.07.2016 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.490,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.407,77 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Osmanlı Devleti, bürokrasi anlayışını Kanuni Sultan Süleyman döneminde tamamlamakla birlikte yeni şartların 
ortaya çıktığı durumlarda yeni tedbirler almaktanda geri durmamıştır. XVI. yüzyılın sonlarında sürekli savaşların 
neticesinde ekonomik hayatta ciddi manada bozulmalar meydana gelmişti. Osmanlılar, günümüzde belediyelere 
devredilen pek çok işlemi vakıflar aracılığıyla yerine getirmekteydi. Pek çok vakıf eseri de daha XIV. ve XV. 
yüzyıllarda kurulmuştu. Vakıfnamelerin zamanla yıpranması ve vakıfların savaşlar nedeniyle bozulmaları üzerine 
devletin bazı tedbirlere başvurduğu görülmektedir. Bunlardan biri de vakıflarla ilgili olarak yeni defterlerin 
tutulmaya başlanmasıdır. Bu defterlerden vakıf görev defterleri arasında yer alan Defterleri, Osmanlı coğrafyasındaki 
pek çok kazanın vakıfları ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde de müstakil 
atama kayıtlarını ihtiva eden pek çok belge de mevcuttur. Bu defter ve belgeler ışığında Rize kazası dahilindeki 
mahalle ve köylerde bulunan cami, mecsid, medrese gibi dini ve eğitim yerlerinde görevli personel ile kaza 
dahilindeki vakıf eserlerinin isimleri ve durumları gün yüzüne çıkarılacaktır. Bir kısmı bugün var olan bu eserlerle 
birlikte yıkılmış ya da unutulmuş pek çok eserinde tespit edileceği düşünülmektedir. Ayrıca kazanın ekonomik 
yapısınında ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: osmanlı devleti, Rize kazası, hurufat, vakıf, 

 

  
  
Proje Başlığı Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerinin Alabalık Kuluçka Sistemlerinde Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ŞEVKİ  KAYIŞ 

Araştırmacılar CANSU YILMAZ, 

Proje Kodu FYL-2016-534 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.03.2016 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.679,54 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.949,66 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bakteriyel patojenlerin alabalıklar üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler genellikle larval aşama ve sonrasında 
daha çok ele alınmakta ve rapor edilmektedir. Yumurta evresinde bakteriyel patojenlerin yumurta kayıpları, çıkış 
oranı ve suni yeme geçiş dönemlerindeki etkileri tam olarak irdelenmemektedir. Bu çalışmada farklı iki alabalık 
türünde (Oncorhynchus mykiss ve Salmo coruhensis), balıklarda patojen olan bazı bakterilerin (Aeromonas 
hydrophila, Lactococcus garvieae, Pseudomonas putida ve Yersinia ruckeri) yumurta, alevin ve fry bireyler 
üzerindeki patojenik etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, bahsi geçen iki tür alabalığın gözlenmiş yumurtaları 
bakteriyel patojenler ile enfekte edilmiştir. Gözlenmiş yumurta aşamasından fry evresine kadar geçen süre sonunda 
kümülatif ölüm oranları A. hydrophila için gökkuşağı alabalığı ve kahverengi alabalıkta sırasıyla %17,66 ve %20,3 
oranlarında en yüksek değerde kaydedilmiştir. Kontrol gruplarında ise bu oran yine sırasıyla %1 ve %2,6 olarak 
gözlemlenmiştir. Diğer bakteri gruplarında da ölüm oranları kontrol grubuna göre oldukça yüksek bulunmuştur. 
Bakterilerin, fry bireyler üzerinde mavi kese sendromu, omurga deformasyonları, renkte kararma ve kanamalara 
sebep olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 90. gün sonunda kontrol grubu ve bakteri enfekte edilen bireylerin canlı 
ağırlıkları arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Sunulan bu tez çalışmasıyla, alabalık kuluçka sistemlerinde 
bakteriyel kontaminasyonun patojenik etkileri ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Balık, kuluçkahane, bakteri, ölüm oranı, 

 
 
Abstract 

 
Effects of pathogenic bacteria on trout species have been generally reported in the larval and after stages. Effects of 
bacteria on survival rate of eggs and artificial feeding stage of larvae were not investigated yet. Effects of some 
pathogenic fish bacteria such as Aeromonas hydrophila, Lactococcus garvieae, Pseudomonas putida and Yersinia 
ruckeri were investigated on eggs, alevines and fry of Oncorhynchus mykiss and Salmo coruhensis in the present 
study. For this purpose, eyed eggs were exposed with the bacteria. Highest mortality rate for A. hydrophila in the 
treatment times were observed 17.66% and 20.3% for rainbow trout and brown trout respectively. And also, the 
rate of control groups was recorded as 1% and 2.6% respectively. The cumulative mortality rates of the other 
bacterial groups were observed higher than the control groups. Blue sac fry syndrome, spine deformities, darkening 
on the skin color and hemorrhages were observed for bacteria exposed fish. The pathogenic effects of bacterial 
contamination in the trout hatchery systems were presented in the present study. 
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Proje Başlığı Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerinin Alabalık Kuluçka Sistemlerinde Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ŞEVKİ  KAYIŞ 

Araştırmacılar CANSU YILMAZ, 

Proje Kodu FYL-2016-534 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.03.2016 Kapanma Tarihi 30.12.2016 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.679,54 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.949,66 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bakteriyel patojenlerin alabalıklar üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler genellikle larval aşama ve sonrasında 
daha çok ele alınmakta ve rapor edilmektedir. Yumurta evresinde bakteriyel patojenlerin yumurta kayıpları, çıkış 
oranı ve suni yeme geçiş dönemlerindeki etkileri tam olarak irdelenmemektedir. Bu çalışmada farklı iki alabalık 
türünde (Oncorhynchus mykiss ve Salmo coruhensis), balıklarda patojen olan bazı bakterilerin (Aeromonas 
hydrophila, Lactococcus garvieae, Pseudomonas putida ve Yersinia ruckeri) yumurta, alevin ve fry bireyler 
üzerindeki patojenik etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, bahsi geçen iki tür alabalığın gözlenmiş yumurtaları 
bakteriyel patojenler ile enfekte edilmiştir. Gözlenmiş yumurta aşamasından fry evresine kadar geçen süre sonunda 
kümülatif ölüm oranları A. hydrophila için gökkuşağı alabalığı ve kahverengi alabalıkta sırasıyla %17,66 ve %20,3 
oranlarında en yüksek değerde kaydedilmiştir. Kontrol gruplarında ise bu oran yine sırasıyla %1 ve %2,6 olarak 
gözlemlenmiştir. Diğer bakteri gruplarında da ölüm oranları kontrol grubuna göre oldukça yüksek bulunmuştur. 
Bakterilerin, fry bireyler üzerinde mavi kese sendromu, omurga deformasyonları, renkte kararma ve kanamalara 
sebep olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 90. gün sonunda kontrol grubu ve bakteri enfekte edilen bireylerin canlı 
ağırlıkları arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Sunulan bu tez çalışmasıyla, alabalık kuluçka sistemlerinde 
bakteriyel kontaminasyonun patojenik etkileri ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Balık, kuluçkahane, bakteri, ölüm oranı, 

 
 
Abstract 

 
Effects of pathogenic bacteria on trout species have been generally reported in the larval and after stages. Effects of 
bacteria on survival rate of eggs and artificial feeding stage of larvae were not investigated yet. Effects of some 
pathogenic fish bacteria such as Aeromonas hydrophila, Lactococcus garvieae, Pseudomonas putida and Yersinia 
ruckeri were investigated on eggs, alevines and fry of Oncorhynchus mykiss and Salmo coruhensis in the present 
study. For this purpose, eyed eggs were exposed with the bacteria. Highest mortality rate for A. hydrophila in the 
treatment times were observed 17.66% and 20.3% for rainbow trout and brown trout respectively. And also, the 
rate of control groups was recorded as 1% and 2.6% respectively. The cumulative mortality rates of the other 
bacterial groups were observed higher than the control groups. Blue sac fry syndrome, spine deformities, darkening 
on the skin color and hemorrhages were observed for bacteria exposed fish. The pathogenic effects of bacterial 
contamination in the trout hatchery systems were presented in the present study. 
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Proje Başlığı Ankara İlinde Denetimli Serbestlik Yükümlülerinde Suç Tekrarı 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. CENGİZ  YANIKLAR 

Araştırmacılar Arş.Gör. GÖZDE  DAĞDELEN, 

Proje Kodu SDK-2016-543 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 25.04.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
10.334,19 ₺ Gerçekleşen 
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Bu çalışmada Ankara Denetimli serbestlik müdürlüğüne bağlı olarak işlemleri yürütülen denetimli serbestlik 
yükümlülerinin suç davranışı nedeniyle karşılaştığı resmi (formal reaction) ve sosyal tepkiler (informal reaction), 
yükümlünün aile, iş ve sosyal hayatında yaşadığı damgalanma deneyimleri ve bunun tekrarlı suç davranışı ile 
ilişkisi anlaşılmak istenmektedir. Buna ek olarak, denetimli serbestliğin bir kurum olarak 
yapısal sorunları, personelin sisteme ve yükümlüye bakış açısı ve sistemin personelden kaynaklanan sorunları 
üzerinde durulmuştur. Denetimli serbestliğin iyileştirme çalışmalarının etkinliği tartışılarak daha etkili bir denetimli 
serbestlik için öneriler getirilmiştir. Araştırma kapsamında Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde 4’ü kadın 
olmak üzere, 53 denetimli serbestlik yükümlüsü ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Buna ek olarak Ankara 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde 5’i öğretmen, 5’i sosyolog, 5’i sosyal 
çalışmacı, 2’si de idari personel olmak üzere toplam 17 Denetimli Serbestlik Uzmanı ve personelle ile mülakat 
yapılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesini damgalama teorisi oluşturmaktadır. Tannenbaum’un “kötülüğün 
dramatize edilmesi”, Lemert’in “birincil ve ikincil sapma” kavramları, Becker’in “suç haline getirme” ve 
Braithwaite’in “ birleştirici ve ayırıcı utandırma”  kavramı tezin önemli kavramsal araçlarındandır. Yükümlülerin 
özellikle iş arama sürecinde yaşadıkları damgalanma deneyimi onları suç davranışını tekrar etmeye 
yönlendirmektedir. Bu çalışmada ortaya çıkmıştır ki, yükümlülerin hemen hepsi suç davranışına verilen resmi tepki 
ve ‘suçluluğun kişi için baskı statüye dönüşmesinden çok önce suçla ilgili olmayan nedenlerle damgalanmayı 
deneyimlemişlerdir. 
Suçlu damgası yükümlülerin başka başka sebeplerle yaşamları boyunca ve hâlihazırda deneyimledikleri 
damgalanmanın bir uzantısı, şekil değiştirmiş hali niteliğindedir. Denetimli serbestlik sistemi ise tüm iyi niyetine 
rağmen uygulamadan kaynaklanan sorunları nedeniyle damgalanmayı arttırıcı daha da kötüsü suçu teşvik edici bir 
etki yapmaktadır. 
Suçlu damgasının kişi için baskın statü haline gelmesinin izleri bu çalışmada sürülebilir. Kendini gerçekleştiren bir 
kehanete dönüşen suçlu damgası kişinin sosyal izolasyonunu arttırarak toplumsal hayata katılımını engellemekte 
kişiyi suçla karakterize olmuş bir sosyal çevreye hapsetmektedir. Kişi içerde tanıştığı kişilerin yanında kendini 
daha rahat hissetmekte böylelikle suç kariyerine hapsolmaktadır. Yükümlülerin babaları ile olan ilişki tarzının 
neredeyse tüm görüşmelerde kendini tekrar etmesi oldukça ilginçtir. Yükümlülerin babaları ile olan ilişkilerinin 
onların suç davranışına yönelmesinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Suç davranışının ortaya çıkmasında 
bireyin babası ile ilişkisi suç davranışını tetikleyici bir rol oynarken, anne ise bu davranışın devamında etkili 
olmaktadır. 
Denetimli serbestlik sistemi içinde iyileştirme faaliyetleri hedeflenenin çok gerisinde kalmakta sistem bu haliyle 
caydırıcılığı elinden alınmış bir infaz kurumu olmanın ötesinde gidememektedir. Yükümlülerin damgalanma 
deneyimlerinin suç tekrarına etkisi ve yükümlünün denetimli serbestlik sistemi ile ilişkisi çalışma boyunca 
tartışılmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Denetimli Serbestlik, Sembolik Etkileşim, Kötülüğün Dramatize Edilmesi, Birincil Sapma, 
İkincil Sapma, Suç Tekrarı, Criminalization 
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Abstract 
 

The objective of this study is to understand the association of the official (formal reaction) and social reaction 
(informal reaction) encountered by probationers processed under the supervision of Ankara Probation Directorate, 
the stigmatization experienced by the incumbents in terms of family, work and social life and their impact on 
repetitive criminal behavior. Furthermore, the structural problems of probation as an organization, the views of 
the staff regarding the system and incumbents have been addressed. Recommendations for a more efficient 
probation have been introduced as a result of discussion on the efficacy of probation improvement activities. 
53 probationers including 4 women under Ankara Probation Directorate were interviewed face to face within the 
scope of the study. In addition, 17 Probation Experts in total comprised of 5 teachers, 5 sociologists, 5 social 
workers, 2 administration staff in Ankara Probation Directorate and Batı Probation Directorate have been 
interviewed. 
The theoretical framework of the study is comprised of the stigmatization theory. Tannenbaum's "the dramatization 
of evil", Lemert's concepts of "primary and secondary deviation", Becker's "criminalization" and Braithwaite's 
"concept of integrative and disintegrative shaming" are important conceptual tools of the thesis. 
The stigmatization encountered by the incumbents especially during the job seeking process steer them to the 
repetition of criminal behavior. This study has revealed that almost all of the incumbents had experienced 
stigmatization unrelated to their crimes long before they encountered official reaction to the criminal behavior and 
before the ‘criminality’ transformed into a constraining status for the incumbent. 
The stigma of being a criminal is the transformed state, the extension of the stigmatization that the incumbents 
currently experience and have experienced throughout their lives for various reasons. Regardless of all the good 
intentions of the probation system, as a result of problems incurring from implementation, the system has an 
increasing impact on stigmatization and encourages crime which is worse. 
The stigma of criminality becoming the dominant status of the individual can be traced in this study. The stamp 
of criminality is transformed into a self-fulfilling prophecy which increases the social isolation of the individual 
and prevents participation in social life and confines them to a social environment which is characterized with 
crime. The individual feels more comfortable with those he has met during incarceration and thus is confined to 
his criminal career. 
It is interesting that the manner in which the incumbents relate to their fathers is repeated in almost all the 
interviews. It can be asserted that the association of the incumbents with their fathers has been very influential in 
their tendency towards criminal behavior. The individual’s relationship with the father plays a triggering role in 
the emergence of criminal behavior while the mother is influential in the continuation of this behavior. 
The improvement activities within the probation system fall far behind the target, in its present state the system 
cannot go beyond being an executive institution which has been relieved of any deterrence. The experiences related 
to the stigmatization of the incumbents in terms of crime repetition and their relationship with the probation system 
has been discussed throughout the study. 
Key Words: Probation, Symbolic Interaction, Dramatization of Evil, Primary Deviation, Secondary Deviation, 
Crime Repetition, Criminalization 
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Proje Özeti 
 

Proje başlangıç maddeleri olan iminoesterler (1a-d) literatürde kayıtlı olan yönteme göre sentezlenmiştir (Pinner, 
1892). Literatürdeki mevcut yönteminde yardımıyda N-substitüe piperazin türevi 5-kloro-4-floro-2- nitroanilin ile 
DMSO varlığında 150 °C de 4 saatte kondenzasyona uğratılarak 4-floro-2-nitro-5-(4- fenilpiperazin-1-il)anilin 
bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bileşikteki nitro grubu SnCl2 katalizörlüğünde HCl içinde 
indirgenerek bu çalışma için kilit madde olan 4-fenilpiperazin halkası içeren o- fenilendiamin türevi (2d) 
sentezlenmiştir. Projenin ikinci kısmında ise elde edilen o-fenilendiamin türevi çeşitli iminoester türevleriyle oda 
sıcaklığında etkileştirilerek hedeflenen benzimidazol türevi bileşikler (3,4,5,6,7) sentezlenmiştir. Bu basamakta 1a 
ve 1b iminoesterlerinin 2a bileşiğiyle reaksiyonu sonuçu B12 vitamininin ana iskeletinde yer alan 4,5-
dimetilbenzimidazol yapısı içeren 3a-b tipi benzimidazol türevi bileşikler, 1a-d bileşiklerinin 3,4-
diaminobenzofenon ile reaksiyonu sonucu mebendazol çekirdeği içeren 4a -d bileşikleri ve iminoesterlerin 2d 
bileşiğiyle etkileştirilmesi sonucuda potansiyel biyoaktif florofenilpiperazin halkası içeren benzimidazol türevi (5a-
b) bileşikler elde edilmiştir. Projenin bir sonraki aşamasında bisbenzimidazol türü bileşikler sentezlenmiştir. Bu 
kapsamda sentezlenen 1a-d bileşikleri 3,3- diaminobenzidin (2c) metanol içerisinde oda sıcaklığında reaksiyona 
sokularak hedeflenen bileşikler sentezlenmiştir.  Çalışmamızın son basamağında ise bisiminoester hidraklorürün 
(1e) o-fenilendiamin türevleriyle metanol içerisinde reaksiyonu sonucu 7 tipi bisbenzimidazol türevleri 
sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR, Kütle spektroskopisi ve elementel analiz 
yöntemleriyle aydınlatılmıştır. Ayrıca, sentezlenen tüm bileşiklerin lipaz inhibisyon aktiviteleri incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazole, Anti-lipaz, piperazin, 
 

 
Abstract 

 
Iminoester Hydrochlorides (1a-d), which are the starting material of this project, were synthesized according to the 
literature (Pinner, 1892). 4-Flouro-2-nitro-5-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline was obtained at 150 °C for four hours 
with 5-chloro-4-flouro-2-nitroaniline and DMSO by the assistance of literature method. Then, 4-phenylpiperazine 
containing o-phenylenediamine derivative (2d)  was synthesized by reduction of nitro group in 4-flouro-2-nitro-5-
(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline compound by using SnCl2 as catalyst. In the second part of the project, o-
phenylenediamine derivatives were reacted with different iminoester hydrochlorides to obtain target benzimidazole 
derivatives (3, 4, 5, 6 and 7). In this step, 4, 5- dimethylbenzimidazole, which is found in the structure of Vitamin-
B12, containing 3a-b type benzimidazoles, 4a-d type benzimidazole, which is consist of mebendazole cycle and 
potential bioactive flourophenylpiperazine containing benzimidazoles (5a, b) were synthesized. In the second step 
of the project, bisbenzimidazole type compounds were synthesized. In this context, compounds 1a-d were reacted 
with 3, 3’-diaminobenzidine (2c) in methanol. In the last step of this project, 7  type of bisbenzimidazoles were 
synthesized by the reaction of o-pheylenediamine derivatives and bisiminoester hydrochloride (1e). The structure 
of the all newly synthesized compounds wew evaluated by 1H NMR, 13C NMR, Mass pectra and elemental analysis 
data. At the same time, pancreatic lipase inhibition activities of all compounds were investigated. 
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Proje Özeti 
 
Bu çalışmada, Karadeniz’deki mezgit (Merlangius merlangus) avcılığı için yunusların hem av aracına hem de 
yakalanan ticari ürüne verdiği zararı azaltmaya yönelik dip solungaç ağlarına alternatif olarak Norveç tipi çift katlı 
sepetler test edilmiştir. Av verime etki eden faktörleri belirlemek üzere yemli olarak kullanılan dip ve yüzer 
özellikteki Norveç tipi çift katlı sepetlerin etrafındaki mezgitin davranış kalıplarını belirlemek 
üzere video analizleri yapılmıştır. Deniz seferleri 31 Temmuz 2016 – 1 Nisan 2017 tarihleri arasında Rize il sınırları 
içerisinde yapılmıştır. Çalışma süresince toplam 13 günlük deniz seferi yapılmış ve sepetler 51 – 
70 m arası derinliklere bırakılmıştır. Dip sepeti için sonuçlar mezgitlerin %98’inin akıntının tam tersi istikametinde 
sepete yaklaştığını göstermiştir. Buna ilave olarak, sepete giren bireylerin tamamının ise yine akıntının tam tersi 
istikametinde yüzdüğü tespit edilmiştir. Ancak dip sepetinin av verimi bu tür için çok 
zayıf bulunmuştur. Yüzer sepet için ise sepetin etrafında gözlemi yapılacak mezgitlere rastlanılmamıştır. Sonuç 
olarak bu çalışmadan elde edilen gözlem bulgularına göre bu türü verimli bir şekilde yakalamak için sepet ağızlarının 
akıntının tam tersi istikametine gelmesini sağlayacak şekilde çok girişli olarak tasarlanması faydalı olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mezgit, sepet, balık davranışları, Karadeniz, 

 
Abstract 

 
In this study, Norwegian two-chamber pots were tested as alternative to deep gillnet for preventing dolphin damage 
to fishing gear and catch for whiting (Merlangius merlangus) fisheries in the Black Sea. Detailed video analyses 
were made to describe the behaviour of whiting around baited bottom-set and floated Norwegian two-chamber pots 
to determine factors that are related to the catch efficiency. The experiments were carried out between 31 July 2016 
and 1 April 2017 within the boundaries of Rize province (eastern Black Sea). During the study, a total of 13 sea 
trials was made and pots were left at depths between 51 -70 m. Results for bottom-set pot showed that the 98% of 
whiting individuals approached the pot against the current direction. In addition, we observed that all of successful 
entrances occurred against the current. However, the capture efficiency was found to be very low. For floated pot, 
no individuals were found around the pot for observing the whiting behaviour. In conclusion, according to our 
observations, pots should have a number of entrances to ensure that entrances encounter the against-current to catch 
this species efficiently. 
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Proje Başlığı Ankilozan spondilitli hastalarda serum IL-17 ve IL-23 düzeylerinin hastalık aktivitesi 
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Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışmadaAnkilozan Spondilit (AS) hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla serum IL-17 ve IL-23 düzeylerini 
ve bu sitokinlerin hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisini saptamayı amaçladık. Bu 
çalışmaya Rize ilinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR 
kliniğine 01/04/2016-01/10/2016 tarihleri arasında tanı ve tedavi amacı ile başvuran ve sorumlu araştırmacı 
tarafından Modifiye New York kriterleri ve ASAS kriterlerine göre AS tanısı alan 86 hasta dahil edildi. Kontrol 
grubu olarak hastanemize rutin kontrol amaçlı başvuran sağlıklı bireylerden yaş ve cinsiyet göz önünde 
bulundurularak toplam 70 birey dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunda boy, kilo, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
meslek gibi demografik verileri kaydedildi. Hastaların muayenesi ile birlikte hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, 
yaşam kalitesi, entezit indeksi ve genel ağrı durumları değerlendirildi.Serum IL-17 ve IL-23 düzeyleri enzyme-
linked immüno sorbent assay (ELISA) yöntemi ile çalışıldı. Çalışmaya 86 AS hastası (56 erkek, 30 kadın) ve 70 
sağlıklı bireyler (17 erkek, 53 kadın) olmak üzere toplam 156 birey alındı. Hasta ve sağlıklı bireylerin ortalama yaşı 
sırasıyla 40±12,05 ve 41±11,77 yıl idi ve yaş değişkeni açısından gruplar benzerdi. AS hastalarında serum IL-17 ve 
IL-23 seviyeleri sağlıklı bireylerden daha yüksekti ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p0,05). Hastaları tedavi 
bakımından anti- TNF alanlar ve SOAİİ alanlar şeklinde iki gruba ayırdığımızda, serum IL-17 ve IL-23 seviyeleri 
bakımından iki grup arasında fark saptanmadı (p>0,05). AS hastalarında serum IL-17 seviyesi ile ASDAS-ESH ve 
ASDAS-CRP arasında istatistiksel olarak anlamlı, ancak düşük düzey korelasyon (sırasıyla p=0,024, r=0,244; 
p=0,017, r=0,258) saptanmasına rağmen Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite indeksi (BASDAI), Bath 
Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks (BASFI), Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI), Ankilozan 
Spondilit Yaşam Kalitesi İndeksi (ASQoL) ve entezit indeksi (SPARCC) ile korelasyon saptanmadı (p>0,05). AS 
hastalarında serum IL-23 seviyesi ile aşil VAS skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p=0,015, 
r=0,262) saptanmasına rağmen diğer klinik parametreler ile korelasyon saptanmadı (p>0,05). AS hastalarının serum 
IL-17 ve IL-23 seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Serum IL-17 ve IL-23 seviyeleri ile hastalık 
aktivitesini yansıtan ASDAS arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon saptandı. IL-17 ve IL-23’ün AS 
patogenezinde önemli rol oynayan sitokinler olabileceği düşünüldü. Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit, IL-17, 
IL-23, hastalık aktivitesi 
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, hastalık aktivitesi, IL-17/IL-23, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi, 
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Proje Özeti 
 
Bu çalışmadaAnkilozan Spondilit (AS) hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla serum IL-17 ve IL-23 düzeylerini 
ve bu sitokinlerin hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisini saptamayı amaçladık. Bu 
çalışmaya Rize ilinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR 
kliniğine 01/04/2016-01/10/2016 tarihleri arasında tanı ve tedavi amacı ile başvuran ve sorumlu araştırmacı 
tarafından Modifiye New York kriterleri ve ASAS kriterlerine göre AS tanısı alan 86 hasta dahil edildi. Kontrol 
grubu olarak hastanemize rutin kontrol amaçlı başvuran sağlıklı bireylerden yaş ve cinsiyet göz önünde 
bulundurularak toplam 70 birey dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunda boy, kilo, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
meslek gibi demografik verileri kaydedildi. Hastaların muayenesi ile birlikte hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, 
yaşam kalitesi, entezit indeksi ve genel ağrı durumları değerlendirildi.Serum IL-17 ve IL-23 düzeyleri enzyme-
linked immüno sorbent assay (ELISA) yöntemi ile çalışıldı. Çalışmaya 86 AS hastası (56 erkek, 30 kadın) ve 70 
sağlıklı bireyler (17 erkek, 53 kadın) olmak üzere toplam 156 birey alındı. Hasta ve sağlıklı bireylerin ortalama yaşı 
sırasıyla 40±12,05 ve 41±11,77 yıl idi ve yaş değişkeni açısından gruplar benzerdi. AS hastalarında serum IL-17 ve 
IL-23 seviyeleri sağlıklı bireylerden daha yüksekti ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p0,05). Hastaları tedavi 
bakımından anti- TNF alanlar ve SOAİİ alanlar şeklinde iki gruba ayırdığımızda, serum IL-17 ve IL-23 seviyeleri 
bakımından iki grup arasında fark saptanmadı (p>0,05). AS hastalarında serum IL-17 seviyesi ile ASDAS-ESH ve 
ASDAS-CRP arasında istatistiksel olarak anlamlı, ancak düşük düzey korelasyon (sırasıyla p=0,024, r=0,244; 
p=0,017, r=0,258) saptanmasına rağmen Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite indeksi (BASDAI), Bath 
Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks (BASFI), Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI), Ankilozan 
Spondilit Yaşam Kalitesi İndeksi (ASQoL) ve entezit indeksi (SPARCC) ile korelasyon saptanmadı (p>0,05). AS 
hastalarında serum IL-23 seviyesi ile aşil VAS skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p=0,015, 
r=0,262) saptanmasına rağmen diğer klinik parametreler ile korelasyon saptanmadı (p>0,05). AS hastalarının serum 
IL-17 ve IL-23 seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Serum IL-17 ve IL-23 seviyeleri ile hastalık 
aktivitesini yansıtan ASDAS arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon saptandı. IL-17 ve IL-23’ün AS 
patogenezinde önemli rol oynayan sitokinler olabileceği düşünüldü. Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit, IL-17, 
IL-23, hastalık aktivitesi 
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, hastalık aktivitesi, IL-17/IL-23, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi, 

 

Abstract 
 
Introduction: In this study, we aimed to determine serum IL-17 and IL-23 levels in patients with Ankylosing 
Spondylitis (AS) compared to healthy controls and to determine the association of these cytokines with disease 
activity, functional status and quality of life.This study was carried out between the dates of 01/04 / 2016-01 / 
10/2016 inRecep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine Training and Research Hospital FTR clinic in 
Rize. 86 patients who received AS diagnosis according to Modifiye New York criteria and ASAS criteria were 
included by the responsible investigator. For the control group, 70 healthy individuals who attended the hospital for 
routine checks were included according to their age and gender. Demographic data such as height, weight, age, sex, 
education status and profession were recorded in the patient and control group. Disease activity, functional status, 
quality of life, enthesitis index and general pain status were evaluated with the patient's examination. Serum IL-17 
and IL-23 levels were assayed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).   
Results: 156 individuals who consisted of 86 AS patients (56 male, 30 female) and 70 healthy individuals (17 male, 
53 female) were included in the study.Patients and healthy individuals had an average age of 40±12,05 and 
41±11,77, respectively. Groups were similar in age variability. Serum IL-17 and IL-23 levels were higher in AS 
patients than in healthy subjects and the difference was statistically significant (p<0,001). When the patients were 
divided into active and inactive groups according to BASDAI score, serum IL-17 levels were not statistically 
different between the two groups (p>0,05). However, serum IL-23 levels were significantly higer in AS patients 
than that in controls. There was no difference between the two groups in terms of serum IL-17 and IL-23 levels 
when we divided the patients into two groups as anti-TNF and SOAI sites for treatment (p>0,05). Although there 
was statistically significant but low level correlation between serum IL-17 level and ASDAS-ESH and ASDAS-
CRP in AS patients (p=0,024, r=0,244; p=0,017, r=0,258 respectively), there was no correlation with Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), 
Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI), Ankylosing Spondylitis Quality of Life Index (ASQoL) 
and enthesitis index (SPARCC).Although there was a statistically significant correlation (p = 0,015, r = 0,262) 
between serum IL-23 level and Achilles VAS score in AS patients, there was no correlation with other clinical 
parameters (p>0,05). Serum IL-17 and IL-23 levels of AS patients were found to be higher. There was a significant 
positive correlation between serum levels of IL-17 and IL-23 and ASDAS reflecting disease activity. IL-17 and IL-
23 are thought to be cytokines that play an important role in the pathogenesis of AS. 
Key words: Ankylosing spondylitis, IL-17, IL-23, disease activity 
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Manyetik rezonans görüntülemede patolojiyi tanımlama ve ayrımı için intravenöz olarak kullanılan gadolinyum 
temelli kontrast ajanlar (GBCA) farklı biyokimyasal yapısına göre adlandırılan gadolinyum şelatlarıdır. GBCA’lar 
lineer ve makrosiklik yapıdadır. GBCA yaklaşık 30 yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak güvenli 
kabul edilen bu ajanlar için ilk patoloji 2006 yıllarında böbrek fonksiyonu bozulmuş olgularda tanımlanan nefrojenik 
sistemik fibrosis(NSF)hastalığıdır. Ancak 2014 yılında yapılan çalışmalarda normal böbrek fonksiyonlarına sahip 
kişilerde beyin derin gri maddesinde birikimine bağlı olarak MRI’de T1 kısalmasına bağlı sinyal artışı gösterilmiştir. 
Birikim GBCA kimyasal yapısına bağlı olarak değişmektedir. Birikim daha sonra otopsi çalışmaları ile ortaya 
doğrulanmıştır. Ancak birikim mekanizması ve uzun vadeli sonuçlarla ilgili bilgimiz hala büyük ölçüde eksiktir. 
Bizim çalışmadaki amacımız, tanı dozlarında tekrarlanan uygulamaların, GBCA'nın moleküler yapısına bağlı olarak 
oluşabilecek değişiklileri saptamaktır. Bu amaçla, sağlıklı erkek sıçanlarda gadodiamid(Omniscan) ve gadoterat 
meglümin(Dotarem) 5 hafta boyunca gün aşırı 4 gün 0.1 mmol (0.2 ml/kg) /mg/kg kuyruk veninden uygulandıktan 
sonra 5 hafta ilaçsız bekletildikten sonra testis dokusu biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilirdi. 
Gruplar arası total antioksidan seviye (TAS) ve total oksidan seviye (TOS) açısından istatistiksel anlamlı bir fark 
bulunmadı. Testesteron düzeyinde, kontrast maddenin kimyasal yapısından bağımsız olarak her iki ilaç grubunda 
anlamlı derecede azalma izlendi. Omniscan ve Dotarem kullanan grupta ilacın biyokimyasal yapısından bağımsız 
olarak seminiferous tubular lümenlerinde spermatozoa kaybı ve immature germinal hücre birikimi mevcuttu. Ancak 
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Kontrast madde verilenlerde seminifer  tubul ve germinatif epitelde Caspase-3 
negatif iken Leydig hücrelerde Caspase-3 positif bulundu. Testis dokusunda tanımlanan bu değişiklikler, beyin 
dokusunda GBCA birikiminde etkili olduğu bahsedilenin aksine kontrast maddenin kimyasal yapısına göre anlamlı 
bulunmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kontrast madde, testis, testesteron, oksidatif stres, sıçan, 
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Abstract 
 
Gadolinium-based contrast agents (GBCA), which are used intravenously for pathologic identification and 
differentiation in magnetic resonance imaging, are gadolinium chelates, which are named according to different 
biochemical structures. GBCAs are linear and macrocyclic. GBCA has been widely used for nearly 30 years. The 
first pathology for these diseases is the nephrogenic systemic fibrosis (NSF) disease, described in 2006 with 
impaired renal function. However, in our studies performed in 2014, the increase in the signal due to T1 shortening 
in MRI has been shown to be due to accumulation in the brain of patients with normal renal function. Deposition 
depends on GBCA chemical structure. Accumulation was later confirmed by autopsy studies. However, our 
knowledge about the mechanism of accumulation and long- term outcomes is still largely lacking. Our aim is to 
identify the changes in the molecular structure of GBCA. For this purpose, gadodiamide (Omniscan) and gadoterat 
meglumine (Dotarem) were administered for 5 weeks at 4 days, 0.1 mmol (0.2 ml / kg) Testicular tissue was 
biochemically and histopathologically evaluated. There was no significant difference between the control and 
omniscan, dotarem groups for TAS and TOS. At the testosterone level, there was a significant decrease in both 
drug groups, regardless of the chemical composition of the contrast material. In the group using Omniscan and 
Dotarem, spermatozoa loss and immature germinal cell accumulation were present in the seminiferous tubular 
lumens regardless of the biochemical structure of the drug. On the other hand, no significant difference between 
the control and omniscan, dotarem groups. Caspase-3 was also negative in the seminiferous tubule germinative 
epithelium, whereas caspase-3 was positive in the Leydig cells. These changes, which are described in the testis 
tissue, have not been found to be significant in contrast to the chemical structure of the contrast medium, which is 
said to be effective in GBCA accumulation in the brain. 
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Radyoterapi bir çok tümörün tedavisinde kullanılan bir metoddur. Radyasyona maruz kalındıktan sonra reaktif 
oksijen türleri(ROS)(superoxide radical&nbsp; O2, hydrogen peroxide (H2O2), ve hydroxyl&nbsp; radical 
(OH&minus; ) oluşur ve süreç sonucunda hücrelerde radyasyonunun indüklediği hasar gelişir. &nbsp;Hücresel 
düzeydeki bu hasar neticesinde göz dokularında; göz kuruluğu, keratopati, optik nöropati ve radyasyon retinopatisi 
gibi bir çok istenmeyen yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu patolojik süreçleri ortadan kaldırmak için &nbsp;ilave 
antioksidan ajanlara gereksinim duyulur. &nbsp;Bunlardan yaban mersininin bir türü olan çay üzümünün 
antihiperlipidemik, antihipertansif, antihiperglisemik ve antioksidan özellikleri çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. 
&nbsp; Bu çalışmamızda bölgemizde yetişen ve güçlü bir antioksidan olduğu bilinen çay üzümünün radyoterapinin 
yan etkilerini azaltmak için 
&nbsp;koruyucu etkisi değerlendirilecektir. Elde edebileceğimiz olumlu sonuçlar çay üzümü ekstresinin antioksidan 
olarak kullanımı konusunda literatüre katkı sağlayabileceği düşüncesindeyiz. Tasarım aşamasında ratlar 4 gruba 
ayrılacaktır. 
Grup 1: Herhangi bir ilaç uygulanmayacaktır ve biyokimyasal, histopatolojik ve immünohistokimyasal kontrol grubu 
olarak kullanılacaktır. Grup 2: 50 mg/kg çay üzümü ekstresi 10 gün intraperitonial verilecek. Değerlendirilecek olan 
maddenin araştırma parametrelerine olan etkisi değerlendirilecektir. Grup 3: Tek seans 8 grey dozunda radyoterapi 
verilecektir. Radyoterapinin tek başına raştırma parametrelerine olan etkisi değerlendirilecektir&nbsp; Grup 4: Tek 
seans 8 grey dozunda radyoterapi ve radyoterapiden bir gün önce başlanarak 50 mg/kg çay üzümü ekstresi 10 gün 
intraperitonial verilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Çay üzümü ekstresi,radiotherapy,baş ve boyun, retina, lacrimal bez, 
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Bu çalışmada farklı % 0 ile 1 arasında farklı oranlarda titanyum içeren Al-Si-Ti alaşımları vakum altında ark ergitme 
yöntemi ile üretildi. Bu alaşımların yapısal ve mekanik özellikleri incelenerek Al-7Si, Al-12Si ve Al- 
17Si alaşımları için en uygun titanyum oranları belirlendi. Belirlenen titanyum oranlarını içeren Al-7Si, Al- 
12Si ve Al-17Si alaşımları aynı zamanda indüksiyonlu ergitme ocağında ergitme yöntemiyle üretildi. Üretilen 
alaşımların içyapıları standart metalografik yöntemler kullanılarak incelendi. Sertlik ve mekanik özellikleri sırasıyla 
Brinell sertlik ölçüm yöntemi ve üniversal çekme deneyi yardımıyla belirlendi. İkili Al-Si alaşımlarının içyapılarının 
alüminyumca zengin ? dendiritleri, ß fazı, primer silisyum ve ötektik Al-Si fazından oluştuğu görüldü. Al-Si 
alaşımlarına yapılan titanyum katkısı alüminyumca zengin ? dendiritlerinin küçülmesine, ötektik fazın morfolojisinin 
değişmesine ve mekanik özelliklerinin iyileşmesine neden olduğu gözlendi. Ayrıca ark ergitme yöntemiyle üretilen 
alaşımlardaki dendiritlerin ve silisyum parçacıklarının boyutlarının önemli oranda küçüldüğü gözlendi. Al-7Si ve 
Al-12Si alaşımlarında %0,1 oranında titanyum katkısıyla, Al-17Si alaşımında %0,2 titanyum katkısıyla mekanik 
özelliklerin sertlik ve çekme mukavemetinin önemli ölçüde iyileştiği görüldü. Ayrıca, özellikle Al-12Si ve Al-17Si 
esaslı alaşımların ark ergitme yöntemiyle üretilmesi durumunda indüksiyonlu ergitme yoluyla üretilenlere göre çok 
daha yüksek sertlik ve mukavemet sergilediği gözlendi. Mekanik deneylerden elde edilen bulgular alaşımların 
yapısal özelliklerine dayandırılarak irdelendi. 
Anahtar Kelimeler: Döküm Yöntemleri, Malzeme Karakterizasyonu, Metalik Malzemeler, Yapı-Özellik İlişkisi, 
Al-Si-Ti Alaşımları, 

 
Abstract 

 
In this study, Al-Si-Ti alloys containing different amounts of titanium in the range of 0-1% were produced by 
vacuum arc melting method. The structural and mechanical properties of these alloys were investigated and the most 
suitable titanium contents were determined for Al-7Si, Al-12Si and Al-17Si alloys. Al-7Si, Al-12Si and Al-17Si 
alloys containing the determined titanium ratios were also produced by using induction melting furnace. The micro 
structures of the produced alloys were examined by using standard metallographic methods. Hardness and 
mechanical properties were determined by Brinell hardness measurement method and universal tensile test, 
respectively. It was seen that the micro structures of the Al-Si-Ti alloys consisted of aluminum rich ? dendrites, ß 
phase, primary silicon and eutectic Al-Si phase. The certain rate titanium additions to Al-Si alloys were observed to 
result in the reduction of aluminum-rich ? dendrites, change the morphology of the eutectic phase and the 
improvement of mechanical properties. In addition, the size of? dendrites and silicon particles in the alloys produced 
by the vacuum arc melting process decreased significantly. It was observed that AI-7Si and AI-12Si alloys with 
0.1% titanium and AI- 17Si alloy containing 0.2% titanium exhibited the highest mechanical properties in ternary 
alloys. In addition, it was observed that AI-12Si and AI-17Si based alloys exhibited significantly higher hardness 
and strength than those produced by induction melting when produced by arc melting. The results obtained from 
mechanical tests were discussed in based on the structural properties of the alloys. 
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Bu projede Rize ili İyidere, Derepazarı, Rize Merkez, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinden çay, lahana, 
portakal ve toprak numuneleri ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinden balık numuneleri 
toplandı ve HPGe dedektörü ile numunelerdeki 137Cs aktiviteleri incelendi. Ayrıca numunelerde 238U, 232Th ve 
40K konsantrasyonları tespit edildi. 238U, 232Th, 137Cs ve 40K aktiviteleri ise sırasıyla çay örneklerinde 6.30 
Bq.kg-1, 5.72 Bq.kg-1, 24.24 Bq.kg-1 ve 490.91 Bq.kg-1; lahana örneklerinde 8.78 Bq.kg1, 4.83 Bq.kg-1, 3.85 
Bq.kg-1 ve 798.12 Bq.kg-1; portakal örneklerinde 7.46 Bq.kg- 1, 4.85 Bq.kg-1, 21.92 Bq.kg-1 ve 2388.89 Bq.kg-1  
toprak örneklerinde 36.86 Bq.kg-1, 33.95 Bq.kg-1, 152.25 Bq.kg-1 ve 264.96 Bq.kg-1; ve balık örneklerinde  2.84 
Bq.kg-1, 2.59 Bq.kg-1, 5.60  Bq.kg-1 ve 694.73 Bq.kg-1  olarak tespit edildi. Bu çalışmada ayrıca ICP-OES 
spektroskopisi kullanılarak balık örneklerinde ağır metal konsantrasyonları tespit edildi. Balık örneklerindeki 
ortalama Cd, Pb, Fe, Zn, Cu, Cr ve Mn konsantrasyonları sırasıyla 0.12 µg.g-1, 0.93 µg.g-1, 10.5 µg.g-1, 11.7 µg.g-
1, 2.02 µg.g-1, 0.27 µg.g-1 ve 1.02 µg.g-1 olarak bulundu. Örneklerdeki radyoaktivite ve ağır metal 
konsantrasyonları ulusal ve uluslararası çalışma ve standartlarla karşılaştırıldı ve halk sağlığı yönünden risk teşkil 
edecek verilere rastlanmadı. 
Anahtar Kelimeler: Çernobil, Rize, gama, radyasyon, balık, çay, sezyum, 
 
 
Abstract 

 
In this project, tea, cabbage, orange and soil samples were collected from Iyidere, Derepazarı, Rize Merkez, Çayeli, 
Pazar, Ardeşen and Fındıklı districts and fish samples were collected from the provinces of Artvin, Rize, Trabzon, 
Giresun, Ordu and Samsun and 137Cs activities of the samples were analyzed with HPGe detector. Also 238U, 
232Th and 40K concentrations were determined in the samples. 238U, 232Th, 137Cs ve 40K activities were found 
in tea samples 6.30 Bq.kg-1, 5.72 Bq.kg-1, 24.24 Bq.kg-1 and 490.91 Bq.kg-1; cabbage samples 8.78 Bq.kg1, 4.83 
Bq.kg-1, 3.85 Bq.kg-1 and 798.12 Bq.kg-1; orange samples 7.46 Bq.kg-1, 4.85 Bq.kg-1, 21.92 Bq.kg-1 and 2388.89 
Bq.kg-1; soil samples 36.86 Bq.kg-1, 33.95 Bq.kg-1, 152.25 Bq.kg-1 and 264.96 Bq.kg-1; and fish samples 2.84 
Bq.kg-1, 2.59 Bq.kg-1, 5.60 Bq.kg-1 ve 694.73 Bq.kg-1, respectively. In this study, heavy metal concentrations 
were determined in fish samples by using ICP-OES spectroscopy. The average Cd, Pb, Fe, Zn, Cu, Cr and Mn 
concentrations in fish samples were found respectively 0 12 g g-1, 0.93 g g-1, 10.5 g g-1, 11.7 g g-1, 2.02 g g-1, 
0.27 g.g-1 and 1.02  g.g-1.  The radioactivity and heavy metal concentrations in the samples were compared with 
national and international studies and standards and no data were found to risk to the public health. 
Key Words: Chernobyl, Rize, gamma, radiation, fish, tea, cesium 
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Midye (Mytilus galloprovincialis) ve salyangoz (Rapana venosa) tüketiminin insan sağlığında risk oluşturabilmesi 
dokularında bulunan ağır metallerin toplam derişimlerinden ziyade, biyoerişilebilirliği ile ilgilidir. Bu çalışmada, 
Türkiye’nin kuzeydoğu kıyılarından toplanan midye ve salyangoz dokularındaki ağır metallerin (Cd, Pb, Zn, Cu, 
Cr, Mn ve Ni) biyoerişilebilirliği in vitro sindirim modeli kullanılarak araştırılmıştır. Midye ve salyangozlarda en 
yüksek konsantrasyonda Zn bulunmuş iken, en düşük konsantrasyonda ise Cr tespit edilmiştir. Midye dokularındaki 
metallerin biyoerişilebilirliğinin salyangoz dokularındakinden fazla olduğu saptanmıştır. Midye dokusunda en 
yüksek biyoerişilebilirlik Ni’de (% 77,14- 89,81) iken; salyangoz dokularında bunun Cu’da (% 70.97-83.56) olduğu 
belirlenmiştir. Midye ve salyangoz dokularındaki metallerin toplam miktarları ile biyoerişilebilirlik 
konsantrasyonları arasında Mn, Pb ve Ni için pozitif; Cd için ise negatif önemli bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). 
Biyoerişilebilir metal konsantrasyonlarından yararlanılarak hesaplanan Risk Katsayısına (RK) göre; midyede Pb ve 
Cd’nin, salyangozda ise; Cd ve Cu’nun Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından sınır değer 
olarak belirtilen RK 1 değerini aştığı saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında, örnekleme bölgelerinden alınan midye ve 
salyangozların tüketimi insan sağlığı açısından belirtilen metaller için potansiyel risk oluşturabilir. 
Anahtar Kelimeler: ekotoksikoloji, ağır metaller, biyoelverişlilik, 

 
Abstract 
 

The effect of mussel (Mytilus galloprovincialis) and snail (Rapana venosa) consumption on human health is related 
to the bioaccessible amount compared to the total heavy metal concentration in the tissues. In this study, 
bioaccessibility of heavy metals (Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Mn and Ni) in mussel and snail tissues collected from the 
northeastern coast of Turkey were investigated using in vitro digestion model. In the mussel and snail tissues, Zn 
was detected at the highest concentration whereas Cr was detected at the lowest. The bioaccessibility of metals in 
mussel tissues was found to be higher than in snail tissues. The highest bioaccessibility in the mussels was found to 
be Ni (7714-89.81 %) while Cu (70 97-8356%) was found in the snail tissues. While significant positive linear 
regressions were found between total and bioaccessible concentrations for Mn, Pb, and Ni, significant negative 
linear regressions were found for Cd in mussel and sea snail tissues (p<0.05). The hazard quotients (HQ) calculated 
using bioaccessible amount were detected higher than the limit (HQ>1) reported by US Environmental Protection 
Agency. In the light of this information, we can conclude that consumption of mussel and sea snail from sampling 
sites may cause a potential risk in terms of human health for the metals. 
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Onaylanan Bütçesi 

 
13.875,85 ₺ Gerçekleşen 
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13.875,85 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Proje kapsamında iki materyal hazırlanmıştır: (a) R tanıtım dökümanı ve (b) eğitimsel faaliyetlerde ve çalıştaylarda 
kullanılmak üzere bir uygulama kılavuzu. Tanıtım materyali sosyal bilimler alanında çalışan ve nicel veri 
analizlerinin teoriden ziyade uygulama aşamasına ilgi gösteren araştırmacılar için oluşturulmuştur. Bütün 
istatistiksel prosedürler R ile yürütülmüş, gerçek veri kullanımına özen gösterilmiştir. Materyal hem İngilizce hem 
Türkçe hazırlanmıştır. Materyali özgün yapan bir çok özellik vardır; (a) Türkiye’de toplanmış gerçek veriler kullanır, 
(b) html, PDF ve EPUB formatına ulaşılabilir, (c) açık kaynak olarak sürekli erişime açık olan materyale katkı 
sunmak, değişiklik ve düzeltme talep etmek oldukça kolaydır, (d) html formatında dinamik ve interaktif bir içeriğe 
sahiptir, (e) bilgisayar anakartı gibi kullanılabilir, R ile oluşturulmuş herhangi bir üst düzey çıktı html platforma 
eklenebilir. Bu özellikleri ile kendi alanında dünyada sayılı ülkemizde ise muhtemelen ilk materyaldir. Tanıtım 
materyalinin içeriği Burak AYDIN , James ALGINA ve Walter LEITE tarafından hazırlanmıştır. Materyalin 
hazırlanma sürecinde University of Central Florida’da bulunan programlama laboratuvarı ziyaret edilmiş ve çalışma 
prensipleri incelenmiştir. Edinilen tecrübe doğrultusunda kısa ve öz bir uygulama kılavuzu hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Eğitimde nicel araştırma metotları, yazılım bağımlılığı, R programlama dili, 

 
Abstract 
 
This project resulted in two final products, an R platform for social scientists and a workshop schedule based on 
the platform’s contents. Target users are social scientists interested in application of quantitaive data analyses rather 
than the theory behind it. Statistical procedures were completed with R, using mainly real-world data. The platform 
is open access both in English and in Turkish. There are several features that make these materials unique, (a) it 
used mainly the data set collected by a World Bank research team in Turkey, (b) interested readers can choose 
between a html, PDF or EPUB format, (c) it is hosted by GitHub as an open access material to ease the process of 
contrubution, (d) the html format has a dynamic and interactive content, (e) it can serve like a computer mainboard, 
any R object can be plugged in. These features are recently available to book writers and to my knowledge a similar 
material does not exist in Turkey, at least in the social science discipline. The platform is being crafted by Burak 
AYDIN, James ALGINA and Walter LEITE. I also visited the University of Central Florida, CASTLE lab to know 
how it works. A short but efficient workshop schedule is also crafted based on the information gathered, 
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Onaylanan Bütçesi 

 
13.875,85 ₺ Gerçekleşen 
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13.875,85 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Proje kapsamında iki materyal hazırlanmıştır: (a) R tanıtım dökümanı ve (b) eğitimsel faaliyetlerde ve çalıştaylarda 
kullanılmak üzere bir uygulama kılavuzu. Tanıtım materyali sosyal bilimler alanında çalışan ve nicel veri 
analizlerinin teoriden ziyade uygulama aşamasına ilgi gösteren araştırmacılar için oluşturulmuştur. Bütün 
istatistiksel prosedürler R ile yürütülmüş, gerçek veri kullanımına özen gösterilmiştir. Materyal hem İngilizce hem 
Türkçe hazırlanmıştır. Materyali özgün yapan bir çok özellik vardır; (a) Türkiye’de toplanmış gerçek veriler kullanır, 
(b) html, PDF ve EPUB formatına ulaşılabilir, (c) açık kaynak olarak sürekli erişime açık olan materyale katkı 
sunmak, değişiklik ve düzeltme talep etmek oldukça kolaydır, (d) html formatında dinamik ve interaktif bir içeriğe 
sahiptir, (e) bilgisayar anakartı gibi kullanılabilir, R ile oluşturulmuş herhangi bir üst düzey çıktı html platforma 
eklenebilir. Bu özellikleri ile kendi alanında dünyada sayılı ülkemizde ise muhtemelen ilk materyaldir. Tanıtım 
materyalinin içeriği Burak AYDIN , James ALGINA ve Walter LEITE tarafından hazırlanmıştır. Materyalin 
hazırlanma sürecinde University of Central Florida’da bulunan programlama laboratuvarı ziyaret edilmiş ve çalışma 
prensipleri incelenmiştir. Edinilen tecrübe doğrultusunda kısa ve öz bir uygulama kılavuzu hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Eğitimde nicel araştırma metotları, yazılım bağımlılığı, R programlama dili, 

 
Abstract 
 
This project resulted in two final products, an R platform for social scientists and a workshop schedule based on 
the platform’s contents. Target users are social scientists interested in application of quantitaive data analyses rather 
than the theory behind it. Statistical procedures were completed with R, using mainly real-world data. The platform 
is open access both in English and in Turkish. There are several features that make these materials unique, (a) it 
used mainly the data set collected by a World Bank research team in Turkey, (b) interested readers can choose 
between a html, PDF or EPUB format, (c) it is hosted by GitHub as an open access material to ease the process of 
contrubution, (d) the html format has a dynamic and interactive content, (e) it can serve like a computer mainboard, 
any R object can be plugged in. These features are recently available to book writers and to my knowledge a similar 
material does not exist in Turkey, at least in the social science discipline. The platform is being crafted by Burak 
AYDIN, James ALGINA and Walter LEITE. I also visited the University of Central Florida, CASTLE lab to know 
how it works. A short but efficient workshop schedule is also crafted based on the information gathered, 
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Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, keyfi bir sınırlı kafes üzerinde t-normların varlığı bilgisine dayanılarak, kafes üzerindeki bir t- norm 
ve kafesin en büyük elemanını içeren bir alt kümesinin yardımıyla “t-kapanış operatörü” diye isimlendirilen 
dönüşümler ortaya konur. t-kapanış operatörleri kullanarak iki denklik bağıntısı tanımlanır. İlki bir sınırlı kafes 
üzerindeki tüm t-normların kümesi üzerindedir. Bu bağıntıya göre önemli bir sınıf elde edilir. İkinci olarak, verilen 
tüm denklik bağıntılarının kümesi üzerinde bir kısmen sıralama tanımlanır. Daha sonra, L^* ile ifade edilen bir küme 
tanımlanır ve bu küme kullanılarak, L’nin hangi koşullar altında L_(C_(A,T))’ye gömülebileceği araştırılır. 
Devamında, t-kapanış operatörleri yardımıyla bir topoloji elde edilir ve bu topolojinin bazı özellikleri araştırılır. Son 
olarak, T-kısmen sırlamanın daha genel bir hali verilir. 
Anahtar Kelimeler: nullnorm, birleştirme fonksiyonları, sınırlı kafes, 

 
Abstract 

 
In this study, based on the knowledge of the existence of t-norms on an arbitrary given bounded lattice, the maps 
called “t-closure operators” are introduced with the help of a t-norm on the lattice and a subset of the lattice including 
the top element. Two equivalence relations are defined by using t-closure operators. The first one is on the set of all 
t-norms on a bounded lattice. An important class is obtained according to this relation. Secondly, a partially order 
is defined on the set of all equivalent relations given. Further, a set is defined, denoted by L*, 
and by using this set, it is investigated that under which conditions L can be embedded into L_(C_(A,T) ). In 
continuation, a topology is obtained by using t-closure operators and some properties of this topology are examined. 
Lastly, T-partial order is generalized. 
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Proje Başlığı BOR KATKISININ YÜKSEK ORANDA ALÜMİNYUM İÇEREN İKİLİ ZN-AL 

ALAŞIMININ YAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ALİ PAŞA HEKİMOĞLU 

Araştırmacılar ERCAN ŞEN,  MUSAB ENSAR  AKYOL,  YUNUS EMRE TURAN, 

Proje Kodu FLO-2016-612 

Proje Türü Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.06.2016 Kapanma Tarihi 22.05.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 
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Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada onar adet ikili Al-(5-50)Zn ve üçlü Al-30Zn-(0-2)B alaşımı kokil döküm yöntemiyle üretildi. Üretilen 
alaşımların yapısal ve mekanik ve tribolojik özellikleri incelendi. İkili Al-Zn alaşımının içyapısının ? dendritleri ile 
bu dendiritleri çevreleyen ? fazından oluştuğu, üçlü Al-30Zn-B alaşımlarının içyapılarının ise Al-30Zn alaşımının 
yapısında bulunan fazlar ile çözünmüş durumda bulunan B ile AlB bileşiklerinden oluştuğu görüldü. Bor ilavesinin 
ikili Al-30Zn alaşımının içyapısındaki taneleri önemli oranda küçülttüğü görüldü.  İkili alaşımlar içerisinde en 
yüksek çekme dayanımını Al-30Zn, üçlü alaşımlar içinde ise Al-30Zn- 0.6B alaşımından elde edildi. 
Anahtar Kelimeler: Döküm Yöntemleri, Zn-Al-B Alaşımları, Mekanik Özellikler, Zn-Al Esaslı Alaşımlar, 
Malzeme Karakterizasyonu, Metalik Malzemeler, Yapı-Özellik İlişkisi, 

 
Abstract 

 
In this study, ten binary Al-(5-50)Zn and ten ternary Al-25Zn-(0-2)B alloys were prepared by permanent mould 
casting. Their structural and mechanical properties were investigated. The microstructure of the binary Al-Zn 
alloys consisted of ? and ? phases. Ternary Al-30Zn-B alloys contained soluted B and a AlB compound. The grain 
size of the alloys significantly decreased with bar additions. Among the binary AI-(5- 
50)Zn and ternary AI-25Zn-(0-2)B alloys highest tensile strength were obtained with AI-30Zn and AI-30Zn- 
0.6B alloys, respectively. 
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2.495,25 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.491,27 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada onar adet ikili Al-(5-50)Zn ve üçlü Al-30Zn-(0-2)B alaşımı kokil döküm yöntemiyle üretildi. Üretilen 
alaşımların yapısal ve mekanik ve tribolojik özellikleri incelendi. İkili Al-Zn alaşımının içyapısının ? dendritleri ile 
bu dendiritleri çevreleyen ? fazından oluştuğu, üçlü Al-30Zn-B alaşımlarının içyapılarının ise Al-30Zn alaşımının 
yapısında bulunan fazlar ile çözünmüş durumda bulunan B ile AlB bileşiklerinden oluştuğu görüldü. Bor ilavesinin 
ikili Al-30Zn alaşımının içyapısındaki taneleri önemli oranda küçülttüğü görüldü.  İkili alaşımlar içerisinde en 
yüksek çekme dayanımını Al-30Zn, üçlü alaşımlar içinde ise Al-30Zn- 0.6B alaşımından elde edildi. 
Anahtar Kelimeler: Döküm Yöntemleri, Zn-Al-B Alaşımları, Mekanik Özellikler, Zn-Al Esaslı Alaşımlar, 
Malzeme Karakterizasyonu, Metalik Malzemeler, Yapı-Özellik İlişkisi, 

 
Abstract 

 
In this study, ten binary Al-(5-50)Zn and ten ternary Al-25Zn-(0-2)B alloys were prepared by permanent mould 
casting. Their structural and mechanical properties were investigated. The microstructure of the binary Al-Zn 
alloys consisted of ? and ? phases. Ternary Al-30Zn-B alloys contained soluted B and a AlB compound. The grain 
size of the alloys significantly decreased with bar additions. Among the binary AI-(5- 
50)Zn and ternary AI-25Zn-(0-2)B alloys highest tensile strength were obtained with AI-30Zn and AI-30Zn- 
0.6B alloys, respectively. 
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Proje Özeti 
 

Doğu Karadeniz Bölgesi&rsquo;nde masif sülfit, porfiri, hidrotermal ve skarn tipte olmak üzere çok sayıda maden 
yatak ve zuhuru bulunmaktadır. Bölgedeki madencilik faaliyetleri incelendiğinde masif sülfit tipteki yatakların 
diğerlerine kıyasla daha fazla ekonomik öneme sahip oldukları görülmektedir. Bir kısmı geçmişte işletilmiş olan, 
bir kısmı ise halihazırda işletilmeye devam eden Cerattepe, Murgul (Artvin), Çayeli (Rize), Kutlular, Kanköy 
(Trabzon), Köprübaşı, İsraildere, Harköy ve Lahanos (Giresun) yatakları masif sülfit yataklardan en çok 
bilinenlerdir. Bahsedilen bu yatakların dışında bölgede çok sayıda yatak ve zuhurun bulunduğu değişik kaynaklarda 
belirtilmektedir. Bilinen yatak ve zuhurların dışında varlığı henüz tespit edilmeyen yatakların da bulunabileceği ve 
bu yatakların sayısının 70&rsquo;ten fazla olabileceği değişik kaynaklarda belirtilmektedir. 
 
Ekonomik önemleri nedeniyle bu yatakların çoğunun detaylıca araştırılmış olmasına karşın halen yeterince 
araştırılmamış olanlar da bulunmaktadır. Arhavi ilçesinde (Artvin) bulunan Kutonit cevherleşmesi bunlardan bir 
tanesi olup bazı kaynaklarda masif sülfit, bazı kaynaklarda ise hidrotermal damar tip olabileceği belirtilmektedir. 
Bu çalışma kapsamında söz konusu Kutonit cevherleşmesinin tipi ve yan kayaç ilişkileri, mineralojik ve dokusal 
özellikleri, akışkanların özellikleri (tuzluluk, yoğunluk ve bileşim) ile oluşum koşulları (sıcaklık ve basınç) 
belirlenecektir. Bu çalışmada ayrıca cevher minerallerinin kimyasal kompozisyonları ile birlikte Kükürt izotop 
özellikleri belirlenerek hidrotermal çözeltilerin kökensel özellikleri araştırılacaktır. 
 
Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar, Kutonit cevherleşmesinin, bölgedeki masif sülfit tip ceverler içindeki 
yerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu çalışmaların bölgedeki masif sülfit yatakların 
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Önerilen proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile bir 
adet yüksek lisans tezi hazırlanacak ve bu tez kapsamında elde edilen bulgular bölge madenciliği açısından önemli 
bir altlık oluşturacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kutanit Cevherleşmesi, VMS Yataklar, Sıvı kapanım, Mineral kimyası, Doğu Karadeniz 
Bölgesi, 
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Yürütüldüğü Birim FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Öğrenciler tarafından elde edilen gelirlerin büyük bir kısmının harcandığını, yani marjinal tüketim eğilimlerinin 
yüksek olduğu bilinmektedir. Marjinal tüketim eğilimin yüksek olması, öğrenci harcamalarının ekonomik etkisinin 
de yüksek olacağına işaret etmektedir. Bölgelerarası gelişmişlik farkları, birçok ülkenin özellikle de coğrafi 
bakımdan büyük ülkelerin temel ekonomik problemlerinden biridir. Bu bağlamda, bölgelerarası dengeli kalkınmayı 
sağlamak için üretilen politikalardan biri de geri kalmış bölgelerde üniversite kentleri kurmaktır. Bu amaçla 
üniversitelerin ekonomik katkıların ne olduğunun belirlenmesi yerel ekonomiler için önem arz etmektedir. 
Bu araştırmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulanan 1100 adet anketten elde edilen 
veriler kullanılarak, öğrencilerin demografik özellikleri ile gelir-harcamaları arasındaki ilişkinin varlığı 
incelenmektedir. Öğrencilerin barındıkları yer, cinsiyet, yaş, okudukları fakülte, sınıf, öğrenim şekli, aile reisinin 
mesleği, ailedeki fert sayısı gibi değişkenlerin burs, öğrenim kredisi, harçlık, maaş, ailenin toplam geliri ve harcama 
kalemleri arasında bir ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Öğrencilerin barındıkları yer, cinsiyet, yaş, okudukları fakülte/yüksekokul,sınıf, öğrenim, aile reisinin mesleği ve 
ailedeki fert sayısı ile gelir ve harcama kalemleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır (P < 0,05 
olduğundan dolayı). 
 
Anahtar Kelimeler: Tüketim Harcamaları, Gelir Esnekliği, Ekonomik Katkı, Rize, 
 

 
Abstract 

 
It is known that a large part of the income made by the students is spent, that is, their marginal consumption 
tendencies are high. The high marginal consumption tendency indicates that the economic impact of student 
expenditures will also be high. Regional development disparities are one of the basic economic problems of many 
countries, especially of large countries in geographical terms. In this context, one of the policies produced to achieve 
interregional balanced development is to establish university towns in the underdeveloped regions. For this purpose, 
it is important for the local economies to determine what the economic contributions of the universities are. In this 
study, the relationship between the demographic characteristics of the students and their income- expenditures is 
examined by using the data obtained from 1100 questionnaires applied to the students of Recep Tayyip Erdogan 
University. It is attempted to determine by chi-square analysis whether there is a correlation between variables such 
as place, gender, age, faculty, study year, type of education, and occupation of the householder, with the items 
scholarship, education loan, allowance, salary, total income and expenditure of the family. It was found out that 
there are significant correlations between the place, gender, age, faculty/school, study year, education, occupation 
of the householder, and family population, with income and expenditure items (since P <0 05) 
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Proje Başlığı 

DOĞU KARADENİZ HAVZASINDA BAZI AKARSULARIN ESER ELEMENT 
DÜZEYLERİ VE KARADENİZE GİRDİLERİNİN DURAYLI KARBON VE AZOT 
İZOTOP ORANLARIYLA BELİRLENMESİ 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. BÜLENT  VEREP 

Araştırmacılar Öğr.Gör. TANJU  MUTLU, 

Proje Kodu FDK-2016-623 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.06.2016 Kapanma Tarihi 09.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.498,47 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.047,70 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırmada Doğu Karadeniz Havzası akarsularının fiziko-kimyasal su kalitesi, suda, askıda katı maddede ve 
sedimentte eser element düzeyleri ile Fırtına Deresi’nin Karadeniz’e taşımış olduğu karasal girdilerinin duraylı 
karbon ve azot izotop yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İncelenen 8 akarsuyun yıllık ortalama su sıcaklığı 
14,22±0,53 °C, pH’sı 7,62±0,06, elektriksel iletkenlik değeri 158,63±8,84 µS/cm, çözünmüş oksijeni 10,38±0,13 
mg/L ve askıda katı madde miktarı 68,36 mg/L olarak ölçülmüştür. Ayrıca NO2-N 0,016±0,005 mg/L, NO3-N 
0,340±0,026 mg/L, o-PO4-P 0,388±0,06 mg/L ve SO4 10,46±0,95 mg/L olarak belirlenmiştir. Bunların yanında 
Doğu Karadeniz Havzasında örneklemesi yapılan akarsularda suda, sedimentte ve askıda katı maddede incelenen 
eser elementlerde mevsimsel değişimler olmasına rağmen önemli bir ağır metal kirliliğiyle karşılaşılmamıştır. Fırtına 
Deresinin denizel ortama karasal girdilerinin hangi oranlarda olduğuna yönelik yapılan çalışmada, duraylı karbon 
ve azot izotopik işaretleri Nisan ayında karasal sedimentin denizel sedimente katkısı ortalama % 47 iken denizel 
POM’a karasal POM’un katkısı % 53 olarak belirlenmiştir. Ekim ayında ise denizel sedimente; karasal sediment % 
32, karasal POM % 32 ve denizel POM ise % 36 oranında katkı sağladığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Su kalitesi, Doğu Karadeniz Havzası, Duraylı Karbon/Azot İzotop, Ağır Metal, Eser Element, 
 

Abstract 
 

In this study, physico-chemical water quality parameters of the streams and trace element concentration in water, 
suspended solid matter and sediment of some streams in Eastern Black Sea Catchment were determined. Also, 
terrestrial input carried into Black Sea by Fırtına Stream was identified using stable carbon and nitrogen isotope 
analysis. The annual means of parameters for all streams featured in this study were 14.22 oc,  7.62,  158.63  S/cm,  
10.38 mg/L for temperature, pH, electrical conductivity, and dissolved oxygen, respectively. On the other hand, the 
amount of suspended solid matter (SSM) was 68.36 mg/L, N02-  N was 0.016 mg/L, N03-N  was 0.340 mg/L, o-
P04-P  levels were 0.388 mg/L, and the level of S04  concentration was 10.46 mg/L. In addition, there was no 
significant heavy metal pollution measured in the sampled streams of Black Sea Catchment despite the seasonal 
changes in water, sediment and SSM. The stable carbon and nitrogen isotopical signiture showed that terrestrial 
contribution to the marine sediment was % 53 in April, 32 % in October. 
Keywords: Eastern Black Sea, Water Quality, Stable C and N Isotope Analysis, Heavy Metal, F1 rt1 na Stream 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016

188

 
 
Proje Başlığı Aile İçi İletişim ve Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeyleri 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi FATİH  CAMADAN 

Araştırmacılar YILDIRAY  ÖZKURT, 

Proje Kodu SYL-2016-625 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 21.07.2016 Kapanma Tarihi 19.11.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.415,85 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
1.399,82 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Uyum problemleri olan öğrencilere yardımcı olunması adına ilgili tüm paydaşların özellikle de ailenin süreçte 
olmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı; ortaokul öğrencilerinin aile içi 
iletişimlerinin ve sosyal uyum durumlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Rize il 
merkezinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 265 öğrenciden (Kız=147, Erkek=118) oluşmaktadır. Verilerin 
toplanmasında Aile İçi İlişkileri Değerlendirme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu; öğrencilerin uyum düzeylerini 
belirleyebilmek için Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte ele alındığı 
karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verileri t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
ile nitel verileri ise betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; erkek öğrencilerin, 
ailelerindeki ilişkileri kız öğrencilere göre daha fazla destekleyici olarak algıladıkları, kız öğrencilerin ailelerindeki 
ilişkileri erkek öğrencilere göre daha engelleyici olarak algıladıkları yönündedir. Bu sonuçlara göre sosyal uyum 
düzeyi yükseldikçe aile bireyleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların da azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi İletişim-Sosyal Uyum- Ortaokul Öğrencileri, 

 
Abstract 

 
It is thought that it is important all relevant shareholders, especially the family, are involved in the process of helping 
students with adjustment problems. In this context, the main aim of the research has been identified as a study of 
the intra-family communication and social adjustment of secondary school students. The study group of the research 
consisted of 265 students (Female: 147, Male:118) who attended at secondary schools in Rize city center. Intra 
Family Relationship Assessment Scale and Personal Information Form were used to gather data, and an interview 
form was used in order to determine the students’ levels of adjustment. A mixed method which embraced both 
qualitative and quantitative methods was used in the research. The qualitative data of the research was analyzed by 
t test and one-way analysis of variance (ANOVA),the quantitative data of the research was analyzed by the 
descriptive analysis technique.According to the results obtained from the research, male students perceive the 
relationships in their families as more supportive than female students, and female students perceive the relationships 
in their family members as more restrictive than male students. According to these results, the higher the level of 
socialadjustment, the lower the disagreements among the family members. 
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Proje Başlığı BİYODİZEL ÜRETİMİNDE BİYOKÖMÜRLERİN KATALİZÖR OLARAK 

KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN  AKGÜL 

Araştırmacılar MUSTAFA ÇULFA,  SÖZER SÖZER, 

Proje Kodu FLO-2016-626 

Proje Türü Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 28.06.2016 Kapanma Tarihi 13.04.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.500,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Günümüzde fosil yakıtların tükenmeye başlamasıyla birlikte insanlar alternatif enerji kaynakları aramaya 
başlamışlardır. Bunlardan birisi de biyodizeldir. Biyodizel üretiminde farklı ve yerli katalizörler geliştirilmesi bu 
çalışmanın amacıdır. Bu projede ucuz ve yenilenebilir karbon esaslı olan biyokömürlerin biyodizel üretiminde 
katalizör olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. GC-MS, SEM, FTIR gibi analiz yöntemleri ile çalışma 
detaylandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, biyokömürlerin katalizör olarak kullanılabileceğini, özellikle asit 
aktivasyonu ile türetilen katalizörlerin çok defa kullanılma avantajı olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarından hem biyodizel hem de biyokömür kullanımı konusunda değerli veriler elde 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: biyodizel, enerji, katalizör, biyokömür, 

 
Abstract 

 
Today, with the fossil fuels starting to run out, people are starting to look for alternative energy sources. One of 
them is biodiesel. Development of different and native catalysts for the production of biodiesel is the aim of this 
study. In this project, the use of cheap and renewable carbon based biochar as a catalyst in biodiesel production has 
been investigated and characterized such methods GC-MS, SEM, and FTIR. The results show that biochar can be 
used as a catalyst, especially the catalysts derived from acid activation have the advantage of repeated use. This 
study has provided valuable data on the use of both biodiesel and biochar in renewable energy sources. 
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Proje Başlığı PİLEKİ TAŞININ MİNERALOJİK PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ  ÖZEN KARSLI 

Araştırmacılar EMRAH YILDIZ, 

Proje Kodu FLO-2016-627 

Proje Türü Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 28.06.2016 Kapanma Tarihi 08.03.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.500,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Rize’nin İyidere ilçesine bağlı Köşklü Köyü civarında insan eliyle oyularak yapılan ve Pileki Taşı’ndan oluşan 
Pileki Mağarası bulunmaktadır. Mağara 367 m uzunlukta ve 3-3.5 m yükseklikte olup yer yer tünel, boşluklar ve 
kuyulardan oluşmaktadır. Bazaltik-andesitik tüf olarak isimlendirilen Pileki Taşı, mineralojik bileşim olarak 
klinopiroksen, alkali feldispat, amfibol, sanidin, kil ve zeolit minerallerinden oluşmaktadır. X- ray difraksiyon 
analizi sonucunda kil minerallinin vermikülit, zeolit mineralinin ise analsim olduğu saptanmıştır. Kimyasal olarak 
Pileki Taşı’nın ana bileşenleri SiO2, Al2O3, Fe2O2, CaO, MgO, K2O ve Na2O’dur. Pileki Taşı benzer 
minerallerden oluşmasına rağmen petrografik incelemeler sonucunda siyah ve kahve renkli olarak iki gruba 
ayrılmıştır. Mikro-morfoljik olarak incelenen Pileki Taşı genellikle öz şekilsizdir. Buna rağmen muhtemel 
alterasyon sonucu oluşan petek şekilli kil minerali ve trapezohedral analsim saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pileki, karakterizasyon, mineraloji, jeokimya, petrografi, 

 
Abstract 

 
There is a man made cave of Pileki consist of Pileki stone near the village of Köşklü, which is connected to the 
İyidere district of Rize. The cave which is 367 m long and 3-3.5 m high is made up of tunnels, cavities and wells. 
Pileki Stone, named basaltic-andesitic tuff, is composed of clinopyroxene, alkali feldspar, amphibole, sanidine, clay 
and zeolite minerals as mineralogical composition. As a result of X-ray diffraction analysis, clay minerals are 
determined as vermiculite and zeolite minerals are analcime. Chemically, the main components of Pileki Stone are 
SiO2, Al2O3, Fe2O2, CaO, MgO, K2O and Na2O. Even though the Pileki Stone is composed of similar minerals, 
two groups are separated as black and brown color as a result of petrographic examination. The Pileki Stone, which 
is examined by micro-morphologically, is usually unhedral. However, honeycomb shaped clay minerals and 
trapezohedral analcime are determined as a possible alteration result. 
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Proje Başlığı SOSYAL MEDYA VERİLERİ KULLANARAK SALGIN HASTALIKLARIN 

BAŞLANGIÇ EVRELERİNİNVE YAYILIM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi BURAK  TÜYSÜZ 

Araştırmacılar DURSUN NACİ YOLAL,  MUHAMMED ŞAMİL YEŞİLYURT, 

Proje Kodu FLO-2016-628 

Proje Türü Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 28.06.2016 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.500,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.500,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Salgın hastalıklar tarih boyunca hemen her coğrafyada etkisini göstermiş, toplu canlı ölümlerine yol açmıştır. Tarihte 
önemli yerler edinen kara veba, kolera, cüzzam gibi salgın hastalıkların sonuçları çok ağır olmuştur. Salgın 
hastalıklarla mücadele etmenin başlıca yollarından birisi salgının yayılmasını önlemektir. Burada erken tespit ve 
organize çalışmanın önemi çok büyüktür. Hızlı ve planlı çalışma ile salgın hastalıklar yayılmadan kontrol altına 
alınabilir ve olası faciaların önüne geçilebilir. Bu projede ise sosyal medya ağlarını kullanarak ve paylaşılan 
bilgilerden yola çıkarak ülkemizdeki salgın hastalıkların bölgesel olarak tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
doğrultuda Twitter’da yapılan anlık paylaşımları kullanarak anahtar kelimelere göre haritalama yapan bir yazılım 
geliştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: sağlık, sosyal medya, Veri Madenciliği, 

 
Abstract 

 
Epidemic diseases have affected almost every geographical region throughout history and have caused massive 
deaths. The outbreaks of epidemics such as black pest, cholera, and leprae, which have acquired important places 
in history, have become very heavy. One of the main ways to combat epidemics is to spread the epidemic. The 
prospect of early detection and organizing here is very important. With rapid and planned work, epidemics can be 
controlled without spreading and possible catastrophes can be avoided. 
In this project, it is aimed to determine epidemic diseases locally in our country by using social media networks and 
sharing information. In this direction, a software was developed that maps to keywords according to the instant 
sharing made in Twitter. 
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Proje Başlığı Düzköy (Kürtün-Gümüşhane) Skarn Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik ve 

Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ  DEMİR 

Araştırmacılar KADIR BAYRAKTAR, 

Proje Kodu FYL-2016-633 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 28.06.2016 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.961,20 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.452,70 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Düzköy skarn cevherleri Harşit Granitoyidi ile Berdiga Formasyonu’na ait kireçtaşlarının dokanakları boyunca 
gelişmiştir. Dokanak boyunca gözlenen endoskarn zonu piroksenler ile ekzoskarn zonu ise garnet ile birlikte epidot, 
kuvars ve kalsit ile temsil edilir. Cevheri manyetit ve hematitle birlikte pirit, kalkopirit ve daha az oranda sfalerit 
oluşturur. Düzköy skarn cevherlerinin tipi garnet ve piroksen bileşimleri ile skarn mineralojisi birlikte 
değerlendirilerek Fe-Cu-Zn tip olarak tanımlanmıştır. Zonlu garnetlerin grosülerden andradite doğru değişimi ve 
diyopsit içeriği yüksek piroksenler oksitlenmiş skarn tipine işaret etmektedir. Skarn zonu granitoyitleri I-tipi, orta 
ve yüksek K2O içeriğine sahip, kalk-alkali özellikte ve metalümin-peralümin geçişlidir. Harşit Granitoyidi yüksek 
MgO (2,41 ağ. %) ve düşük K2O (2,05 ağ.%) içerikleri ile birlikte Rb-Sc ve Rb/Sr-Zr değişimleri dünyadaki Fe-
Cu-Zn tip skarn üreten granitlere benzerlik sunmaktadır. Bundan dolayı Düzköy skarnında manyetit ve hematitin 
yanında sülfit minerallerinin oluşumu granitin jeokimyasal özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. 
Sıvı kapanımların homojenleşme sıcaklıkları 168 ile 483 °C arasında, tuzlulukları ise % 1,1 ile 44,4 NaCl eşd. 
arasında değişmektedir. Homojenleşme sıcaklığına karşılık tuzluluk miktarının azalması sisteme meteorik 
çözeltilerin karışımını göstermektedir. Sıvı kapanımların ötektik sıcaklıkları ilk evredeki kapanımların CaCl2 
içerdiğini, sonraki evrelerde ise tek bir tuz türünden ziyade farklı tuz türlerinin karışımından oluştuğunu 
göstermektedir. Skarn kalsitlerinin -1,62 ile 2,77‰ arasında değişen ?13C oranları denizel karbonatlar ile uyumlu 
iken, bunların 9,04 ile 24,15‰ arasında değişen ?18O oranları aşırı derecede tüketilmiştir. Kireçtaşı ve kalsitlerin 
?18O bileşimlerindeki bu tüketilme meteorik çözeltilerin karışmasının sonucudur. 
Anahtar Kelimeler: Düzköy Cevherleşmesi, Skarn yataklar, Sıvı kapanım, Mineral kimyası, Doğu Karadeniz 
Bölgesi, 

Abstract 
 
The Düzköy skarn mineralization is hosted along the contact between limestones of Berdiga Formation and Harşit 
Granitoid. The endosakrn zone is characterized by pyroxenes, while garnet, epidote, quartz and calcite were common 
in the exoskarn zone. Ore in the skarns are mainly consist of magnetite and hematite with a lesser amount of pyrite, 
chalcopyrite and minor sphalerite. Fe-Cu-Zn type skarns were identified in the area according to the garnet and 
pyroxene compositions and mineralogical properties. The chemical zoning from grossular to andradite in zoned 
garnets and diopsidic pyroxenes are compatible with oxidized type skarns. Granitoides along the skarn zone are 
generally I type, medium-high K calkalkaline character, and peraluminous to metaluminous transitional. Harşit 
Granitoid show many similarities with Fe-Cu-Zn type skarn granitoides in the world according to the high MgO 
(2.41 wt.%) and low K2O (2.05 wt.%) contents, as well as Rb-Sc and Rb/Sr-Zr variations on the discrimination 
diagrams. Therefore, in addition to the magnetite and hematite, occurrances of sulphides were related to the 
geochemical features of granitoides. Homogenization temperatures of all fluid inclusions and salinity contents are 
in the range of 168 and 483 °C, and 1,1 and 44.4 wt.% NaCl equ. respectively. Positive correlation between Th and 
salinity values indicates that meteoric water was involved in the hydrothermal solutions. Eutectic temperatures 
correspond to the presence of CaCl2 in the early stage fluid inclusions whereas it corresponds to the presence of 
different salt combinations in the later stages. The ?13C isotope ratios of skarn calcites varying between -1.62 and 
2.77‰ are compatible with marine carbonates, while their ?18O ratios ranging from 9.04 and 24.5‰ are extensively 
depleted. This depletion of skarn calcites refer to the mixing of meteoric and magmatic solutios. 
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Proje Başlığı Floresan mikroskobu ile biyoteknolojik çalışmaların geliştirilmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. UTKU  AVCI 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FAP-2016-634 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
197.262,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
197.251,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Günümüzde biyoteknolojik çalışmaların önemi her geçen gün artmaktadır. Araştırma ve geliştirme sayesinde başlıca 
mühendislik, tıp, ziraat gibi alanlarda biyoteknolojik çalışmalar ile insanlığa yararı olan birçok ilerleme 
kaydedilmiştir ve kaydedilmeye devam edilecektir. Bu çalışmalar da ancak yeni teknolojik cihazlarla olabilmektedir. 
Bitki hücre duvarı, dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji kaynağını temsil etmektedir. Proje yürütücüsü değeri 
yaklaşık 20,000 dolar olan ve bitki hücre duvarındaki polisakkaritleri özgün olarak tanıyabilen antikorları Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) Georgia Üniversitesi’nde çalıştığı laboratuvardan üniversitemize getirmiştir. Bu 
teknoloji transferi kapsamında bu antikorların araştırma çalışmalarında kullanılabilir hale gelebilmesi için önerilen 
floresan mikroskop sistemi altyapı için gerekliydi. 
Altyapı projesi ile temin edilen mikroskop sistemi ile ülkemizde bu özgün antikorları bünyesinde bulunduran ilk ve 
dünyada sayılı olacak bir laboratuvar altyapısı kurulması sağlandı. Bu altyapı Mühendislik Fakültesi 
Biyomühendislik Bölümünde ve üniversitemizde başlıca biyoteknoloji, biyoenerji ve biyosensör alanlarında 
oluşacak araştırmalar ve projeler için önemli bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu altyapı biyoloji, 
ziraat, tıp ve enerji sistemleri-biyokütle enerji teknolojileri alanlarında yapılan çalışmaların bilimselliğini artıracak 
ve daha detaylı araştırmalar yapma olanağı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Biyosensör, biyoteknoloji, floresan mikroskop, hücre duvarı, özgün antikor, 

 
Abstract 

 
The importance of biotechnological studies has been increasing. Due to research and development in the fields of 
engineering, medical and agricultural sciences, there have been and will be many advancements for the good of 
humankind. These studies can only be realized by the use of technological equipments. Plant cell walls represent 
the biggest renewable energy source on earth. Monoclonal antibodies that recognize specific epitopes on plant cell 
wall polysaccharides were produced in the University of Georgia (USA) and these antibodies about $20.000 worth 
were transferred to our university for no cost by the project leader. In order to make use of these antibodies, there 
was a need for a fluorescent microscope. With this project, our university gained a fluorescent microscope system 
that will be essential for our laboratory that is the first in our country and one of a couple laboratories in the world 
in terms of having a huge set of these monoclonal antibodies. This project will have important benefits for the 
research projects and scientists especially in the fields of biotechnology, bioenergy, and biosensors for the 
Bioengineering Department in the Faculty of Engineering and for our university  Furthermore, with this project, 
the efficiency and scientific value of studies in biology, agricultural, medical sciences, and energy systems- biomass 
energy technologies will be increased. 
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Proje Başlığı 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ HAZ DÜZEYLERİNİN 
AÇIKLANMASINDA MESLEKİ BENLİK SAYGISI VE ROL FAZLASI 
DAVRANIŞLARIN ROLÜ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi FATİH  CAMADAN 

Araştırmacılar SAKİNE BOZALİ, 

Proje Kodu SYL-2016-636 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 22.09.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
3.752,34 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.221,74 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin mesleki haz düzeylerinin açıklanmasında, mesleki benlik saygısı ve rol 
fazlası davranışların rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri; Kişisel Bilgi Formu, Mesleki 
Benlik Saygısı Ölçeği, Rol Fazlası Davranışlar Ölçeği (Öğretmen Formu) ve Mesleki Haz Ölçeği ile toplanmıştır. 
Araştırmanın amacı doğrultusunda yapısal eşitlik modellemesi (YEM) çerçevesinde modeller oluşturulmuş ve bu 
modellere ilişkin geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Araştırma; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Rize, Trabzon il merkezleri ile ilçe ve köylerde yer alan, bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında 
çalışan 320 okul öncesi öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin mesleki benlik 
saygılarının ve rol fazlası davranışlarının mesleki haz düzeylerini ve mesleki benlik saygılarının rol fazlası 
davranışlarını olumlu yönde açıkladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, mesleki haz düzeyi üzerinde mesleki 
benlik saygısı ve rol fazlası davranışların etkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte okul öncesi 
öğretmenlerinin mesleki haz düzeylerinin; mesleki deneyim, medeni durum, çalıştıkları kurum türü, çalıştıkları 
kurumdaki görev süreleri değişkenleri açısından farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak 
öğretmenlere ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki Benlik Saygısı, Rol Fazlası Davranış, Mesleki Haz, 
 

 
Abstract 
 
In this research, it is aimed to show the role of vocational self-esteem and extra role behaviours explaining pre-
school teachers' level of zest for work. The data of research has been gathered by Personal Information Form, 
Vocational Self-Esteem Scale, Extra Role Behaviours Scale (Teacher Form) and Zest For Work Scale. In parallel 
with the intents of research, the models have been formed within the scope of structural equation modelling (SEM) 
and the hypothesis relating to these models has been tested. This research has been done with 320 preschool teachers 
who work in independent pre-schools and pre- schools belong to a primary school located in Artvin, Bayburt, 
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon city centres, districts and villages. As a result of the research, it has been 
found that preschool teacher’s vocational self-esteem and extra role behaviours affect the zest for work in positive 
way and extra role behaviours affect vocational self-esteem in positive way. These results show that there is an 
influence of vocational self-esteem and extra role behaviours on the level of zest for work. In addition to this, it has 
been understood that the level of zest for work has not been differentiated by vocational experience, marital status, 
the type of organization where s/he works, the period of work in that organization factors. Based on outcome of the 
research, the suggestions for teachers and researchers have been included. 
 

 
 
 
 
 
 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016

195

 
Proje Başlığı Serbest Gezinmeli Yumurtacı Tavuk Üretim Model Tesisi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. FATİH  SEYİS 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FAP-2016-641 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 21.07.2016 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
78.092,40 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
72.767,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı serbest gezinmeli yumurtacı tavuk yetiştiriciliği üretim altyapısının oluşturulmasıdır. Bu amaca 
yönelik olarak 1000 adetlik kümes inşa edilerek örnek bir model tesis inşa edilmiştir. Bununla birlikte kuluçkahane 
ve yumurta tasnif, depolama ve paketleme ünitesi inşa edilerek işletmenin sürekliliği sağlanmıştır. İnsan 
beslenmesinde son derece önemli olan hayvansal protein eksikliğinin giderilmesi, hızla artan nüfusun bundan 
yeterince yararlanabilmesi için üretim tekniği yanında çeşitliliği de önem kazanmıştır. Bu çeşitlilik içerisinde söz 
konusu soruna önemli ölçüde çözüm getirecek olan hayvansal üretim faaliyeti olarak tavukçuluğu ilk sırada 
sıralayabiliriz. Geleneksel kafes yetiştiriciliğine alternatif yetiştiricilik sistemlerinden biri olan serbest gezinmeli 
(free-range) sisteminin, diğer yetiştirme sistemlerine göre daha avantajlı ve ekonomik olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Free-range sisteminin tavuk yetiştiriciliğinde kullanımı ile bir taraftan hayvan refahı, diğer taraftan üretici ve tüketici 
çıkarları gözetilmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak toplumun bilgilendirilmesi, yeni ve alternatif sistemlerin 
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Toplumun ekonomik ve refah seviyesini olumlu yönde etkileyecek model 
tesislerin fakültemiz bünyesinde kurularak yerelde kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: free-range, serbest gezinme, kümes, kuluçka, yumurta, 

 
Abstract 

 
The aim of this study was to establish the substructure of free-range hen egg production. For this purpose, a poultry- 
house consisting of 1000 hens were established to built up an model examplar. However, a hatchery and a unit for 
egg sorting, storage and packaging unit was established to create continuity of the established facility. Fullfilling 
the animal protein deficiency in human nutrition. That the increasing human population can profit adeqaute from 
this issue besides production techniques product  diversity are also very important. The animal production facility 
which will solve this relevant problem and cane be pprnounced at the first place inside this variegety is the poultry 
husbandry. The free-range production system, an alternative to the conventional cage culture, is nore advantageous 
and more economically. İn the free-range production sytem, the animal welfare on one side and producer and 
consumer benefits are favoured. Depending on this fact the enlightenment of the society, the extensification of new 
and alternative systems become more on issue. We have aimed to contribute to the local development of with the 
construction of a model facility at our faculty, which can also improve the economy and welfare of local society. 
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Proje Başlığı Karma spin 1 ve spin 5/2 Ising sisteminin dinamik faz geçişleri ve dinamik faz 

diyagramlarının Glauber geçiş oranları temelli etkin alan teorisi ile incelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET  BATI 

Araştırmacılar Doç.Dr. MEHMET ERTAŞ, 

Proje Kodu FBA-2016-642 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 30.12.2016 Kapanma Tarihi 20.11.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.759,60 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.580,92 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Salınımlı dış manyetik alan altında, kinetik karma spin-1 ve spin-5/2 Blume-Capel Ising modelinin dengesiz 
davranışları, dinamik etkin alan yaklaşımı ile incelenmiştir. Öncelikle dinamik faz geçiş sıcaklıkları ve dinamik faz 
diyagramları elde edilmiştir. Glauber geçiş oranları kullanılarak kinetik karma spin-1 ve spin-5/2 Ising sistemlerinin 
dinamik davranışını veren diferansiyel denklemler elde edilmiştir. Sistemdeki çözümleri veya fazları elde etmek 
için ortalama düzen parametrelerinin zamanla değişimi incelenmiştir. Dinamik düzen parametrelerinin davranışı 
indirgenmiş sıcaklığın bir fonksiyonu olarak, faz dönüşümlerinin doğasını karakterize etmek (sürekli veya süreksiz) 
ve dinamik faz dönüşüm sıcaklıklarını elde etmek için bulunmuştur. Dinamik faz diyagramları indirgenmiş manyetik 
alan, indirgenmiş sıcaklık (h, T) ve indirgenmiş kristal alan, indirgenmiş sıcaklık (?, T) düzlemlerinde elde edilmiştir. 
Sistemde dinamik üçlü kritik nokta gözlemlenmiştir. Sistemde ferrimanyetik (i), paramanyetik (p) temel fazları ile 
i+p karma fazlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgelerin indirgenmiş kristal alan etkileşme parametrelerine ve 
dış manyetik alan frekansına kuvvetli bir şekilde bağlı olduğu görülmüştür. Yüksek frekanslarda sistemin sadece 
ikinci dereceden faz geçişi verdiği bulunmuştur. Dinamik manyetik histeresiz döngü davranışlar kapsamlı olarak 
incelendi ve tartışıldı. Ayrıca hysteresis alanının frekansa hassas bir şekilde bağlı olduğu gözlemlendi. Bunun 
yanında korelasyonların etkilerini göstermek için dinamik ortalama alan hesaplamaları ile bir karşılaştırma yaptık 
ve bazı dinamik çoklu histerez döngüsünün kaybolduğunu bulduk. En sonunda, elde edilen sonuçlar bazı mevcut 
teorik ve deneysel sonuçlarla karşılaştırıldı ve güzel ve kuantatif uyum gözlendi. 
Anahtar Kelimeler: Karma spin Ising sistemi, Dinamik etkin alan teorisi, Dinamik faz diyagramları, Dinamik 
histerisiz, 

 
Abstract 

 
Non-equilibrium magnetic properties are studied in a two-dimensional mixed spin-1 and spin-5/2 Blume-Capel 
Ising system under the influence sinusoidal magnetic fields using the effective-field theory based on a decoupling 
approximation. A dynamic equation of motion has been solved for a square lattice by utilizing a Glauber-type 
stochastic process. Dynamic phase diagrams are presented in the reduced magnetic field amplitude and reduced 
temperature plane (h, T) and reduced crystal-field and reduced temperature plane (?, T). We observe that the 
system exhibits dynamic tricritical behaviors. Phase diagrams contain the paramagnetic (p), ferrimagnetic (i), and 
coexistence or mixed-phase regions, namely i, p, and i + p, which strongly depend on the crystal-field interaction 
parameter and oscillating magnetic field frequency. We have found that the system only exhibits a second-order 
transition line in the higher frequency region. We have also compared our result with the mean-field prediction in 
order to indicate the effects of correlations and found that some of the dynamic first-order phase lines disappeared. 
Dynamic magnetic hysteresis loops behaviors are also studied and discussed in detail. We also observe that, the 
hysteresis loop area is very sensitive to changes in frequency. Besides, we performed a comparison with the 
dynamic mean-field calculation in order to point out the effects of correlations and found that some of the dynamic 
multiple hysteresis loop disappeared. Finally, the obtained results are compared with some available theoretical and 
experimental works and observed a quantitatively good agreement. 
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Proje Başlığı Mükemmeliyet Merkezi Kurulumu 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi BURAK  TÜYSÜZ 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ERSEN BEYATLI, Prof.Dr. ORHAN  KARSLI, 

Proje Kodu FSI-2016-646 

Proje Türü Sanayi İşbirliği Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 28.06.2016 Kapanma Tarihi 13.04.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
265.922,44 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
98.872,51 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Samsung firması ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin ortaklaşa desteğiyle 
yürütülen bu projede yeni nesil teknolojiler konusunda donanımlı bireylerin yetişmesine olanak sağlayacak yazılım 
ve donanım mükemmeliyet merkezi kurulmuştur. Bu proje kapsamında bir adet yeni nesil teknolojik cihazlar ve 
makinalarla donatılmış laboratuvar sınıfı ve bir adet de eğitim sınıfı oluşturulmuştur. Bu sınıflarda üniversitemiz 
öğrencilerine mobil telefonlar, tabletler, görsel gerçeklik gibi yeni nesil teknolojiler kullanılarak eğitimler verilmeye 
başlanmıştır. Böylece öğrencilerimizin eğitim hayatlarını başarıyla bitirdikten sonra bu teknolojileri kullanarak öncü 
çalışmalara imza atmaları hedeflenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyet Merkezi, 

 
Abstract 

 
In this project, which is jointly supported by Samsung and Recep Tayyip Erdoğan University Scientific Research 
Projects Unit, a software and hardware class has been established that will enable trained individuals to be equipped 
with new generation technologies. Within the scope of this project, one laboratory class and one education class 
equipped with a new generation of technological devices and machines were prepared. In these classes, students at 
our university started to receive trainings using new generation technologies such as mobile phones, tablets, visual 
reality. Thus, it was aimed that students should sign their pioneering work by using these technologies after 
successfully finishing their education life. 
Center of Excellence, Software Class, Hardware Class 
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Proje Başlığı 

CİSPLATİN UYGULANAN SIÇANLARDA AMİFOSTİN CURCUMİN VE 
MELATONİNİN BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİNİN IŞIK VE 
ELEKTRON MİKROSKOBİK DÜZEYDE İNCELENMESİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi TOLGA  MERCANTEPE 

Araştırmacılar Arş.Gör. FİLİZ  MERCANTEPE, 

Proje Kodu TSA-2016-652 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.11.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
21.799,54 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.191,91 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 

 
Cisplatin klinik onkolojide testis, over, mesane, akciğer gibi organlara ait birçok kanser türünün tedavisinde yaygın 
olarak kullanılan etkili bir antineoplastik ajandır. Cisplatin kullanımını kısıtlayan en önemli yan etkisi 
nefrotoksisitedir. Nefrotoksisitenin serbest oksijen radikallerine bağlı olarak meydana gelen oksidatif stresin 
artmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu temel düşünceden yola çıkarak çalışmamızda sıçanlarda cisplatin ile 
oluşturulan böbrek hasarında,  antioksidan özellikleri olduğu bilinen amifostin, curcumin ve melatoninin koruyucu 
etkileri incelendi. 
Cisplatin grubuna tek doz i.p. yoldan 5mg/kg cisplatin verilecektir. Cisplatin + Amifostin grubuna cisplatin 
injeksiyonundan 24 saat önce başlayıp, cisplatin enjeksiyonundan sonraki 7 gün boyunca intraperitoneal (i.p.) yoldan 
400mg/kg/gün amifostin (Etyhol) uygulanacaktır. Cisplatin + Curcumin grubuna cisplatin enjeksiyonundan 24 saat 
önce başlayıp cisplatin enjeksiyonunun ardından kesime kadar olan 7 gün boyunca oral yoldan 100 mg/kg/gün 
curcumin (Sigma) Dimetilsülfoksit (DMSO) içinde çözülerek, intragastrik (i.g.) yoldan verildi. Cisplatin + 
Melatonin grubuna cisplatin injeksiyonundan 24 saat önce başlanıp intraperitoneal (i.p.) yoldan melatonin (ML) 4 
mg/kg/gün,  kesime kadar olan 7 gün boyunca uygulandı. 
Sonuç olarak çeşitli yolaklarla cisplatinin neden olduğu nefrotoksisite tübüler hasarın yanında aynı zamanda 
glomeruler basal membranda kalınlaşma ve podositlerin ayaksı uzantıları üzerinde de hasar oluşturduğunu 
gözlemledik. Her bir yolak için yaptığımız immunohistokimyasal boyama ile yaptığımız gözlemlerde amifostinin, 
curcuminin koruyucu etkisinin gözlemledik. Melatonin serbest oksijenlerin neden olduğu hasarlara karşı koruyucu 
bir etki gösterse de diğer diğer hasar mekanizmalarının neden olduğu hasarlara karşı sınırlı bir koruma sağladığını 
tespit ettik. 
Anahtar Kelimeler: Cisplatin, nefrotoksisite, amifostin, curcumin, melatonin, 

Abstract 
 

Cisplatin clinical oncology in the testis, ovary, bladder, is an effective antineoplastic agents commonly used in the 
treatment of many types of cancers of the lung. The most important side effect is that restrict the use of cisplatin 
nephrotoxicity. Nephrotoxicity is known to be caused by increased oxidative stress occurred due to free oxygen 
radicals. This in renal injury induced by cisplatin in rats study starting from the basic idea, known to have antioxidant 
properties amifostine protective effects of curcumin and melatonin examined. 
Single i.p. dose of cisplatin group way 5 mg / kg will be cisplatin. Starting 24 hours before the cisplatin injection 
Cisplatin + Amifostine group, for 7 days after intraperitoneal injection of cisplatin (ip) injection of 400 mg / kg / 
day amifostine (Etyhol) apply. Cisplatin +, starting 24 hours before the cisplatin injection Curcumin set up to cut 
after the cisplatin injection orally. 
As a result, we observed that at the same time create damage in the basal membrane thickening and glomerular 
podocyte next Ayaks extension of tubular damage caused by cisplatin nephrotoxicity in a variety of pathways. We 
made for each pathway observations we made with immunohistochemical staining of amifostine, we observed the 
protective effect of curcumin. We also found that provides limited protection against damage caused by other other 
damage mechanisms protecting against damage caused by free oxygen if an impact although melatonin. 
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Proje Başlığı Kolorektal adenomlar ve karsinomlarda mikrosatellit instabilitenin immünohistokimyasal 

olarak değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. RECEP  BEDİR 

Araştırmacılar Arş.Gör.Dr. RUKİYE YILMAZ, 

Proje Kodu TTU-2016-654 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 22.09.2016 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.902,33 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.799,36 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 

 
Proje Özeti 
 
Sporadik KRK’ların yaklaşık %15’i MSI yolağıyla gelişir. Bu tümörlerde mismatch tamir mekanizmasında bozukluk 
vardır. Sporadik KRK’larda MSI durumu prognostik ve prediktif faktör olarak kabul edilmektedir. Mismatch tamir 
sisteminin gen ürünleri olan mismatch tamir proteinlerine karşı spesifik antikorlar geliştirilmesi sonucu,  
immünohistokimyasal olarak indirekt MSI tanısı verilebilmektedir. KRK’larda immünohistokimyasal olarak 
saptanan MLH1 ve MSH2  proteinlerinin ekspresyonları ile MSI durumu arasında yüksek düzeyde uyum 
saptanmıştır. Bu çalışmada kolorektal adenomların ve KRK’ların histopatolojik özellikleriyle birlikte  MLH1, 
MSH2, Ki-67 ve p53 boyanma özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışmamızda laboratuarımız arşivinden 20 adet  
tubuler adenom, 20 adet tubulovillöz adenom, 10 adet villöz adenom, 25 adet adenokarsinom, 10 adet müsinöz 
komponentli adenokarsinom, 14 adet müsinöz adenokarsinom ve 3 adet taşlı yüzük hücreli karsinom olgusu olmak 
üzere toplamda 102 vaka seçildi. Olguların  H&E boyalı lamları yeniden incelenerek en uygun parafin bloklar 
belirlendi. Bu dokularda MLH1, MSH2, p53 ve Ki-67 primer antikorları ile otomatik immunohistokimya cihazında 
boyama yapıldı. Tüm KRK vakalarının %25’inde MLH1 ile, %3,8’inde  MSH2 ile negatif boyanma izlenmiştir. 
Adenokarsinom,NOS’lar (%4’ünde negatif boyanma) ile müsinöz adenokarsinomlar (%50’sinde negatif boyanma) 
karşılaştırıldıklarında, müsinöz adenokarsinomlar istatistiksel olarak anlamlı derece daha yüksek oranda MLH1 ile 
negatif boyanma göstermiştir. Adenokarsinom, NOS’lar  ile taşlı yüzük hücreli karsinomlar (%66,7’sinde negatif 
boyanma) karşılaştırıldıklarında MLH1 ile negatif boyanmaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptadık. 
Adenokarsinom, NOS’lar ile müsinöz komponentli adenokarsinomlar (%30 ve %20 negatif boyanma) arasında 
MLH1 ve MSH2 ile negatif boyanmaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. Müsinöz komponentli 
adenokarsinomlar  ile müsinöz adenokarsinomlar karşılaştırıldıklarında MLH1/MSH2 ile negatif boyanmaları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. MLH1 negatif vakaların %30,8’i düşük dereceli iken %69,2’si 
yüksek dereceli idi. Histolojik derece ile MLH1 negatifliği arasında anlamlı istatistiksel ilişki saptandı 
.Çalışmamızda  cinsiyet, yaş, tümörün sağ-sol kolon yerleşimli oluşu, tümörde lenfatik invazyon varlığı ve lenf nodu 
tutulumu, perinöral invazyon varlığı, nekroz varlığı, tumor nodulü varlığı ve p53 boyanması gibi faktörler ile MLH1 
ve MSH2 negatif boyanması arasında anlamlı istatistiksel ilişki yoktu.Çalışmamızda MLH1 negatif boyanması ile 
intratümoral lenfositik yanıt  ve Crohn benzeri lenfositik yanıt arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı. 
Sonuç olarak, bu çalışmada, farklı boyut, lokalizasyon ve displaziye sahip tubuler, tubulovillöz ve villöz adenomların 
hiçbirinde MLH1 ve MSH2  negatif boyanma saptanmadı. Müsinöz karsinomlar ve taşlı yüzük hücreli karsinomlar, 
adenokarsinom, NOS’lardan daha yüksek oranda MLH1 ile negatif boyanma göstermiştir. Yüksek dereceli 
karsinomlarda MLH1 ile daha yüksek oranda negatif boyanma izlenmiştir. Ayrıca MLH1 negatif boyanması ile 
intratümoral lenfositik yanıt ve Crohn benzeri lenfositik yanıt arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: kolon, adenokarsinom, adenom, mikrostallit instabilite, 
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Abstract 
 
Approximately  %15 of sporadic colorectal carcinomas (CRCs) develop along the MSI pathway.  These tumors have 
lost the mismatch repair function.  Indirect MSI diagnosis can be made  by using immunohistochemsitry  for loss of 
mismatch repair proteins.  A high level of consistency was found between the immunohistochemically detected  
expression of MLH1 and MSH2 proteins and MSI status in the CRCs.  In this study, MLH1, MSH2, Ki-67 and p53 
staining properties with  histopathologic features of colorectal adenomas and CRCs were evaluated. 
In our study, a total of 102 cases were selected from our laboratory's archives, including 20 tubuler adenomas, 20 
tubulovillous adenomas, 10 villous adenomas, 25 adenocarcinomas, 10 adenocarcinomas with mucinous component, 
14 mucinous adenocarcinomas and 3 signet  ring cell carcinomas.  The H&E stained slides of the cases were reviewed 
again and the most suitable paraffin blocks were identified. These tissues were stained with MLH1, MSH2, p53 and 
Ki-67 primer antibodies in an automated immunohistochemistry slide staining system. 
Negative staining was observed with MLH1 in 25% of all CRC cases and MSH2 in 3.8%. Compared with 
adenocarcinoma,NOS (negative staining in 4%) and mucinous adenocarcinomas (negative staining in 50%), 
mucinous adenocarcinomas showed a statistically significantly higher negative MLH1 staining. We found a 
statistically significant difference in terms of negative staining with MLH1 when compared with 
adenocarcinoma,NOS and signet ring cell carcinomas (negative staining in 66.7%). There was no statistically 
significant difference between adenocarcinoma,NOS and adenocarcinomas with mucinous component (30% and 
20% negative staining) in terms of MLH1 and MSH2 negative staining. There was no statistically significant 
difference in MLH1 / MSH2 negative staining between adenocarcinomas with mucinous component and mucinous 
adenocarcinomas. While 30.8% of MLH1 negative cases were low grade carcinomas, 69.2% were high grade. There 
was a significant statistical relationship between histological grade and MLH1 negativity. In conclusion, in this 
study, MLH1 and MSH2 negative staining was not detected in tubuler, tubulovillous and villous adenomas with 
different size, localization and dysplasia. Mucinous carcinomas and signed ring cell carcinomas showed higher 
negative staining ratio with MLH1 than adenocarcinoma,NOS. There was also a positive correlation between MLH1 
negative staining and intratumoral lymphocytic response and Crohn-like lymphocytic response. 
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Proje Başlığı Salyangoz Avcılığında Kullanılan Algarnalarda Sucul Canlıların Davranışları 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi AHMET RAİF ERYAŞAR 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FHD-2016-656 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.09.2016 Kapanma Tarihi 17.08.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.921,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
1.031,32 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Doğu Karadeniz’de deniz salyangozu (Rapana venosa) avcılığında kullanılan algarnanın etki alanındaki sucul 
canlılara ait davranış gözlemleri ticari tekne kiralanarak 17 Aralık  – 19 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Çekimler 16 – 18 metre derinliklerde doğal ışık koşullarında yapılmış ve toplamda 315 dakikalık kullanılabilir 
görüntü elde edilmiştir. Video kayıtları algarnalarda hedef dışı olarak yakalanan canlıların ağdan tasfiyesine yönelik 
önemli bulgular sunmaktadır. Kayıtlar kıyı yengeçlerinin (Liocarcinus depurator)  %93’ünün algarnadan aktif olarak 
kaçma davranışı gösterdiğini göstermektedir. Yassı balıkların algarna çok yaklaşana kadar kaçma davranışı 
göstermediği, algarnanın teması ya da çok yakına gelmesi ile ya yükselip torbaya doğru yüzdüğü ya da çelik tel 
önünde bir süre yüzme davranışı gösterdikten sonra çelik telin altından kaçmaya çalıştıkları görülmüştür. Fuziform 
balıklar algarnanın yaklaşması ile beraber algarna önünde yüzme davranışı gösterdiği ve yanlara doğru atak yaparak 
algarna önünden rahatlıkla kaçabildiği görülmüştür. Torbaya gelen kıyı yengeci ve küçük pisi (Arnoglossus kessleri) 
türlerinin kum bulutunun üstünde konumlandığı, dil balıklarının ise torba içinde ileriye doğru yüzerek algarnadan 
kaçmayı başardığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Algarna, deniz salyangozu, sucul canlıların davranışı, 

 
 
Abstract 

 
Behaviour observations of aquatic organisms in the effect of beam trawl used in the capture of sea snail (Rapana 
venosa) in the Eastern Black Sea were made between 17 December and 19 December 2015. Hauls were made in 
natural light conditions at depths of 16 - 18 meters and a total of 315 minutes of usable image was obtained. The 
video recordings provide important findings on the release of by-catch organisms in the beam trawl codend. The 
video records show that 93% of shore crabs (Liocarcinus depurator) are actively escaping from the beam trawl. It 
was seen that flat fish species do not escape until the beam trawl gets too close. After the beam trawl touch or come 
too close, flat fish species seen to rise up and turn to codend or swim for a while in front of the beam trawl and try 
to escape from under the steel  wire of the beam trawl. It was seen that the fusiform fish species show swimming 
behaviour in front of the approaching beam trawl and can easily escape from the beam trawl by swimming the sides. 
It was seen that the shore crab and scaldback individuals (Arnoglossus kessleri) are positioned above the sand cloud 
in the codend, but large flat fish species can escape from the codend by swimming forward in the codend. 
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Proje Başlığı Temas Problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MURAT  YAYLACI 

Araştırmacılar Arş.Gör. CEMALETTİN  TERZİ, 

Proje Kodu FBA-2016-659 
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12.869,08 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje kapsamında homojen ve elastik malzemeden oluşan tabaka sistemleri modellendi. Bu modellerin  
Hesaplamalı yöntemde sonlu elemanlar metodunu (SEM) kullanan ANSYS ve ABAQUS adlı paket programlar 
kullanıldı. Öncelikli olarak temas problemlerinin geometrileri oluşturuldu. Daha sonra ele alınacak problem farklı 
değerleri için ayrı ayrı modellendi ve analizleri yapıldı. 
Söz konusu yöntemler kullanılarak; 
• Yük değeri , Tabaka kalınlıkları, Kayma modülleri, Çeyrek düzlem açıklık mesafesi parametrelerinin 
• Temas mesafeleri, Temas gerilmeleri, Normal gerilmeler ve kayma gerilmeleri üzerindeki etkileri araştırıldı. 
Ele alınan problemlerin çözümünde iki farklı paket program kullanılmasıyla bulunan sonuçların doğruluk derecesi 
literatürdeki teorik sonuçlarla karşılaştırılıp test edildi. Çalışmada yer verilen temas problemleri önemli mühendislik 
yapılarında geniş uygulama alanları bulmaları nedeniyle, araştırmacılar temas problemleri üzerinde önemle 
durmuşlardır. 
Bu çalışmanın amacı elastik ve homojen malzemeden oluşan tabakalarda temas mekaniğinin incelemesi için çözüm 
yöntemleri geliştirmektir. Proje kapsamında elastik ve homojen malzemeden oluşan tabaka temas problemlerinin 
çözümü hesaplamalı yöntemler kullanılarak araştırıldı. Yük değeri, tabaka kalınlıkları, çeyrek düzlem açıklık 
mesafesi ve kayma modülleri parametrelerinin çözümlerden elde edilen sonuçlar üzerindeki etkisi incelendi. 
Problemlerin çözümünden elde edilen temas mesafeleri, temas gerilmeleri, normal gerilmeler ve kayma gerilmeleri 
karşılaştırıldı. Böylece elde edilen sonuçların doğruluk derecesinin araştırılması ve geliştirilmesi sağlandı. Elastik 
ve homojen malzemeden oluşan tabakaların uygulamadaki farklı tasarımları sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen 
analiz sonuçlarıyla desteklenerek literatüre kazandırıldı. Ayrıca bir temas problemi ele alınarak çözülmüş ve elde 
edilen veriler kullanılarak bir makale hazırlandı. 
Anahtar Kelimeler: ANSYS, ABAQUS, Temas mekaniği, Sonlu elemanlar yöntemi, çözümü için hesaplamalı 
yöntemler geliştirildi ve bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. 

 
 Abstract 

 
In this project, layer systems composed of homogeneous and elastic material was modeled. Numerical methods were 
developed for solving these models and the results obtained from these methods were compared. 
In the numerical method, Package programs called ANSYS and ABAQUS, which use the finite element method 
(SEM), was used. Firstly, the geometry of the contact problems was created. The problem to be addressed afterwards 
was modeled separately for different values and analyzed. 
Using the mentioned methods; 
• Load value, Layer thicknesses, Shear modules, Quarter plane clearance distance parameters 
• Effects on Contact distances, Contact stresses, Normal stresses and shear stresses were researched. 
The accuracy of the results obtained by using two different package programs in the solution of the problems studied 
was compared with the theoretical results in the literature and tested. Because contact problems involved in the study 
find wide application areas in important engineering structures, researchers have emphasized contact problems. 
The aim of this study is to develop solution methods for the investigation of contact mechanics in layers of elastic 
and homogeneous materials. Within the scope of the project, the solution of the contact problems of elastic and 
homogeneous material was investigated by using numerical methods. The effects of the load value, layer thicknesses, 
quarter plane clearance distance and shear modulus parameters on the results obtained from the solutions were 
investigated. The contact distances, contact stresses, normal stresses and shear stresses obtained from the solution 
of the problems were compared. Thus, the investigation and improvement of the accuracy of the obtained results 
were provided. Different designs of elastic and homogeneous material layers in practice were supported by the 
analysis results obtained by the finite element method and the literature was gained. In addition, a contact problem 
was solved and an article was prepared using the obtained data. 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje Sinop nükleer santral alanındaki background radyoaktivite seviyesinin ve dağılımının ayrıntılı olarak 
tahmin edilmesinde bir ilk çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Sinop İli çevresindeki 88 istasyondan toplanan toprak 
örneklerinde 137Cs radyonüklidinin aktivite konsantrasyon seviyeleri gamma spektrometresi kullanılarak 
belirlenmiştir. Sonuçlardan elde edilen radyonüklid seviyelerinin dağılımları jeoistatistiksel bir yöntem kullanılarak 
değerlendirilmiş ve ölçülmeyen noktalar için en iyi lineer yansız hesaplayıcı (BLUE) olan sıradan Kriging (OK) 
yöntemi kullanılarak tahmini radyasyon seviyeleri belirlenmiştir. Dağılım sonuçlarının tahminleri çapraz doğrulama 
diyagramları kullanılarak değerlendirilmiş ve OK yönteminin uygun kriterler için radyolojik dağılımları tahmin 
edebileceği gösterilmiştir. Son olarak, kriging parametreleri kullanılarak, tüm çalışma alanı için radyasyon 
seviyelerinin dağılımı 100×100 m2'lik bir uzaysal çözünürlükte haritalandırılmıştır. Bu haritalar bölgenin iç ve 
kuzey kesimlerde 137Cs aktivitesinin yüksek olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Toprak, Radyoaktivite, 137Cs, Sinop, Gama Spektrometresi, 

 
Abstract 

 
This study makes a first attempt at a detailed estimation of the background radioactivity level and its distribution at 
the Sinop nuclear power plant site. The activity concentration levels of 137Cs radionuclide in soil samples collected 
from 88 locations around Sinop Province, Turkey in November 2016 were measured using gamma spectrometry. 
The distributions of radionuclide levels obtained from the results were evaluated using a geostatistical method, and 
the estimated radiation levels were determined using the ordinary kriging (OK) method, which is the best linear 
unbiased estimator (BLUE) for unmeasured points. Estimates of distribution results were evaluated using cross-
validation diagrams, and it was shown that the OK method could predict radiological distributions for appropriate 
criteria. Finally, using the kriging parameters, distributions of radiation levels for the entire work area were mapped 
at a spatial resolution of 100×100 m2. These maps show that the activity of an artificial radionuclide (137Cs) is 
high in the interior and northern sections. 
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Yürütüldüğü Birim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada 15 farklı potansiyel biyolojik öneme sahip olan kumarin hidrazid türevleri sentezilenmiştir. İlk olarak 
bu projede hedeflenen bileşiklerin sentezi için gerekli olan benzotriazol içeren kumarin türevleri (2a- e) bileşikleri 
literatüdeki yönteme göre elde edilmiştir.(Kahveci vd., 2015). Bunun için, İlk olarak 5 farklı salisilaldehit türeviyle 
meldrum asit bileşiği piridin varlığında reaksiyona sokularak kumarin-3-karbaksilik asit türevleri (1a-e) 
sentezlenmiştir. Ardından, elde edilen bu bileşikler diklorometan içerisinde benzotriazol ile etkileştirilerek 2a-e 
bileşikleri sentezlenmiştir. 
Hedeflenen kumarin hidrazid türevlerinin sentezi için ticari olarak satılan 3 farklı hidrazid türeviyle (nikotinik 
hidrazid, benzhidrazid ve fenil asetikhidrazid) benzotriazol içeren kumarin türevleri (2a-e) etkileştirilerek 15 farklı 
potansiyel biyolojik öneme sahip olan kumarin hidrazid türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopisi yöntemleriyle aydınlatılmıştır. Ayrıca, 
proje çalışmasına ek olarak elde edilen bileşiklerin antioksidan özellikleri incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:Kumarin, Hidrazid, Benzotriazol, 

 
Abstract 

 
In this work, 15 different potential bioactive coumarin hydrazide derivatives was successfully synthesized. Firstly, 
the benzotriazole derivatives, which are needed to synthesized the target molecules of this project, were synthesized 
according to the literature (Kahveci vd., 2015). To do this, 5 different salicyl aldehyde derivatives and meldrumic 
acid were reacted in the presence of pyridine to synthesizeoumarin-3-carboxylic acid derivatives (1a-e). Then, the 
obtained compounds were treated with benzotriazole in dichloromethane and compounds 2a-e were obtained. 
To synthesize the targeted coumarin hydrazide derivatives, 3 different hydrazide derivatives, which are 
commercially available, (nicotinic hydrazide, benzhydrazide and phenyl acetichydrazide) and coumarin derivatives 
which are containing benzotriazole (2a-e) were treated and 15 different potential bioactive coumarin hydrazide 
derivatives was successfully synthesized. 
The structure of newly synthesized compounds were identified by IR, 1H NMR, 13C NMR and elemental analyses 
data. 
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Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı sukuk ve geleneksel bonolar hakkında bilgi vermenin yanısıra sukuk ihraçlarının ülkemiz için 
sağlayabileceği katma değeri de ortaya koymaktır. Bu çerçevede kurumsal alt yapı hazırlığı, piyasa oyuncularının 
varlığı ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek unsurlar da göz önünde bulundurulacaktır. 
Sukuk, ülkemiz için esasen bir proje finansman enstrumanı olarak kullanılabilirse ekonomi ve ülke kalkınmasına 
büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü ülkemiz hala bütçe açığı vermekte bunun sonucu gerçekleştirilemeyen alt yapı 
yatırımları nedeniyle kalkınmış ülke seviyelerine çıkamamaktadır. Bu çalışmada, sukuğun ortaya çıkışı, küresel 
piyasalarda uygulanışı, ülkemizin potansiyeli yüksek bir aktör olarak piyasaya katılışı, sukuk çeşitleri ve piyasanın 
gelişmesine yönelik önerilere yer verilmiştir. 

 
Abstract 

 
The purpose of this study is to inform the public on the sukuk and the traditional bonds as well as to discuss the 
added value that sukuk issuances can provide for our country. In this framework, institutional infrastructure 
preparation, presence of market players and factors that may attract investors' attention will be taken into 
consideration. 
If sukuk can be used for the purpose of project financing in Turkey, ıt will provide maximum added value for the 
economy and development of country because, our country still gives a budget deficit and cannot reach the level of 
developed countries due to infrastructure investments that can not be realized. In this study, the emergence of the 
sukuk, the application in global markets, the participation of our country as a high potential actor, sukuk types and 
suggestions for the development of the market have been evaluated. 
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Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu deneysel çalışma Tez çalışması olup Uluslararası sözleşmelere uygun olarak yapılacaktır. Ortopedi kliniğinde 
tendon travmaları sık karşılaşılan yaralanmalardır. Çalışmamızda tendon hasarının en sık görüldüğü avasküler 
bölgede amnion zarının anjiogenezi azaltıcı etkisinden kaçınıp, amnion zarının tendon onarımında kullanımının 
tendon iyileşmesinde histolojik ve klinik olarak yapışıklığı önleme üzerindeki etkisini araştırmayı planladık. Amnion 
zarının anjiogenezi azaltıcı etkisi nedeniyle iyileşme sürecinde vaskülarizasyon gerektiren patolojilerde kullanımı 
halen tartışmalıdır.; İnsan aşil tendonu &nbsp;avasküler tendon bölgesine sahiptir ve klinikte en sık spontan rüptürler 
bu avasküler bölgeden kaynaklanır. Amnion zarının fibrozisi azaltması ve literatürde çalışmalarda histolojik 
iyileşmeyi olumlu yönde etkilemesi tendon modellerinde gösterilmiştir Bu çalışmada avasküler bölge 
lokalizasyonunda amnion zarının anjiogenezi azaltıcı etkisinden de yararlanılıp, iyileşme sürecinde tendon 
yapışıklığını engelleyebileceğini öngörerek klinik uygulamada kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: aşil tendon, avasküler bölgede amnion zarı, tendon iyileşmesi, 
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Proje Başlığı Türkçe Öğretmen Adayları İçin Çok Uyaranlı Türkçe Sınıfı (ÇUTÜS) 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi DEMET  SANCI UZUN 

Araştırmacılar Arş.Gör. MERVE HÜLYA KİBAR FURTUN, Arş.Gör. SERKAN  FURTUN, 

Proje Kodu SAP-2016-668 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 13.12.2016 Kapanma Tarihi 10.07.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
157.694,07 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
127.947,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bilişim teknolojilerinin, eğitim fakültelerine bir araç olarak girmesi, yaygınlaşması ve eğitim-öğretim sürecinde 
etkili bir materyal olarak kullanılması önemlidir. 
Projenin genel amacı, Türkçe öğretmen adaylarının ilgi ve katılımının; bireysel cihazlar ve bireyselleştirilmiş 
içerikler aracılığıyla öğrenci merkezli öğretimin benimsenmesi; oyun ve simülasyon gibi görsel, işitsel ve kinestetik 
öğrenme araçlarının daha çok kullanılması, öğretmen adaylarının alan bilgisi, bilgi ve teknolojiyi kullanabilme 
becerisi, iletişim kurma, temel dil becerileri ve çeşitli düşünme becerileri açısından yeterli beceri ve tutuma sahip 
olabilmeleri için eğitim fakültesinde teknolojik ve sanatsal materyallerle donatılmış çok uyaranlı, çoklu paylaşım 
ortamlarının bulunduğu bir Türkçe sınıfı inşa etmektir. Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için yapılması 
planlanan “Çok Uyaranlı Türkçe Sınıfı (ÇUTÜS) alt yapı projesi tamamlanmıştır. 
Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; bilişim teknolojileri destekli eğitime yönelik  ders 
materyallerinin üretilmesine, öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmelerine, fakültemizin tercih edilebilirliğini 
artırmaya, yabancı öğrencilerin alıştırma ve uygulama yapabilecekleri ortamı sağlamaya, öğretmen, öğretmen adayı 
ve ilköğretim öğrencileri için bilim kampları, yaratıcı yazma atölyesi gibi konularda BAP ve TÜBİTAK projelerini 
uygulamaya yönelik alt yapı oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmen Adayları, Çok Uyaranlı Türkçe Sınıfı, Bilişim Teknolojileri, 

 
Abstract 

 
It is important that information technology is used as an effective tool in the education and training process, as a 
means to education faculties. 
The general aim of the project is to build a Turkish classroom with multi-stimulus, multi-sharing environments 
equipped with technological and artistic materials in the education faculty to ensure the interest and participation of 
Turkish teacher candidates; the adoption of student-centered teaching through individual devices and individualized 
content; for more visual, auditory and kinesthetic learning tools such as games and simulations; for prospective 
teachers can have sufficient skills and attitudes in terms of field knowledge, ability to use information and 
technology, communication skills, language and thinking skills. In order to reach the above mentioned objectives, 
the "Multi-Tuning Turkish Class (ÇUTÜS) infrastructure project" has been completed. 
As a result, an infrastructure has been established in Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education for the 
production of instructional materials supported by information technology; teacher  candidates to develop 
themselves, to increase the preference of our faculty, for providing the environment in which foreign students can 
practice, for the infrastructure for the implementation of BAP and TUBITAK projects was established in such 
subjects as creative writing workshop, for teachers, teacher candidates, elementary school students. 
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Proje Başlığı Borçka Baraj Gölünde Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. KENAN  GEDİK 

Araştırmacılar Arş.Gör. TUNCAY YEŞİLÇİÇEK , Yrd.Doç.Dr. ERTUĞRUL TERZİ ,  Hasan İŞLER, 

Proje Kodu FBA-2016-670 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 30.12.2016 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.968,61 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
23.236,19 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Sucul ortamlar birçok insan aktivitesi sonucunda ortaya çıkan ve besin zincirine girerek insan sağlığına etki eden 
kirleticilere maruz kalmaktadır. Borcka Baraj Gölü (Türkiye) uzun yıllardan beri madencilik faaliyetlerinden 
etkilenmektedir. Bu nedenle çalışmada, gölden toplanan su, sediment ve 11 balık türünün farklı dokularında (kas, 
solungaç, karaciğer) Cu, Pb, As, Zn, Mn, Cd, Cr, Se konsantrasyonları belirlenerek, metal(oid) kirliliği ve balıkların 
tüketimiyle insanlarda oluşabilecek potansiyel sağlık riskleri incelenmiştir. Suda bulunan metal(oid) 
konsantrasyonları, US EPA tarafından sudaki yaşam kriterleri için öngörülen sınır değerlerin altında; ancak 
sedimentlerin ise Sediment Kalite Kılavuzu göre As, Cu, Pb ve Zn tarafından aşırı kirlenmiş olduğu belirlenmiştir. 
Tüm balık türlerinde en düşük metal(oid) konsatrasyonlarında kas dokusunda bulunduğu ve bu değerlerin de Avrupa 
Birliği tarafından beyan edilen insani tüketim sınırlarını aşmadığı belirlenmiştir. Kanserojen olmayan uzun süreli 
maruz kalma olasılıklarının tespiti için kullanılan Hedef Risk Katsayısı (HRK) ve Tehlike İndeksi (HI) değerlerinin 
1'den düşük olduğu saptandı. Bu sonuçlara dayanarak, Borçka Baraj Gölü'nden avlanan balıkların tüketimi 
metal(oid)ler açısından potansiyel bir risk oluşturmayacağı söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: ağır metal, biyoakümülasyon, balık, tüketim, risk, 

 
Abstract 

 
The aquatic environment is exposed to pollutants that enter the food chain and pose a 
potential risk to human health due to many anthropogenic activities. Borcka Dam Lake, Turkey has been affected by 
mining activities for many years. In this study, therefore, the concentration of Cu, Pb, As, Zn, Mn, Cd, Cr, Se in 
water, sediment, and different tissues (muscle, gill, liver) of eleven fish species collected from the lake were analysed 
regarding metal(oid)s pollution and potential human health risk due to the fish consumption. The metal(oid) 
concentrations in water were below the limits values of recommended by US EPA for aquatic life criteria but 
sediments were heavily polluted by As, Cu, Pb, and Zn based on Sediment Quality Guideline. The lowest metal(oid) 
values among tissues for all fish species were determined in muscle that lower than the limits for human consumption 
declared by European Union Regulation. Target Hazard Quotient (THO) and Hazard Index (HI) used non-cancer risk 
estimate were lower than 1. Based on these results, the consumption of fishes caught from Bor9ka Dam Lake may 
not pose a potential risk to human. 
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Proje Başlığı Likapa (Vaccinium arctostaphylos) meyve özütünün mısır bitkisinde tuz stresi toleransına 

doza bağımlı etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi NECLA  PEHLİVAN GEDİK 

Araştırmacılar Doç.Dr. NESLİHAN SARUHAN GÜLER, Prof.Dr. ASİM KADIOĞLU, 

Proje Kodu FBA-2016-673 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 30.12.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.096,78 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
23.939,52 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Yüksek serbest radikal temizleme kabiliyetine sahip olan Vaccinium meyvelerinin kullanımı, genel sağlık ve 
özellikle kanser hastaları üzerindeki muhtemel olumlu etkileri nedeniyle halkın dikkatini çekmiştir. Buna karşılık, 
bu türlerin bitkilerde abiyotik stresin neden olduğu zararı hafifletme potansiyelleri ciddi bir ilgi görmemiştir. Bu 
kapsamda çalışmamızda, tuz stresinin neden olduğu hasarı sınırlamak için Vaccinium arctostaphylos L. (Ericaceae) 
meyve özütünün (VAFE) biyolojik etkinliğinin ilk nicel analizi sunulmuştur. 
Tuz stresi uygulanan mısır bitkileri, stresin uygulanmadığı kontrol bitkilerine kıyasla, daha düşük fotosistem 
II (Fv / Fm) kuantum verimi ve fotosentetik pigment içeriği sergilemiştir. VAFE ön muamlesi pigment kaybını 
sınırlamış, antioksidan enzim seviyelerini arttırmış ve tuz stresinin neden olduğu kök ve sürgün hasarını, lipid 
oksidasyonunu, prolin sentezini ve endojen hidrojen peroksit konsantrasyonlarını azaltarak stres altındaki bitkilerin 
gelişimini olumlu etkilemiştir. Özetle, VAFE ön muamelesi, geleneksel ıslaha alternatif olarak yüksek tuz 
konsantrasyonları içeren topraklarda verimi artırmak için uygulanabilecek yeni bir yaklaşım olabilir. Bu kapsamda 
çevre dostu doğal ürünlerin, şu anda ticari piyasada bulunan potansiyel toksik bileşiklerden daha güvenli olabileceği 
söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Likapa, Vaccinium,  meyve özütü, tuz stresi, Fotosistem II,  

 
Abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berries with their high free radical scavaging properties, have gained public attention for their presumed positive 
effects on general health and their use by cancer patients. In contrast, the potential of berries to mitigate damage 
caused by abiotic stress in plants has not received significant attention. Here we report the first quantitative analysis 
of the efficacy of Vaccinium arctostaphylos L. (Ericaceae) fruit extract (VAFE) biopriming to limit damage caused 
by salt stress. Salt stressed maize seedlings exhibit lower quantum efficiency of photosystem II (Fv I Fm) and 
photosynthetic pigment content relative to untreated controls. VAFE biopriming limited pigment loss and increased 
levels of antioxidant enzymes. It improved the growth of salt stressed seedlings by reducing salt-induced damage to 
roots and shoots, lipid oxidation, proline synthesis and endogenous hydrogen peroxide concentrations. In sum, VAFE 
biopriming may provide a new approach to improving yields in soils containing high salt levels as an alternative to 
traditional breeding. Towards this end, eco-friendly natural products might be safer than the potentially toxic 
compounds currently available commercially. 
Key Words: whortleberry extract, salt stress, photosystem II, antioxidant, maize 
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Proje Başlığı Sinop İli Kıyısal Alanda Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina) Örneklerinde Radyolojik 

Kanser Riskinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HASAN  BALTAŞ 
 
Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ERKAN KIRIŞ, Öğr.Gör. MURAT ŞİRİN , Prof.Dr. GÖKHAN  APAYDIN, 

Prof.Dr. GÖKTUĞ  DALGIÇ, 
Proje Kodu FDP-2016-674 

Proje Türü Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.461,05 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.831,54 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde Sinop ilinin kıyısal alanında belirlenen 3 istasyondan toplanan sediment ve Beyaz kum 
midyesi (Chamelea gallina) yumuşak dokusu örneklerinde 137Cs radyoizotopunun radyoaktivite seviyeleri 
germanyum (HPGe) dedektörü kullanılarak ölçülmüştür. Sediment ve Beyaz kum midyesi yumuşak doku 
örneklerinde 137Cs aktiflik konsantrasyon değerlerinin sırasıyla 0,72?2,19 Bq kg-1, 1,38?1,52 Bq kg-1 aralığında 
değiştiği gözlenmiştir. Beyaz kum midyesi yumuşak doku örneklerinde elde edilen radyoaktif konsantrasyon 
sonuçlarından insanlar tarafından Türkiye’de yıllık yumuşakça tüketimine bağlı olarak  radyonüklidlerin günlük 
alımı (GA), yıllık alınan etkin doz (YAED), kanserojen risk (KRm) parametreleri hesaplanmıştır.  Radyonüklidlerin 
aktiflik konsantrasyon sonuçları ve hesaplanan radyolojik risk parametreleri uluslararası sınır değerleri ve literatürde 
yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca yapılan hesaplamalar, ortalama aktiflik konsantrasyonlarının halk 
sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Cs-137, Beyaz Kum Midyesi, Sediment, Sinop, 
 

Abstract 
 

Radioactivity levels of the 137Cs radioisotope were measured using a germanium (HPGe) detector in sediment and 
soft tissue of white sand mussel samples (Chamelea gallina) collected from three stations located in the coastal area 
of Sinop province in the Middle Black Sea Region. Activity concentrations in sediment and soft tissue of white sand 
mussel samples were observed to vary in the range 0,72?2,19 Bq kg-1, 1,38?1,52 Bq kg-1 for 137Cs, respectively. 
The daily intake (GA), annual effective dose (YAED), carcinogenic risk (KRm) parameters of radionuclides were 
calculated from the results of radioactive concentration obtained in soft tissue of white sand mussel samples 
depending on people's annual mollusc consumption in Turkey. The activity concentration results of radionuclides 
and calculated radiological risk parameters were compared with the international limit values and other studies in 
the literature. Furthermore, according to calculations, the average activity concentrations haven’t shown any risk in 
terms of public health. 
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Proje Başlığı Sinop İli Kıyısal Alanda Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina) Örneklerinde Radyolojik 

Kanser Riskinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HASAN  BALTAŞ 
 
Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ERKAN KIRIŞ, Öğr.Gör. MURAT ŞİRİN , Prof.Dr. GÖKHAN  APAYDIN, 

Prof.Dr. GÖKTUĞ  DALGIÇ, 
Proje Kodu FDP-2016-674 

Proje Türü Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.461,05 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.831,54 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde Sinop ilinin kıyısal alanında belirlenen 3 istasyondan toplanan sediment ve Beyaz kum 
midyesi (Chamelea gallina) yumuşak dokusu örneklerinde 137Cs radyoizotopunun radyoaktivite seviyeleri 
germanyum (HPGe) dedektörü kullanılarak ölçülmüştür. Sediment ve Beyaz kum midyesi yumuşak doku 
örneklerinde 137Cs aktiflik konsantrasyon değerlerinin sırasıyla 0,72?2,19 Bq kg-1, 1,38?1,52 Bq kg-1 aralığında 
değiştiği gözlenmiştir. Beyaz kum midyesi yumuşak doku örneklerinde elde edilen radyoaktif konsantrasyon 
sonuçlarından insanlar tarafından Türkiye’de yıllık yumuşakça tüketimine bağlı olarak  radyonüklidlerin günlük 
alımı (GA), yıllık alınan etkin doz (YAED), kanserojen risk (KRm) parametreleri hesaplanmıştır.  Radyonüklidlerin 
aktiflik konsantrasyon sonuçları ve hesaplanan radyolojik risk parametreleri uluslararası sınır değerleri ve literatürde 
yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca yapılan hesaplamalar, ortalama aktiflik konsantrasyonlarının halk 
sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Cs-137, Beyaz Kum Midyesi, Sediment, Sinop, 
 

Abstract 
 

Radioactivity levels of the 137Cs radioisotope were measured using a germanium (HPGe) detector in sediment and 
soft tissue of white sand mussel samples (Chamelea gallina) collected from three stations located in the coastal area 
of Sinop province in the Middle Black Sea Region. Activity concentrations in sediment and soft tissue of white sand 
mussel samples were observed to vary in the range 0,72?2,19 Bq kg-1, 1,38?1,52 Bq kg-1 for 137Cs, respectively. 
The daily intake (GA), annual effective dose (YAED), carcinogenic risk (KRm) parameters of radionuclides were 
calculated from the results of radioactive concentration obtained in soft tissue of white sand mussel samples 
depending on people's annual mollusc consumption in Turkey. The activity concentration results of radionuclides 
and calculated radiological risk parameters were compared with the international limit values and other studies in 
the literature. Furthermore, according to calculations, the average activity concentrations haven’t shown any risk in 
terms of public health. 

 

  
  
Proje Başlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER  DİLEK 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. AKİF ZİYA BAYRAK, Arş.Gör. KEZBAN CİHAN , Arş.Gör. MUSTAFA UĞUR 

MİRASEDOĞLU, 
Proje Kodu SBA-2016-677 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.669,20 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.668,81 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenim 
gören öğrencilerin ilçe dışı harcamalarının tespit edilmesi ve Fındıklı ekonomisine yansımalarının belirlenmesidir. 
Tüm öğrencilere uygulanacak olan yüz yüze anket yöntemi ile öğrencilerin demografik özellikleri, gelir seviyeleri 
ve harcama kalemleri tespit edilecektir. Öğrenci harcamaları gıda, giyim-ayakkabı, kişisel bakım, ulaşım, iletişim-
teknoloji, kültür-eğlence ve eğitim-kırtasiye olmak üzere 8 ana grup altında detaylandırılarak incelenecektir. Hangi 
harcamaların ilçe ekonomisi dışında gerçekleştiğinin ve bu harcamaların yıllık tutarının tespit edilmesi ile ilçe 
ekonomisinin kaybı hesaplanacaktır. 
Ürün çeşitliliğinin azlığı ve fiyatların yüksekliği nedeniyle özellikle giyim-ayakkabı ve kültür-eğlence 
harcamalarındaki kayıpların daha fazla olacağı beklenmektedir. Ayrıca Fındıklı ilçesinin Sarp sınır kapısına yakın 
olması ve vizesiz geçiş imkanlarından dolayı bazı harcama kalemlerinde yurt dışı kayıplarının da olması 
öngörülmektedir. Sızıntıların gerçekleştiği tüketim kalemlerinde gerekli yatırımların sağlanması, öğrencilerin ilçe 
ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerini daha da artıracaktır. Bu sebeple politika yapıcılara  ve ilçe halkına önemli 
bilgiler sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin ilçe dışında gerçekleştirdiği harcamaları kategorize etmek 
suretiyle, Fındıklı ilçesinde yatırım yapmayı hedefleyen girişimcilerin yatırım kararlarına da ışık tutması 
beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tüketim Harcamaları, Ekonomik Katkı, Kent Ekonomisi, 

 
Abstract 

 
The aim of this study is to find the expenditures of the students who arestudying at the Recep Tayyip Erdogan 
University Fmd1kl1 School of Applied Sciences and to determine their reflections to the F1nd1kl1 Economy. 
The demographic characteristics, income levels and expenditure items of the student swill be determined through 
the face-to-face survey method which will be applied to all the students. Student expenditures will be examined in 
detailunder 8 main groups as food, clothing-shoes, personal care, transportation, communication-technology, culture-
entertainment and education-stationery. The loss of the district economy will be calculated by determining what 
expenditures are realized outside the district economy and by determining the annual amount of these expenditures. 
Due to the low product range and high prices, it is expected that the losses in clothing-footwear and culture -leisure 
expenditures will be higher. Moreover, it is foreseen that the loss of foreign expenditures will be due to the fact that 
the F1nd1kl1  district is close to the Sarp bordergateandt here are visa-free Access opportunities. Ensuring the necessary 
investments in the types of consumption that createl eaks will further increase the positive effects of the students on 
the district economy. For this reason, it is aimed to provide important information to policymakers and district 
people. It is also expected that investors who aim to invest in the district of F1nd1kl1 will shed light on investment 
decisions by categorizing the expenditures realized by the students outside the district. 
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Proje Başlığı İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA NİZA 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. ALİ  KUMAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. ALİ HAYDAR BÖLÜKBAŞ, 

Proje Kodu SDK-2016-678 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 27.12.2016 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.456,76 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.272,05 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

İslam fıkıh ekolleri; yani mezhepler; naslardan hareketle İslam boçlar hukukunun temeli olan ve geçmişten 
günümüze hayatımızın her safhasında etkili olan akitlerin sıhhatini bir takım şartlara bağlamışlardır. Örnek verecek 
olursak akdin cehalet ve garar ile malul olması kimi mezheplere göre akdi ifsad ederken kimisine göre batıl 
kılmaktadır. Zira bu amiller insanlar arasında niza ve husumetlere ayrıca haksız kazançlara yol açmaktadır. Bu da 
dinin engellemek istediği temek maksatlardandır. Fakat bu amiller insanların nizaına neden oldukları için 
yasaklanmış olmakla birlikte günlük yaşamda bunları hiç olmadığı bir akit anlayışını savunmak insanları meşakkate 
sevk edecektir. Bu da Allah'ın istemediği bir durumdur. Bundan hareketle bu ve benzeri kıstasların akdin sıhhatine 
etkisinden söz etmek için; kriteri koyulmuş ve konu tüm fıkıh kitaplarında gerek akitler içerisinde gerekse nikah 
bahisleri, ceza ve miras hukuku çerçevesinde incelenmiştir. Bununla birlikte konu gelenkte ne de modern dönemde 
müstakil olarak incelenmemiş ve bir teorisi ortaya konulmamıştır. Çalışmada döküman incelem tekniği kullanılıp 
yorumlayıcı paradigma esas alınarak bir teori ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışma, veri toplama yorumlama 
aşamalarından sonra yazıya geçirilerek iki yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Niza, Cehalet, Garar, 
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Proje Başlığı Kalıp Boyutlarının Al25Zn3Cu Alaşımının Yapısal Mekanik ve Korozyon Özelliklerine 

Etkisinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ALİ PAŞA HEKİMOĞLU 

Araştırmacılar EMRE BEKIRYAZICI,  MURAT  HACIOSMANOĞLU, 

Proje Kodu FHD-2016-681 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 10.07.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.950,06 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.950,03 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada Al-25Zn-3Cu alaşımı farklı soğuma hızlarında katılaştırılmak amacıyla hacmi aynı fakat 
boyutlarıfarklı olan 5 adet çelik kalıba dökülerek üretildi. Üretilen alaşımların içyapıları standart metalografik 
yöntemler kullanılarak incelendi. Sertlik ve mekanik özellikleri sırasıyla Brinell sertlik ölçüm yöntemi ve üniversal 
çekme deneyi yardımıyla belirlendi. Al-25Zn-3Cu alaşımının içyapısının alüminyumca zengin dendiritleri, çinkoca 
zengin ve bakırca zengin fazından oluştuğu görüldü. Soğuma hızı arttıkça alaşımın içyapısındaki alüminyumca 
zengin dendiritlerinin büyüdüğü, sertliğin ve çekme mukavemetinin arttığı görüldü. Alaşımın korozyon direncinin 
ise artan soğuma hızı ile birlikte azaldığı görüldü. Alaşımın sertlik, çekme deneyi ve korozyon testinden elde edilen 
sonuçlar soğuma hızı nedeniyle içyapısında meydana gelen değişimlere dayandırılarak açıklandı. 
Anahtar Kelimeler: Al esaslı alaşımlar, Korozyon, Metalik Malzemeler, Yapı-Özellik İlişkisi, Al-25Zn-3Cu 
Alaşımı, 

  
 

Abstract 
 

In this study, Al-25Zn-3Cu alloy was produced by permanent mold casting method with different 5 steel molds 
having the same volume but different dimensions in order to solidify at different cooling rates. The microstructures 
of the produced alloys were investigated using standard metallographic techniques. Hardness and tensile strength of 
these alloys were determined by Brinell hardness measurement method and universal tensile test, respectively. The 
microstructure of the Al-25Zn-3Cu alloy was found to be composed of aluminum-rich ? dendrites, zinc-rich ? and 
copper-rich ? phases. As the cooling rate increased, it was observed that the aluminum-rich ? dendrites are grew and 
hardness and the tensile strength of the alloy increased. The corrosion resistance of the alloy decreased with the 
increasing cooling rate. The results obtained from the hardness, tensile test and corrosion test of the alloy were 
explained based on the changes in the microstructure due to the cooling rate differences. 
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Proje Başlığı Kürtün Baraj Gölünde Bakteriyel ve Paraziter Balık Patojenlerinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ŞEVKİ  KAYIŞ 

Araştırmacılar Ahmet BİNGÖL, 

Proje Kodu FYL-2016-682 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.987,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.007,18 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada Kürtün Baraj Gölü’nde bulunan balıklarda patojen olan bakterilerin ve parazitlerin varlığı hem kültür 
hemde doğal türlerde araştırılmıştır. Çalışma Ekim 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilmiş 
ve Alburnus derjugini, Çoruh alabalığı (Salmo coruhensis), gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve sazan 
(Cyprinus carpio) balıkları olmak üzere 4 farklı türden toplam 126 balık örneklenmiştir. Bu balıklarda yapılan 
incelemeler sonucunda, paraziter patojenlerden Ligula intestinalis, Paradiplozoon sp., Trichodina sp., Chillodonella 
cyprini, Vorticella sp., Apiosoma sp., Gyrodactylus sp., Ichthyophthirius multifiliis ve Ambiphyra sp. izole 
edilmiştir. Bakteriyel patojenlerden ise doğal tür olan Alburnus derjugini’den toplam 28 bakteri suşu (11 farklı tür 
ve 6 cins), kültür şartlarında yetiştiriciliği yapılan Salmo coruhensis ve Oncorhynchus mykiss den ise toplam 18 
bakteri suşu (9 farklı tür ve 7 cins) izole edilmiştir. Bu sonuçlara göre, her iki grup balıklardan (kültür ve doğal) 
genellikle Aeromonas ve Pseudomonas cinslerine ait bakteriler izole edildiği gözlemlenmiştir. Bunun dışında, yine 
Yersinia sp., Acinetobacter cinsine ait bakteriler ortak olan türler olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile Kürtün baraj 
gölünün bakteriyel ve paraziter balık patojenleri mevsimsel olarak ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Bakteri, parazit, balık kürtün barajı, 

 
Abstract 

 
In this study, the presence of bacterial and parasitic pathogens in the culture and wild fish species in the Kürtün Dam 
Lake were investigated. The study was carried out monthly from October 2016 to September 2017 and totaly 126 
fish sampled including 4 different fish species Alburnus derjugi, Coruh (Salmo coruhensis), rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio). Ligula intestinalis, Paradiplozoon sp., Trichodina sp., 
Chillodonella cyprini, Vorticella sp., Apiosoma sp., Gyrodactylus sp., Ichthyophthirius multifiliis and Ambiphyra 
sp. were determined in the parasitic pathogens. A total of 28 bacterial strains (11 different species and 6 genuses) 
were isolated from the wild species, Alburnus derjugini, and also a total of 18 bacterial strains (9 different species 
and 7 genuses) were isolated from Salmo coruhensis and Oncorhynchus mykiss. According to these results, it was 
observed that genus of Aeromonas and Pseudomonas were generally isolated from both groups of fishes (culture 
and wild). In addition, Yersinia sp. and Acinetobacter have been identified as common species from the both groups. 
This study reveals bacterial and parasitic fish pathogens of Kürtün Dam Lake seasonally. 
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Proje Başlığı Bor Stronsiyum veveya Magnezyum Katkılarının AlSi Alaşımlarının Yapısal ve Mekanik 

Özelliklerine Etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ALİ PAŞA HEKİMOĞLU 

Araştırmacılar Gizem  AYATA, 

Proje Kodu FYL-2016-685 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 11.05.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.998,12 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.980,59 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada bir dizi ikili Al-Si ve farklı oranlarda silisyum, bor ve/veya stronsiyum, magnezyum içeren Al- Si 
esaslı üçlü ve dörtlü alaşım ile bir adet beşli Al-12Si-0,05B-0,1Sr-0,6Mg alaşımı kokil kalıba döküm yöntemi ile 
üretildi. Üretilen alaşımların içyapıları standart metalografik yöntemler kullanılarak incelendi. Sertlik ve mekanik 
özellikleri sırasıyla Brinell sertlik ölçüm yöntemi ve üniversal çekme deneyi yardımıyla belirlendi. İkili Al-Si 
alaşımlarının içyapılarının alüminyumca zengin ? dendiritleri, primer silisyum ve ötektik Al-Si fazından oluştuğu 
görüldü. Al-Si alaşımlarına yapılan bor katkısı alüminyumca zengin ? dendiritlerinin küçülmesine ve ötektik fazın 
morfolojisinin değişmesine neden oldu. Stronsiyum içeren Al-Si esaslı üçlü alaşımların ikili Al-Si alaşımlarına göre 
daha ince ve küresel yapılı ötektik fazdan oluşan bir yapı sergilediği görüldü. Magnezyum Al-Si-Sr alaşımlarının 
dendiritik yapısını ve diğer fazları belirgin bir şekilde 
etkilemedi, ancak dörtlü Al-Si-Sr-Mg alaşımların içyapısında magnezyumca zengin fazların oluşmasına neden oldu. 
Belirli oranlardaki bor, stronsiyum ve magnezyum katkılarının üretilen alaşımların hem sertliğini hem de çekme 
dayanımını artırdığı görüldü. Alaşımların sertlik ve çekme dayanımındaki artış ile kopma uzaması değerlerindeki 
değişimler element katkısı nedeniyle içyapılarında meydana gelen değişikliklere dayandırılarak irdelendi. 
Anahtar Kelimeler: Malzeme Karakterizasyonu, Metalik Malzemeler, Yapı-Özellik İlişkisi, Al-Si Esaslı Alaşımlar, 

 
 
Abstract 
 

In this study, a series binary Al-Si, ternary, and quaternary Al-Si based alloys having different rate silicon, boron 
and (or) strontium and magnesium and one quinary Al-12Si-0.05B-0.1Sr-0.6Mg were produced by permanent mould 
casting. Structural properties of the produced alloys were investigated by using standard metallographic technics. 
Their hardness values and mechanical properties were determined by using Brinell hardness test method and 
universal tensile test, respectively. The microstructure of the binary Al-Si alloys consisted of aluminum rich ? 
dendrites, primary Si and eutectic Al-Si phase. Addition of boron to Al- Si alloys caused a decrease in the size of 
the aluminum rich ? phase and a change in morphology of the eutectic phase. The ternary Al-Si based alloys 
contained strontium showed a microstructure having the refined and spheroidized eutectic phase compare to binary 
Al-Si alloys. Magnesium had no significant effect on the microstructures of Al-Si-Sr alloys. However, magnesium 
rich phases observed in the microstructure of the quaternary Al-Si-Sr-Mg alloys. Specific ratios of boron, strontium 
and magnesium additions caused an increament the both hardness and tensile strength of the produced alloys. 
Increament in the hardnes and tensile strength, and the change in elongation to fracture values of the alloys 
investigated were discussed in the basis on structural changes caused by element additions. 
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Proje Başlığı Moleküler Genetik Laboratuvarı Altyapısının İyileştirilmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ İRFAN GÜZEL 

Araştırmacılar Arş.Gör. İHSAN  NALKIRAN, Dr.Öğr.Üyesi FARUK  SAYDAM, 

Proje Kodu TAP-2016-686 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 22.05.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
112.100,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
108.560,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Proje ile Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Genetik lab için talep edilen qRT-PCR sistemi satın 
alınmış olup, kurulum ve teslimatı gerçekleşmiştir. 
Anahtar Kelimeler: qRT-PCR, Gen Ekspresyonu, Moleküler Genetik, 
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Proje Başlığı Su Ürünleri Fakültesi Kapalı Devre Akvaryum Sisteminin Kurulması Ve Karadeniz 

Araştırma Gemisinin Örnekleme Özelliklerinin Geliştirilmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. CEMALETTİN  ŞAHİN 
 
 
Araştırmacılar 

Arş.Gör. TUNCAY YEŞİLÇİÇEK , Doç.Dr. FERHAT  KALAYCI, Doç.Dr. HURİYE 
ARIMAN KARABULUT, Doç.Dr. İLKER ZEKİ KURTOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi FATMA 
DELİHASAN SONAY, Öğr.Gör. YUSUF CEYLAN, Prof.Dr. FİKRİ  BALTA, Prof.Dr. 
ŞEVKİ  KAYIŞ, Yrd.Doç.Dr. SERKAN  KORAL, 

Proje Kodu FAP-2016-689 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.11.2016 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
282.964,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
273.178,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi altyapısında bulunan Akvaryum Ünitesinin ve Karadeniz Araştırma Gemisinin 
işlerliğini artırmak, eğitim öğretim çalışmalarına katkısını iyileştirmek, bilimsel araştırma çalışmalarında güvenilir 
veri toplamak ve Üniversitemizi temsil gücünü artırmak amacıyla planlanan çalışmalar tamamlanmıştır. 
Bu amaçla, Kapalı Devre Akvaryum Ünitesinde yapılan çalışmalarda; 3 katlı, 4x4cm ebatlı krom profilden imal 
edilen sehpa, 11.418 lt toplam hacimli 45 cam akvaryum, toplam 1.755 lt hacimli sump yapısı, fitting sistem, 
havalandırma sistemi,  ultraviyole (UV) dezenfeksiyon sistemi, temiz su rezervi ve akvaryumların sunum yönünde 
görseli bozan kısımlarının alikobant ile kaplanması, akvaryum içi aydınlatma, toplam 1.300 lt hacimli 2 adet müstakil 
akvaryum imal edilerek monte edilmiştir.  Akvaryum sistemleri çalıştırılıp, ihtiyaç duyulan su kalitesi elde edildikten 
sonra, sisteme balık ve bitkiler yerleştirilmiştir. Halen sistemde 62 farklı balık türünün bakım-beslemesi, üretimleri 
ve sunumları yürütülmektedir. 
Araştırma Gemisinde, motor gücü ve ağırlığına uygun olarak tasarlanan trol ağı takımı (ağ ile trol kapıları), trol 
ırgatında kullanılan çelik tel çapına uygun olarak mekanik tel sarıcılar, mataforalarda kullanılacak kilit, fırdöndü ile 
bastikaların dizaynı ve gemiye montajı gerçekleştirilmiştir. İki adet 500’er m uzunluğunda 10 mm çapında çelik 
teller, her 50 m de bir bakır ve PP kablolar ile işaretlemiş, tel tamburlarında kullanıma hazır hale getirilmiştir. Proje 
kapsamında gemide montajı yapılan ve kurulan bütün sistemler deneme seferinde başarıyla test edilmiştir. 
Proje ile Kapalı Devre Akvaryum Sistemi ve R/V Karadeniz Araştırma Gemisi eğitim, araştırma ve demonstrasyon 
amaçlı olarak Fakülteyi ve Üniversiteyi daha başarılı temsil edecek yapıya kavuşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Akvaryum, Kapalı Devre Sistem, Akvaryum Balıkları, Trol, Av Araçları Teknolojisi, 

 

 

Abstract 
 

Planned studies have been completed in order to increase the functioning of the Aquarium Unit and the Black Sea 
Research Ship in the infrastructure of the Faculty of Fisheries of our University in order to improve the contribution 
to education and training studies and to collect reliable data in scientific research studies and to increase the 
representation power of our university. 
For this purpose; 3-storey 4x4 cm chrome profiling stand, 45 glass aquariums with a total volume of 11.418 lt, 4 
sump with total volume of 1.755 lt, fitting system, ventilation system, ultraviolet (UV) disinfection system, clean 
water reservoir and alikobant coating on the visual disturbing parts of the aquariums in presentation direction, 
aquarium lighting, 2 individual aquariums with a total volume of 1.300 liters in the entrance hall, were 
manufactured and assembled with the work done at the Recirculating Aquarium System Unit. Fish and plants are 
placed in the system after the aquarium systems are operated and the required water quality is obtained. Currently, 
it is carried out maintenance-feeding, production and presentation of 62 different fish species in the system. 
In the R/V Karadeniz Research Ship, the design of the trawl gear set (trawling net and trawl doors), which was 
designed according to the engine power and weight, the mechanical wire winders used in the trawl gear, the snatch 
blocks, the swivels and the shackles to be used in the davits were designed and assembled on the stern. Two 500-
meter-long steel wire with a diameter of 10 mm were marked with copper and PP cables every 50 m and ready for 
use on the drums. All equipment installed and operated on board in the project has been successfully tested on sea 
trial. 
With the project, Recirculating Aquarium System and R/V Karadeniz Research Ship were delivered to the structure 
that will represent Faculty and University more successfully for education, research and demonstration purposes. 
Key Words: Aquarium, Recirculating aquaculture system, Aquarium fish, Trawl, Fishing tools technology. 
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Proje Başlığı 9-12 yaş çocukların estetik değer algılarının çok boyutlu incelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi İRFAN NİHAN  DEMİREL 

Araştırmacılar Arş.Gör. AYŞE AYTAR, Arş.Gör. HAKAN  İSLAMOĞLU, 

Proje Kodu SKG-2016-692 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 27.12.2016 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.258,94 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.180,34 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Araştırmanın amacı, 9-12 yaş çocukların estetik değer algılarının çok boyutlu olarak incelenmesidir. Araştırma 
Karadeniz Bölgesinde 5., 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen 9-12 yaş aralığındaki toplam 
1021 (534 kız; 486 erkek) öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının bir arada 
kullanıldığı karma yöntem çalışmasıdır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Mazman Budak 
(2012) tarafından geliştirilen “sanat ve estetik değer tutum ölçeği”; nitel boyutunda ise, çocukların estetik değer 
kavramına ilişkin algılarını tespit etmek amacıyla metafor yoluyla veri toplama formu kullanılmıştır. Araştırmanın 
nicel boyutundan elde edilen bulgular kız çocukların erkek çocuklara göre sanat ve estetik değer tutum puanlarının 
daha olumlu olduğunu ve yaşanılan çevrenin tarihi, sanatsal ve kültürel değerlerine ilişkin olarak alınan estetik 
tavrın, hayata bakış açısında estetik beğeni düzeyini olumlu şekilde etkilediği sonucunu ortaya koymuştur. 
Araştırma sonuçları, aynı zamanda yaş düzeyi ilerledikçe estetik değer kavramına ilişkin bakış açısının kişinin 
yaşam düzeyi ve güzel kavramını algılama eğiliminin farklılık göstermesi ile ilişkilendirilebileceği sonucunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca göreceli bir kavram olan güzel ifadesi üzerine düşünmenin kişiden kişiye ve yaş düzeyine bağlı 
olarak farklılaşabileceği görülmüştür. Araştırmanın nitel boyutundan elde edilen bulgular ise çocukların estetik 
kavramını güzellik ile ilişkilendirdikleri ancak genel olarak cerrahi bir müdahale, fiziksel görünüm ya da esneklik 
olarak algıladıklarını göstermiştir. Diğer taraftan estetik kavramının sanatsal anlamda bir duygu olarak bireye 
yaşattığı ölüm, acı, hüzün, mutluluk, güzellik ya da heyecan gibi kavramlarla kısmen ilişkilendirildiği ve bu tanıma 
yakın olarak kişiye zevk ya da heyecan veren bir duygu olarak estetik haz kavramı üzerine yoğunlaştıkları 
görülmüştür. 9-12 yaş çocukların estetik değer algılarının gelişimi için sınıf ortamı yerine çevredeki doğal 
güzelliklerle doğrudan etkileşime girebilecekleri ortamlarda çalışmalarını yürütmeleri önerilmektedir. Bu durumun, 
çocukların çevrelerinde karşılaştıkları doğal güzellikleri, hem düşüncelerine hem de resimlerine yansıtarak, estetik 
değer yargılarını geliştirmelerinde etkili olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Estetik, estetik değer, sanat, 
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Abstract 
 
The aim of the research is to examine the aesthetic value perceptions of children 9-12 years in a multidimensional 
way. The study was conducted with a total of 1021 (534 girls, 486 boys) students aged 9-12 who were randomly 
selected to study in the 5th, 6th and 7th grades in the Black Sea Region. Research is a hybrid methodology study in 
which quantitative and qualitative research approaches are used together. The "art and aesthetic value attitude scale" 
developed by Mazman Budak (2012) as a means of collecting data in the quantitative aspect of the research; 
Qualitative dimension, data collection form through metaphor was used to determine the perceptions of children 
about the concept of aesthetic value. Findings obtained from the quantitative dimension of the research revealed that 
the scores of art and aesthetic value attitudes of girls are more positive for boys than boys and that the aesthetic 
attitude regarding the historical, artistic and cultural values of the encountered environment positively affected the 
aesthetic appreciation level in view point of view. The results of the research also showed that as the age progresses, 
the point of view regarding the concept of aesthetic value may be related to the difference in the tendency of the 
person to perceive the life level and the beautiful concept. It has also been observed that the idea of a good expression, 
which is a relative concept, may vary depending on the person and age level of the person. Findings from the 
qualitative aspect of the research showed that children perceive the concept of aesthetics as beauty, but they perceive 
it as a surgical intervention, physical appearance or flexibility in general. On the other hand, it has been seen that 
the concept of aesthetics is partially related to concepts such as death, pain, sadness, happiness, beauty or excitement 
experienced by an individual as an artistic sense, and they are concentrated on the concept of aesthetic pleasure as 
a feeling of pleasure or enthusiasm. It is proposed that children aged 9-12 should work in environments where they 
can interact directly with the natural beauty of the environment instead of classroom environment for the 
development of aesthetic sense of values. This situation is thought to be effective in improving the aesthetic value 
judgments by reflecting the natural beauties that children encounter in their surroundings, both in their minds and 
their pictures. 
Keywords: Aesthetic, aesthetic value, art, art education 
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Proje Başlığı Bazı Yeni Fumarat ve Gulutarat Türevi Bileşklerin Sentezi Yapı Tayini ve Enzim 

İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SELAMİ  ŞAŞMAZ 

Araştırmacılar Arş.Gör. GÜNAY KAYA KANTAR, Doç.Dr. NİMET  BALTAŞ, 

Proje Kodu FBA-2016-697 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 30.12.2016 Kapanma Tarihi 08.03.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
26.437,60 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
26.394,10 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje kapsamında, dört farklı fumarat ve dört farklı glutarat bileşiği sentezlenmiş ve çeşitli spektroskopik 
yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen tüm maddelerin ?-Glukozidaz, Üreaz, Ksantinoksidaz ve 
Asetilkolinesteraz enzimleri üzerine inhibisyon özellikleri incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: fumarat, glutarat, enzim inhibisyon, 
 

 
Abstract 

 
In this Project, four different fumarate and four different glutarate compounds were synthesized and characterized 
using various spectroscopic methods. The inhibition properties of ?-Glucosidase, Urease, Xanthinoxidase and 
Acetylcholinesterase enzymes were investigated. 
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Proje Başlığı FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ROBOTİK TEKNOLOJİ İLE STEM 

ÖĞRENİYOR 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SİNAN  ÇINAR 
 
Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi NİMET  PIRASA,  Elif  Karal ,  MERT  ER,  Mucize  ÇİFTÇİ,  Sinem 

Güldemir, 
Proje Kodu SBA-2016-703 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 30.12.2016 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
16.699,15 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.698,05 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Robotik uygulamalarının sınıflarda etkili bir şekilde uygulanması için öğretmen eğitim programları önemli olmasına 
rağmen ülkemizde eğitsel robotik ile öğretmen eğitimini içeren herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Alan yazısı 
incelediğinde gelişmiş olan ülkelerde öğretmen adayı ve öğretmenler için düzenlenen çeşitli çalışmalara rastlamak 
mümkündür (Sulivan ve Martin, 2009; Tocheck ve Lapes, 2012; Kim vd., 2015). Diğer taraftan Dünya’da robotik 
eğitim materyali olarak kullanıldığı fen, matematik, bilgisayar, coğrafya, mühendislik gibi farklı derslere ve okul 
düzeylerine rastlamak mümkünken Türkiye’de yapılmış yayınların yarısından fazlasının robot uygulamalarını fen 
bilgisi dersi kapsamında yaptığı görülmektedir. Diğer yayınlarda yapılan uygulamalar ise robot kampları kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki çalışmaların neredeyse tamamı ortaokul düzeyinde yapılmıştır(Ramli, Yunus, & 
İshak , 2011; Özdoğru, 2013; Eraslan vd., 2013; Kesim ,20014; Özdemir, 2015;Güney; 2015; Kılıç, 2015) .&nbsp; 
Öğretmen ve öğretmen adayları ile yapılmış herhangi bir çalışmaya&nbsp; rastlanmamıştır.&nbsp;Bu bağlamada 
fen bilgisi öğretmen adaylarına eğitsel robotik materyallerinin nasıl kullanacağı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışın 
kazandırılması oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Robotik uygulamaların yer aldığı 
STEM yaklaşımına dayalı bir STREM (Science, Technology, Robotic, Engineering, Mathematic) dersini geliştirmek 
ve STREM dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik teknolojiye dayalı fen bilgisi öğretimi yapma tutumuna 
ve bilgisini etkisini incelemektir. 
Anahtar Kelimeler: Robotik teknoloji, STEM eğitimi, fen bilgisi öğretmen adayı, hizmet öncesi eğitim, 
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Proje Başlığı Güneydoğu Karadeniz’de nehir girdisinin (Taşlı deresi-RİZE) mikroplastik düzeyine 

katkısının araştırılması 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. ÜLGEN  AYTAN 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. ERTUĞRUL AĞIRBAŞ , Doç.Dr. RAHŞAN EVREN MAZLUM,  FATMA 

BAŞAK ESENSOY ŞAHIN,  FURKAN  KARACAN, 
Proje Kodu FDP-2016-707 

Proje Türü Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 30.12.2016 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.434,39 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.200,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Yüksek nehir deşarjına sahip yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz’de, çöpler önemli bir çevresel problemdir. Plastik 
çöpler dünya genelinde olduğu gibi Karadeniz’de deniz çöplerinin en yaygın olanıdır. Nehirlerin plastik çöplerin en 
önemli bir kaynağı olduğu bilinmektedir. Bu proje ile bölgede ilk kez Rize ili Taşlı deresinin kıyısal sulardaki 
mikroplastik kirliliğine katkısı araştırılmıştır. Bu amaçla Mart-Temmuz 2017 tarihleri arasından Taşlı deresi ağzında 
seçilen dört ve 2 mil açıkta yer alan bir istasyonda (kontrol) toplam beş kez örnekleme yapılmıştır. Örnekler yüzey 
sularından manta trolü, su kolonundan ise WP2 plankton kepçesi ile toplanmıştır. Elenerek ön boyutlama yapılmış 
örneklerden asitlendirme işlemi ile organik maddenin uzaklaştırılması sağlanmıştır. Stereo-mikroskop altında görsel 
sayım metoduna göre mikroplastiklerin sayımı gerçekleştirilerek, tip ve renkleri belirlenmiştir. Resim yazılımı 
yardımı ile rastlanılan tüm plastiklerin fotoğrafları çekilerek boyut ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince 
film (naylon), fiber, parçacık, köpük ve pelet (boncuk) olmak üzere beş tipte plastiğe rastlanılmıştır. Mikroplastik 
konsantrasyonu yüzey sularında 0.08-3.62 adet.m-2 (ortalama 0.72±0.86 adet.m-2), su kolonunda ise 10- 59 adet. 
m-3 arasında değişim göstermiştir. Fiberler çalışma bölgesinde en sık (% 50.3) rastlanılan mikroplastik tipi olurken, 
film (%25.7), köpük (% 20. 9) ve parçacıklar (% 3.3)  tarafından takip edilmiştir. Mikroplastiklerin % 26’sını 0.1-1 
mm, % 74’ünü ise 1-5 mm boy aralığına sahip mikroplastikler oluşturmuştur. Zooplanktonun su kolonunda 
mikroplastiklerle karşılaşma oranları 11 ila 286 arasında hesaplanmıştır. Örnekleme istasyonları arasında 
mikroplastik konsantrasyonu bakımından istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05, tek yönlü 
ANOVA). Proje sonuçları nehir deşarjının 2 mil açığa kadar etki göstererek, Mayıs-Ağustos döneminde bölgede 
mikroplastik kirliliğine önemli katkı yaptığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mikroplastik, Karadeniz, Kirlilik, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

Marine litter is an important environmental problem in the Black Sea which is a semi-enclosed with high river 
discharge. Plastics are the most common litter in the beaches and sea in the Black Sea as it’s in the other regions in the 
world. Rivers are known as the most important source of plastic litter.  For the first time, contribution of Taşlı Deresi 
(Rize) discharge to microplastic pollution in coastal waters was investigated. Samplings were conducted between 
March and August 2017 at four stations in river mouth  and one station in 2 nauthical miles. Samples were collected 
with manta trawl and WP2 plankton net from surface and water column, respectively. Samples were sieved to separate 
in size classes and organic matter were removed by acid digestion method. Microplastic were counted, categorized into 
types and its colours were recorded under stereomicroscope. All microplastics were measured by using image analyse 
software. Five different types of microplastic (film, fibre, fragment, foam and pellet) were detected during the study. 
Microplastic concentration varied from 0.08 to 3.62 par.m-2 (mean 0.72±0.86 par.m-2) and 10 to 59 par. m-3 for 
surface and water column, respectively. Fibre was the prevalent type of microplastic (50.3%) followed by film (25.7 
%), foam (20.9 %), and fragments (3.3 %). Size class 1-5 mm was most abundant at 74 %, small microplastics (0.1-1 
mm) comprised 26 % of samples. Encounter rates of zooplankton with microplastic ranged between 11 and 286 during 
the study. No significant differences were found on microplastic concentration between sampling stations (p>0.05, one 
way ANOVA). Project results showed that river discharge affects 2 nautical miles off shore and is an important source 
of plastic especially in the period of high run off during May-Augus 
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Proje Başlığı 

YATAN HASTALARIN SOLUNUM YOLU  ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 
ACİNETOBACTER  SUŞLARINDA  ANTİBİYOTİK  DİRENÇ  GENLERİNİN  VE 
İNTEGRON GEN KASETLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi UĞUR  KOSTAKOĞLU 
 
Araştırmacılar 

Doç.Dr. AYŞE ERTÜRK, Doç.Dr. AYŞEGÜL  ÇOPUR ÇİÇEK, Dr.Öğr.Üyesi 
İLKNUR ESEN  YILDIZ, Dr.Öğr.Üyesi SONGÜL  ÖZYURT, Prof.Dr. EMİNE  
SÖNMEZ, Yrd.Doç.Dr. MEVLÜT  KARATAŞ, 

Proje Kodu TSA-2017-541 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.926,32 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
21.522,76 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
AMAÇ : Antibiyotik direnç genlerinin bakteriler arasındaki yayılımı, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ciddi 
sorunlar oluşturmaktadır. Son zamanlarda bu genlerin integronlarda da taşındığı gösterilmiştir. Ülkemizde, alt 
solunum yolu örneklerinde üreyen Acinetobacter baumannii (A.baumannii) klinik izolatlarında sınıf 1 ve sınıf 2 
integron taşıyıcılığıyla ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde solunum yolu örneklerinde üreyen enfeksiyon etkeni olan A.baumannii  
suşlarında, sınıf 1 ve 2 integron taşıyıcılığının araştırılması, antibiyotik direnç genlerinin karakterize edilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmaya, Mart 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında alt solunum yolu örneklerinden izole edilen 
toplam 86 A. baumannii suşu  dahil edilmiştir. İzolatların tanımlanması ve antibiyogramları konvansiyonel metodlar 
ve Vitek 2 Compact (bioMérieux, Fransa) sistemleriyle yapılmıştır. Suşlarda integron varlığı, sınıf 1 (intI1) ve sınıf 
2 (intI2) integraz bölgeleri için özgül primer çiftleri kullanılarak PCR yöntemiyle araştırılmış; integron 
amplifikasyonunun gerçekleştirildiği tüm örnekler, hem klonlanarak hem de PCR ürünü olarak DNA dizi analizine 
tabi tutulmuştur. blaTEM, blaSHV, blaCTX-M1-2, blaPER, blaVEB, blaKPC, blaGES (Grup A), blaNDM, blaVIM, 
blaIMP (Grup B) ve blaOXA23-24-51-58 (Grup D) direnç genleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile tarandı. 
İzolatlar trakeal aspiratlar (% 29 / 33.7), bronkoalveoler lavaj (% 25/29), balgam (% 19 / 22.1), bronşiyal yıkama 
sıvısı / bronşiyal fırçalama (% 4 / 4.7), transbranchial biyopsi (% 4 /% 4.7), akciğer aspirasyonları / apse (% 2 / 2.3) 
ve plevral sıvı (% 3 / 3.4) örneklerden elde edildi.  Tüm izolatlarda imipenem, meropenem, ampisilin-sulbaktam, 
seftazidim, piperasillin-tazobaktam'a karşı direnç saptanırken, siprofloksasin, levofloksasin, gentamisin, amikasin 
ve tigesikline karşı direnç sırasıyla %97.7,% 93.0,% 60.5,% 53.5 ve % 9.3 tesbit edildi. Kolistin, tüm klinik suşlara 
karşı tek etkin bileşikti. Integraz I ve II gen pozitivite oranı sırasıyla% 45.4 ve% 9.3 iken, sınıf 1 ve 2 integron 
pozitivite oranı tüm izolatlarda sırasıyla% 31.4 ve% 8.1 olarak bulunmuştur. Moleküler analiz, 86 suşun hepsinde 
(% 100.0) blaOXA-51 genini taşıdıklarını ortaya koydu. blaTEM, blaSHV, blaCTX-M1, blaCTX-M2, blaOXA23, 
blaOXA40, blaOXA58 sırasıyla% 70.9,% 2.3,% 4.7,% 7.0,% 95.3,% 5.8 ve% 3.5 bulundu. Tüm suşlar blaOXA-
48, blaNDM, blaVIM, blaIMP, blaGES, blaKPC, blaPER ve blaVEB için negatifti. MDR suşlarının yol açtığı A. 
baumannii enfeksiyonlarının ve integron dirençli genlerin birlikteliğinin artması direnç mekanizmalarının 
araştırılması için gereklidir. 
Anahtar kelimeler: Acinetobacter baumannii; Alt solunum yolu örnekleri; integron; antibiyıtik direnç genleri. 
Anahtar Kelimeler: Acinetobakter, direnç genleri, integron gen kasetleri, 
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Abstract 
 

The spread of bacteria between antibiotic-resistant genes creates serious problems in the treatment of infectious 
diseases. Recently it has also been shown that these genes are carried in integrons. The aim of this study was to 
investigate class 1 and 2 integron transport in the infection agent, A.baumannii, produced in respiratory tract samples 
and to characterise the antibiotic-resistant genes. The study included a total of 86  A.baumannii strains isolated from 
lower respiratory tract samples taken between March 2014 and February 2015. Integron amplification was then 
applied to all samples and DNA sequence analysis was applied both by cloning and as PCR product. 
Isolates were obtained from specimens including tracheal aspirates (33.7%), bronchoalveolar lavage (29.1%), 
sputum (22.1%), bronchial washing fluid/bronchial brushing (4.7%), transbranchial biopsy (4.7%), lung 
aspirates/abscess (2.3%) and pleural fluid (3.4%).  While resistance to imipenem, meropenem, ampicillin-sulbactam, 
ceftazidime, and piperacillin-tazobactam was determined in all isolates, resistance to ciprofloxacin, levofloxacin, 
gentamicin, amikacin and tigecycline was determined as 97.7%, 93.0%, 60.5%, 53.5% and 9.3% respectively. 
Colistin was the only active compound against all clinical strains. While the positivity rate of integrase I and II 
genes was determined as  45.4% and 9.3% respectively,  class 1 and 2 integron positivity rate was determined in all 
isolates as 31.4% and 8.1% respectively. Molecular analysis revealed that 86 strains (100.0%) carried the blaOXA-
51 gene. CONCLUSION: The increase in A. baumannii infections caused by MDR strains and the co-existence of 
integron-resistant genes demands the investigation of resistance mechanisms. 
Key words: Acinetobacter baumannii; lower respiratory tract specimens; integron; antibiotic-resistant genes. 
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Proje Başlığı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı:"İslam Coğrafyasında Terör, 

Göç ve Mültecilik" 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ  AKDOĞAN 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. MUHAMMET ENES VURAL, Doç.Dr. SÜLEYMAN  TURAN, Dr.Öğr.Üyesi 

EMİNE BATTAL, Dr.Öğr.Üyesi EROL SUNGUR, Prof.Dr. SALİH SABRİ YAVUZ, 
Proje Kodu SSD-2017-629 

Proje Türü Sempozyum Düzenleme Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 23.06.2017 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.966,37 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.467,32 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik 
Sempozyumu 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
tarafından Rize’de gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda 
yapılan ve iki gün süren sempozyuma Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde 
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapan yaklaşık 100 akademisyen ile Din Sosyolojisi alanında lisansüstü 
eğitim gören bazı öğrenciler katıldı. Üç oturum olarak yapılandırılan sempozyumda toplam 8 tebliğ sunuldu. 
Sempozyum 30 Haziran Cuma günü öğleden sonra açılış konuşmalarıyla başladı, ardından terör temalı birinci 
oturum gerçekleştirildi. Sempozyumun göç temalı ikinci oturumu ile mültecilik konulu üçüncü oturumu ise 1 
Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Sempozyum aynı gün yapılan değerlendirme oturumu ile sona erdi. 
Anahtar Kelimeler: İslam Coğrafyası, Terör, Göç, Mültecilik, Din Sosyolojisi, 
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Proje Başlığı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı:"İslam Coğrafyasında Terör, 

Göç ve Mültecilik" 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ  AKDOĞAN 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. MUHAMMET ENES VURAL, Doç.Dr. SÜLEYMAN  TURAN, Dr.Öğr.Üyesi 

EMİNE BATTAL, Dr.Öğr.Üyesi EROL SUNGUR, Prof.Dr. SALİH SABRİ YAVUZ, 
Proje Kodu SSD-2017-629 

Proje Türü Sempozyum Düzenleme Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 23.06.2017 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.966,37 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.467,32 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik 
Sempozyumu 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
tarafından Rize’de gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda 
yapılan ve iki gün süren sempozyuma Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde 
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapan yaklaşık 100 akademisyen ile Din Sosyolojisi alanında lisansüstü 
eğitim gören bazı öğrenciler katıldı. Üç oturum olarak yapılandırılan sempozyumda toplam 8 tebliğ sunuldu. 
Sempozyum 30 Haziran Cuma günü öğleden sonra açılış konuşmalarıyla başladı, ardından terör temalı birinci 
oturum gerçekleştirildi. Sempozyumun göç temalı ikinci oturumu ile mültecilik konulu üçüncü oturumu ise 1 
Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Sempozyum aynı gün yapılan değerlendirme oturumu ile sona erdi. 
Anahtar Kelimeler: İslam Coğrafyası, Terör, Göç, Mültecilik, Din Sosyolojisi, 

 

 
Proje Başlığı Koenzim Q10un Sıçanlarda Kemik Kırığı İyileşmesi Üzerine Etkileri 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SABRİ  BALIK 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ATİLLA  TOPÇU, Dr.Öğr.Üyesi TOLGA  MERCANTEPE, 

Proje Kodu TSA-2017-663 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 22.02.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
22.758,60 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.920,94 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Kemik kırıklarının iyileşmesi, yeni kemik dokunun tekrar eski halini alması, birbirini içerisine geçmiş birçok karmaşık 
fizyopatolojik olaylar zincirinin tamamlanmasıyla gerçekleşir.&nbsp; İyileşmede kemik medullası ile birlikte 
yumuşak doku çevresinde periosteumu da kapsayan kompleks ve karışık işlemler önemli rol oynar. Sözü edilen bu 
fazlar; inflamasyon fazı, tamir fazı ve remodeling fazlarıdır. Ancak bu türden çalışmalar tüm genleri ve proteinleri 
tanımlayan bireysel moleküler bileşenleri ortaya koyarken biyolojik sistemlerin muazzam karışıklığını anlamak için 
tek başlarına yeterli olamamaktadır. 
Bu neden ile cerrahi girişimlerin yanında kemik iyileşmesini arttıracak ve farklı sistemlerde olumsuz etkiler 
oluşturmayacak kırık tedavisinde daha güvenli ajanların keşfine mutlaka ihtiyaç duyulmanın yanı sıra bu etkinin 
mekanizması veya mekanizmalarını da göstermek asıl amaçlarımızın başında yer almaktadır. Böylelikle; kırık ile 
indüklenen inflamasyonda inflamatuar mediatörlerin 
fizyopatolojik etiyolojideki paylarının gösterilmesi ve inflamasyonla gelişecek oksidatif stresin kırığın neden olduğu 
inflamasyon gelişimindeki rolünün belirlenmesi ve diğer yapılmış olan çalışmalarda koenzim Q10&rsquo;un 
gösterilmiş olan güçlü antioksidan özelliklerinin kırık ile indüklenen sitokin ve serbest oksijen radikallerini 
önlemedeki koruyucu rolünün ve kırık tedavisinde iyileşmeyi hızlandırıcı etkisinin gösterilmesi en büyük hedeflerimiz 
içerisinde yer almaktadır. 
Anahtar Kelimeler: koenzim Q10, bone, fracture  
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Proje Başlığı İyonize Olmayan Elektromanyetik Radyasyonun Bal Arıları ve Bal Üretimi Üzerindeki 

Etkilerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi NİLÜFER  AS 
 
Araştırmacılar 

Diğer ENGİN AYDIN, Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERGİN ŞAHİN, Dr.Öğr.Üyesi 
SERDAR DİZMAN, Mühendis AHMET  KUVANCI, Mühendis ŞEREF CINBIRTOĞLU, 
Öğr.Gör. YASİN  KARAN, Veteriner HASAN  ÖZTÜRK,  BETÜL CEYLAN  SAYI,  
GÖKHAN  TÜRK, 

Proje Kodu FBA-2017-672 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi 16.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
31.527,14 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
29.473,58 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Mobil iletişimde veri hızındaki artış ve mobil internetin yaygınlaşması nedeniyle, elektromanyetik haberleşme 
sistemleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum daha fazla mobil iletişim cihazının kullanımına ve çevresel 
elektromanyetik alan seviyelerinde artışa neden olmaktadır. Elektromanyetik Alan (EMA) kaynaklarının kullanım 
artışına paralel olarak arıcılıkta yaşanan arı ölümleri ve koloni kayıpları, “elektromanyetik kirlilik” kavramının 
sebepler arasında düşünülmesine neden olmaktadır. Bu yüzden iyonize olmayan Elektromanyetik Radyasyon 
(EMR) alanlarının canlıların sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması günümüzde en dikkat çeken konular 
arasındadır. Araştırmamızın kaynak materyali olan arılar, yerin manyetik alanını kullanarak ortam tespiti yapar ve 
haberleşirler. GSM baz istasyonlarının vb kaynaklarının yaydığı elektromanyetik sinyaller, bal arılarının yön bulma 
yeteneklerini etkileyebilmekte ve stres faktörü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan projede, bal arıları ve 
bal verimi üzerine EMA etkisinin belirlenmesi için çalışılmıştır. Trabzon yöresinden, aynı işletmeden temin edilen, 
çevre ve her türlü açıdan eşitlenmiş bal arısı kolonileri kullanılmıştır. Bu koloniler, rastgele 5’erli olarak, uygulama 
ve kontrol olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Deney kovanları, Wi-Fi sinyalleri (2,4 GHz) ve yüksek gerilim hattı 
(50 Hz) frekans bandındaki EMA a maruz bırakılmıştır. Kontrol kovanları ise EMR kaynaklarından uzak bir 
bölgeye yerleştirilmiştir. Çalışma sonuçların teyidi açısından ikinci yıl da çalışma tekrarlanmıştır. Proje süresince 
EMA etkisinde arıların bazı fizyolojik ve davranışsal etkileri tespit edilmiştir. Ayrıca hasat edilen bala ait bazı 
parametre ölçümleri de yapılmıştır. Projenin tamamlanmasıyla, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve ülkemizin geçim 
kaynaklarından biri olan arıcılık sektörüne Elektromanyetik Alanların ne gibi etkilerinin olabileceği raporlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Arı, Bal,  Wi-Fi, Yüksek Gerilim Hattı, Elektromanyetik Radyasyon (EMR) ve Çevresel 
Etkileşimler, 

Abstract 
Due to the increase of data rate in mobile communication and the widespread use of mobile internet, electromagnetic 
communication systems are increasing day by day. This situation causes increases use of  more mobile 
communication devices and environmental electromagnetic field levels. Increase of bee deaths and colony losses in 
beekeeping parallel to the increase of the electromagnetic field (EMA) sources cause the concept of "electromagnetic 
pollution" to be considered among the reasons. Therefore, the study of the effects of non-ionizing Electromagnetic 
Radiation (EMR) fields on the health of living things is one of the most noteworthy issues today. The bees, which 
are the source material of our research, determine location and communicate with magnetic field of the earth. 
Electromagnetic signals emitted by GSM base stations, etc. can affect the direction-finding capabilities of honey 
bees and constitute a stress factor. In this project, the aim was to determine the effect of EMA on honey bees and 
honey yield. Honey bee colonies were used which are obtained from the same farm in Trabzon region and equalized 
in all respects. These colonies were randomly divided into 5 groups, application and control. These colonies were 
randomly divided into 5 groups as experiments and control groups. The experiment hives were exposed to the EMA 
in the frequency band of the Wi-Fi signals (2.4 GHz) and the high-voltage line (50Hz). The control hives are located 
in an area long away from the EMR sources. The study was repeated in the second year in terms of confirmation of 
the study results. During the project, some physiological and behavioral effects of bees on EMA were determined. 
In addition, some parameter measurements of the harvested honey were also obtained. Upon completion of the 
project, the effects of the Electromagnetic Fields on the beekeeping, which is one of the livelihoods of the Eastern 
Black Sea Region and our country, have been reported.  
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Proje Başlığı Overektomize Sıçanlarda Kronik (-) Epigallokateşin Gallat (EGCG) Zengin Beyaz Çay 

Tüketiminin Kemik Metabolizması Üzerine Etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SİNAN  SARAL 
 
Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi MURAT YILDIRIM, Dr.Öğr.Üyesi TOLGA MERCANTEPE, 

Yrd.Doç.Dr. HATİCE İSKENDER, 
Proje Kodu TSA-2017-695 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 27.11.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
20.457,66 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.437,62 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Osteoporoz, özellikle orta yaş ve üzeri kadınların yaşam kalitesini azaltan, yüksek kırılganlık riski ile seyreden 
önemli bir iskelet sistemi hastalığıdır. Bu amaçla diyet bazlı destekleyici tedavilerin osteoporozdaki etkinliği güncel 
çalışma konuları arasındadır.&nbsp; Osteoporoz inflamasyon ve oksidan stresle karakterize&nbsp; bir hastalıktır. 
Çay, içeriğindeki yüksek flavonoid bileşenlerinden dolayı antiinflamatuar, antikanserojenik ve antioksidan özellik 
göstermektedir. Çayın farklı türlerinin (siyah, yeşil) kemik dokusunda koruyucu etkileri bildirilmekle birlikte yüksek 
(-) epigallokateşin gallat (EGCG) içeriğe sahip Beyaz çayın (BC) bu yönlü etkisi hakkında herhangi bir literatür 
bilgisine rastlanılmamıştır. Bu amaçla mevcut çalışmada; overektomi (OVX, östrojen yetmezliği) ile indüklünen 
deneysel kemik hasarı modeli sıçanlarda diyete uzun süreli (3 ay) BC ilavesinin kemik metabolizması üzerine 
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 32 adet ağırlıkları 250-300 gr arası değişen Spraque Dawley ırkı 
dişi sıçanlar kullanılacaktır. Sıçanlar, 1) Vehicle (n=8), 2) OVX (n=8), 3) BC (n=8, 0,5 gr/ 100 ml), 4) OVX+ BC 
(n=8, 0,5 gr/ 100 ml) şeklinde gruplandırılacaktır. Çalışmanın sonucunda sıçanlar dekapite edilerek kan serumu ve 
kemik numuneleri toplanacaktır. Serum örneklerinde kemik yapım ve yıkım belirteçleri olan kalsiyum (Ca), 
inorganik fosfor (P), kemik spesifik total alkalin fosfataz (TALP), kalsitonin, Tartarat dirençli asit fosfataz (TRAP), 
osteokalsin ve C-telopeptid tip I Kollagen (CTX) düzeyleri değerlendirilecektir. bununla birlikte, sıçanlarda sağ 
femurdan DEXA yöntemi ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü (KMY) gerçekleştirilecektir. Ayrıca, elde edilen 
kemik doku örneklerinde histopatolojik doku analizleri&nbsp; yapılarak oluşacak kemik doku değişimleri 
belirlenecektir. Deney sonuçlarının İstatistiksel analizlerin de ise SPSS istatistik programı kullanılacak, gruplar 
arasındaki farkın tespiti için tek yönlü varyans analiz testi (ANOVA) uygulanacaktır. P&lt; 0,05 istatistik olarak 
anlamlı kabul edilecektir. Bu çalışma ile elde edilecek sonuçlarda muhtemel osteoprotektif etkinin tespiti ile 
osteoporozdan korunma ya da tedaviye yönelik yeni bakış açıları kazanılabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Beyaz çay, kalsitonin,TALP, Overektomi, 
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Proje Başlığı Biyoaktif Morfolin ve Piperazin Türevli Benzimidazol Bileşiklerinin Ilıman Şartlar Altında 

Sentezi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MUSA  ÖZİL 

Araştırmacılar CANSU PARLAK, 

Proje Kodu FBA-2017-700 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi 13.12.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.631,34 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
24.019,73 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Benzimidazol halkası içeren bileşikler, farmakolojik açıdan oldukça etkin olup birçok çalışma grubu tarafından 
çeşitli yöntemler kullanılarak sentezleri gerçekleştirilip özellikleri incelenmiştir. Bu etkin özellik benzimidazol 
çekirdeği taşıyan bileşiklerin ilaç etken maddesi olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bunun yanında yine 
biyolojik olarak etken olup ilaç etken maddesi olarak kullanılan morfolin ve piperazin halkalarının çeşitli türevleri 
sentezlenmektedir. Bu proje ile benzimidazol halkasının C-6 pozisyonuna morfolin veya piperazin halkası taşıyan 
farklı türevlerde yeni bileşiklerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, öncelikle literatüre uygun olarak 
5-kloro-2-nitroanilin çıkış bileşiği ayrı ayrı 1-metil piperazin ve morfolin ile etkileştirilerek sırasıyla 5-(4-
Metilpiperazin-1-il)-2-nitroanilin  (1) ve 5-Morfolin-4-il-2-nitrofenil)amin (2)  bileşikleri elde edilmiştir. Proje 
çalışmasının ikinci basamağında elde edilen 1 ve 2 nolu bileşikler tek kap reaksiyonda etanol-su içerisinde 
Na2S2O4 (sodyum ditiyonat) varlığında çeşitli aromatik aldehitlerle etkileştirilmiş ve hedef bileşik olan 
benzimidazol yapıları elde edilmiştir. Literatürde bu tarz bileşiklerin eldesi için öncelikle –NO2 grubunun Pd, Pt.. 
gibi pahalı katalizörler varlığında –NH2 grubuna indirgenmesi daha sonra ise aldehitler ile halkalaşma reaksiyonu 
ile benzimidazol bileşiklerine geçiş yapıldığı bilinmektedir. Proje çalışması ile hem 2 basamakta hem de çok daha 
ucuz ve ılıman şartlarda benzimidazol bileşiklerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Alternatif yöntem olarak tüm 
reaksiyonlarda mikrodalga ışıma kullanılmış ve hem reaksiyon süresinin kısaldığı ve hem de ürün veriminin arttığı 
görülmüştür. Çalışma sonucu elde edilen bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR,13C-NMR ve kütle spektrometre 
yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Piperazin, Morfolin, Biyoaktif, 
 

Abstract 
 

Compounds containing the benzimidazole ring are very effective pharmacologically and are synthesized  and studied 
by several study groups using various methods. This active property has led to the use of benzimidazole core-bearing 
compounds as the drug substance. In addition, various derivatives of morpholine and piperazine rings, which are 
also biologically active and used as pharmaceutical agents, are synthesized. 
In this project, new benzimidazole compounds were synthesized which containing morpholine or piperazine ring at 
the C-6 position. For this purpose, firstly, the starting compound 5-chloro-2-nitroaniline is reacted with 1-methyl 
piperazine or morpholine separately to give 5- (4-methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline (1) and Morpholin-4-yl-2-
nitrophenyl) amine (2), respectively. In the second step of the project work, compounds 1 or 2 were reacted with 
various aromatic aldehydes in the presence of Na2S2O4 (sodium dithionate) in ethanol-water with one-pot reaction 
and the target compound benzimidazole structures were obtained. It is known in the literature that the -NO2 group 
is first reduced to -NH2 group in the presence of expensive catalysts such as Pd, Pt .., and then the benzimidazole 
compounds are obtained from aldehydes by cyclization reaction. With this Project, benzimidazole derivatives 
obtained both under mild contidion with inexpensive technique and only with 2 steps. As an alternative method, 
microwave radiation was used in all reactions and it was seen that the reaction time was shortened and product yield 
was increased. The results of the work-up obtained compounds structure were clarified by IR, 1H-NMR, 13C- NMR 
and mass spectrometry methods. 
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Proje Başlığı Biyoaktif Morfolin ve Piperazin Türevli Benzimidazol Bileşiklerinin Ilıman Şartlar Altında 

Sentezi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MUSA  ÖZİL 

Araştırmacılar CANSU PARLAK, 

Proje Kodu FBA-2017-700 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi 13.12.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.631,34 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
24.019,73 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Benzimidazol halkası içeren bileşikler, farmakolojik açıdan oldukça etkin olup birçok çalışma grubu tarafından 
çeşitli yöntemler kullanılarak sentezleri gerçekleştirilip özellikleri incelenmiştir. Bu etkin özellik benzimidazol 
çekirdeği taşıyan bileşiklerin ilaç etken maddesi olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bunun yanında yine 
biyolojik olarak etken olup ilaç etken maddesi olarak kullanılan morfolin ve piperazin halkalarının çeşitli türevleri 
sentezlenmektedir. Bu proje ile benzimidazol halkasının C-6 pozisyonuna morfolin veya piperazin halkası taşıyan 
farklı türevlerde yeni bileşiklerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, öncelikle literatüre uygun olarak 
5-kloro-2-nitroanilin çıkış bileşiği ayrı ayrı 1-metil piperazin ve morfolin ile etkileştirilerek sırasıyla 5-(4-
Metilpiperazin-1-il)-2-nitroanilin  (1) ve 5-Morfolin-4-il-2-nitrofenil)amin (2)  bileşikleri elde edilmiştir. Proje 
çalışmasının ikinci basamağında elde edilen 1 ve 2 nolu bileşikler tek kap reaksiyonda etanol-su içerisinde 
Na2S2O4 (sodyum ditiyonat) varlığında çeşitli aromatik aldehitlerle etkileştirilmiş ve hedef bileşik olan 
benzimidazol yapıları elde edilmiştir. Literatürde bu tarz bileşiklerin eldesi için öncelikle –NO2 grubunun Pd, Pt.. 
gibi pahalı katalizörler varlığında –NH2 grubuna indirgenmesi daha sonra ise aldehitler ile halkalaşma reaksiyonu 
ile benzimidazol bileşiklerine geçiş yapıldığı bilinmektedir. Proje çalışması ile hem 2 basamakta hem de çok daha 
ucuz ve ılıman şartlarda benzimidazol bileşiklerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Alternatif yöntem olarak tüm 
reaksiyonlarda mikrodalga ışıma kullanılmış ve hem reaksiyon süresinin kısaldığı ve hem de ürün veriminin arttığı 
görülmüştür. Çalışma sonucu elde edilen bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR,13C-NMR ve kütle spektrometre 
yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Piperazin, Morfolin, Biyoaktif, 
 

Abstract 
 

Compounds containing the benzimidazole ring are very effective pharmacologically and are synthesized  and studied 
by several study groups using various methods. This active property has led to the use of benzimidazole core-bearing 
compounds as the drug substance. In addition, various derivatives of morpholine and piperazine rings, which are 
also biologically active and used as pharmaceutical agents, are synthesized. 
In this project, new benzimidazole compounds were synthesized which containing morpholine or piperazine ring at 
the C-6 position. For this purpose, firstly, the starting compound 5-chloro-2-nitroaniline is reacted with 1-methyl 
piperazine or morpholine separately to give 5- (4-methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline (1) and Morpholin-4-yl-2-
nitrophenyl) amine (2), respectively. In the second step of the project work, compounds 1 or 2 were reacted with 
various aromatic aldehydes in the presence of Na2S2O4 (sodium dithionate) in ethanol-water with one-pot reaction 
and the target compound benzimidazole structures were obtained. It is known in the literature that the -NO2 group 
is first reduced to -NH2 group in the presence of expensive catalysts such as Pd, Pt .., and then the benzimidazole 
compounds are obtained from aldehydes by cyclization reaction. With this Project, benzimidazole derivatives 
obtained both under mild contidion with inexpensive technique and only with 2 steps. As an alternative method, 
microwave radiation was used in all reactions and it was seen that the reaction time was shortened and product yield 
was increased. The results of the work-up obtained compounds structure were clarified by IR, 1H-NMR, 13C- NMR 
and mass spectrometry methods. 
 

 
 

  
Proje Başlığı Terkedilmiş Maden Sahalarından Etkilenen Çeltik Tarlalarında Arsenik Akümülasyonu ve 

Potansiyel Risk Tahminleri 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. KENAN  GEDİK 

Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr. ERTUĞRUL  TERZİ,  Hasan İŞLER, 

Proje Kodu FHD-2017-704 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.952,51 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.517,13 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Pirinç, dünyada olduğu gibi ülemizde de temel besin maddelerinin başında gelmektedir. Bu sebeple pirinç üretiminin 
yapıldığı sulak alanlardaki kirleticilerin devamlı olarak izlenmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmada, önemli pirinç 
üretim merkezlerinden ve terkedilmiş maden bölgesi etkisinde kalan Ortalıca, Tosya, Kastamonu’da bulunan sulak 
alanlardaki (su, sediment, pirinç ve çeltik) arsenik kontaminasyonunun ve insan sağlığındaki potansiyel risk 
tahminlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla referans ve terkedilmiş maden bölgesi etkisinde kalan olmak 
üzere iki farklı çeltik tarlasından su, sediment, pirinç ve çeltik örnekleri alınarak arsenik konsantrasyonları 
belirlenmiştir. Örneklenen sediment, su, çeltik ve pirinç örneklerindeki arsenik derişimlerinin sırasıyla 8,9-14,5 mg 
kg-1, 1,7-2,8 µg L-1, 1,1-1,9 mg kg-1 ve <0,1-1,1 mg kg-1 arasında değiştiği belirlendi. Farklı istasyondan toplanan 
örneklerdeki As konsantrasyonu incelendiğinde istatistiksel olarak farklılıkların önemli olmadığı saptandı. Bölgeden 
alınan pirinç örneklerinde bulunan arsenik derişimlerine göre, pirinç tüketiminin arsenik açısından insan sağlığında 
herhangi bir risk teşkil etmeyeceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Arsenik, pirinç, terkedilmiş maden sahası, biyoelverişlilik, kontaminasyon, potansiyel risk, 
çeltik, 
 

 
Abstract 

 
Rice is at the top of the main foodstuffs in our country as it is in the world. For this reason, it is important to monitor 
the pollutants in the wetlands where rice produced. In this study, it was aimed to determine arsenic contamination 
and its potential risk estimates to human health in wetlands (water, sediment, rice and rice) in Ortalica, Tosya, 
Kastamonu where is significant rice production center and affected by abandoned mining areas. For this purpose, 
arsenic concentrations were determined in water, sediment, rice and straw collected from two different paddy fields 
as a reference and abandoned mine area. Arsenic concentration in sediment, water, rice and straw samples were 
ranged 8.9-14.5 mg kg-1, 1.7-2.8 µg L-1, 1.1-1.9 mg kg-1 ve <0.1-1.1 mg kg-1 respectively. It was determined that 
the arsenic concentrations in the samples collected different stations were not statistically significant. According to 
the arsenic concentrations found in the rice samples taken from the sampling areas, it can be said that rice 
consumption may not constitute any risk to human health in terms of arsenic. 
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Proje Başlığı Apikal Rezeksiyon Uygulanmış Periapikal Lezyonlu Dişlerde MTA ve PRF Kullanımının 

İyileşmeye Olan Etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi NAZİFE BEGÜM KARAN 
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24.421,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
24.274,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı, cerrahi olarak tedavi edilen periapikal lezyonlarda, MTA (mineral trioksit agregası) ve PRF 
(trombosit zengin fibrin) uygulamasının üç boyutlu (3D) konik-ışınlı bilgisayarlı tomografik (CBCT) görüntüleme 
kullanarak periapikal iyileşme üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. Metot: Aralık 2016 - Kasım 2017 tarihleri 
arasında kliniğimize gelen apikal cerrahi geçirecek toplam 40 periapikal lezyon seçildi. Hastalar cerrahi işlem 
hakkında bilgilendirildi ve tümü onay formu imzaladı. Tüm gruplara aynı cerrah tarafından apikal rezeksiyon 
yapıldı. Gruplar, rastgele seçilerek; kontrol, MTA, PRF ve MTA + PRF grubu halinde ayrıldı. Kontrol grubuna 
kök ucu rezeksiyonu dışında herhangi bir müdahale yapılmadı. Rutin radyografiler 3. ve 12. aylarda çekildi. Bir 
yıllık izlemde periapikal lezyonların postoperatif hacmi ve yoğunluğu, MIMICS yazılım programı (Belçika) 
kullanılarak önceki değerlerle karşılaştırıldı. Periapikal dokuların primer iyileşmesi değerlendirildi ve sonuçlar 
kaydedildi. Ameliyat sonrası hacim değerleri anlamlı olarak azaldı ve ameliyat öncesi ölçümlere göre yoğunluk 
değerleri anlamlı olarak arttı. Gruplar arasında op-sonrası hacim değerlendirmesi için, kontrol grubuna göre MTA 
ve MTA + PRF gruplarında anlamlı farklılıklar gözlendi. (p<0,005). Ancak, kontrol grubu ile PRF grubu arasında 
anlamlı bir fark bulunmadı. Tüm gruplar arasında ameliyat sonrası yoğunluk hesaplamalarında anlamlı fark yoktu. 
Endodontik mikrocerrahi ile periapikal lezyonlarda MTA kullanılarak yüksek başarı oranları elde edildi. PRF'nin 
apikal rezeksiyonda cerrahi sahaya uygulanması mutlaka sonucu iyileştirmeyebilir. Bununla birlikte, uzun süreli 
takibi değerlendirmek için bazı ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: MTA, PRF, periapikal cerrahi, rezeksiyon, 
 
Abstract 

 
The aim of this study was to compare the effects of MTA (mineral trioxide aggregate) and PRF (platelet rich fibrin) 
application on periapical healing in surgically treated periapical lesions using three dimensional (3D) cone-beam 
computed tomographic (CBCT) imaging. Methods: A total of 40 periapical lesions undergoing apical surgery were 
randomly selected between December 2016 and November 2017. Patients were informed about the surgical 
procedure and all signed a consent form. Apical resection was performed in all groups by the same surgeon. The 
groups were randomly divided into four in terms of procedures as; control, MTA, PRF and MTA+PRF group. No 
interventions were made to the control group except the root-end resection. Routine radiographs were taken in the 
3th 6th and 12th months. Volume and density of periapical lesions in one year follow-up were compared with the 
preoperative values by using MIMICS software program (Belgium). Primary healing of the periapical tissues were 
evaluated and the outcomes were noted.  Post-op volume values were significantly decreased and density values 
were significantly increased according to the pre-op measurements. For the post-op volume evaluation in-between 
groups, significant differences were observed in MTA and MTA+PRF groups compared to the control group. 
(p<0,005). However, no substantial significance was noted in between the control and PRF group. There were no 
significant difference in post-op density calculations between all groups. The high success rates were achieved by 
using MTA in periapical lesions with endodontic microsurgery. The application of PRF to the surgical cavity may 
not necessarily improve the outcome. However some further studies are needed to evaluate the long-term follow-
up. 

 
 
Proje Başlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi Bryofit Florası 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. GÖKHAN  ABAY 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FBA-2017-708 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.02.2017 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.368,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.456,46 ₺ 

Yürütüldüğü Birim GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin kampüsü’nün bryofit florası Mart 2017 ile Şubat 2018 yılları 
arasında araştırılmıştır. Alandan toplanan 119 bryofit örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 16 familya (13’ü 
karayosunu ve 3’ü ciğerotu), 34 cins (31’i karayosunu ve 3’ü ciğerotu) ve 57 bryofit taksonu (53 karayosunu ve 4 
ciğerotu) tespit edilmiştir. Teşhisi yapılan 57 taksondan 9 tanesi Rize ili için yeni kayıt durumundadır. 
Anahtar Kelimeler: Bryofit, karayosunu, ciğerotu, boynuzsu ciğerotu, kampüs, flora, Rize, 

 
 

Abstract 
 
The study of bryophyte flora of Zihni Derin Campus in Recep Tayyip Erdoğan University was carried out between 
March 2017 and February 2018. A hundred-nineteen bryophyte samples were collected from the campus and 57 
bryophyte taxa (53 mosses and 4 liverworts) belonging to 34 genera (31 of mosses and 3 of liverworts) and 16 
families (13 of mosses and 3 of liverworts) were identified. Nine of the determined bryophytes are new records 
for the province Rize. 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017

235

 
 
Proje Başlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi Bryofit Florası 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. GÖKHAN  ABAY 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FBA-2017-708 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.02.2017 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.368,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.456,46 ₺ 

Yürütüldüğü Birim GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin kampüsü’nün bryofit florası Mart 2017 ile Şubat 2018 yılları 
arasında araştırılmıştır. Alandan toplanan 119 bryofit örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 16 familya (13’ü 
karayosunu ve 3’ü ciğerotu), 34 cins (31’i karayosunu ve 3’ü ciğerotu) ve 57 bryofit taksonu (53 karayosunu ve 4 
ciğerotu) tespit edilmiştir. Teşhisi yapılan 57 taksondan 9 tanesi Rize ili için yeni kayıt durumundadır. 
Anahtar Kelimeler: Bryofit, karayosunu, ciğerotu, boynuzsu ciğerotu, kampüs, flora, Rize, 

 
 

Abstract 
 
The study of bryophyte flora of Zihni Derin Campus in Recep Tayyip Erdoğan University was carried out between 
March 2017 and February 2018. A hundred-nineteen bryophyte samples were collected from the campus and 57 
bryophyte taxa (53 mosses and 4 liverworts) belonging to 34 genera (31 of mosses and 3 of liverworts) and 16 
families (13 of mosses and 3 of liverworts) were identified. Nine of the determined bryophytes are new records 
for the province Rize. 
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Proje Başlığı Fitoplankton Boy Gruplarının Fotik Bölge Dinamiğinin HPLC Pigment Yöntemi ile 

Belirlenmesi Güney Doğu Karadeniz 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. ERTUĞRUL  AĞIRBAŞ 
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Onaylanan Bütçesi 

 
19.873,56 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
19.863,61 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında Güney Doğu Karadeniz’de yürütülen bu çalışmada pigmente dayalı 
fitoplankton boy gruplarının (PSC) zamansal ve alansal değişimi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 3 farklı 
istasyonda (0,5; 5 ve 20 deniz mili) yüzeyden itibaren 50 m derinliğe kadar aylık örneklemeler yapılmıştır. 
Örneklemeler SBE32 çoklu su örnekseyicisi ile gerçekleştirilmiştir. HPLC ile pigment analizleri için alınan deniz 
suyu örnekleri 47 mm çaplı GF/F filtrelerden süzülerek analiz aşamasına kadar sıvı azot içerisinde (-196?C) 
muhafaza edilmiştir. İstasyonlara ait deniz suyu parametrelerinde ölçümler in-situ olarak SBE19 CTD kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
HPLC analizleri sonucunda fitoplankton boy gruplarının toplam fitoplanktona yaptıkları katkı mikroplankton, 
nanoplankton ve pikoplankton, için sırası ile %8-91; %1-68 ve %2-70 arasında değişim göstermiştir. Çalışma 
süresince istasyonlar fitoplankton boy grupları açısından önemli farklılıklar sergilemiştir. Kıyıya yakın istasyonlar 
genellikle mikroplankton tarafından domine edilirken açık istasyonlar ağırlıklı olarak nanoplankton veya 
pikoplankton tarafından temsil edilmiştir. Zamansal olarak bir değerlendirme yapıldığında ilkbahar döneminde 
bariz bir şekilde yüksek olan mikroplankton katkı oranlarının yaz mevsiminde azalarak yerini pikoplanktona 
bırakmıştır. Çalışma boyunca pikoplankton ve nanoplanktonun katkı oranları genelde aynı olup sadece bazı 
dönemsel farklılıklar tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: HPLC, Pigment, Fotik Bölge, Fitoplankton, Karadeniz, 
 

 
Abstract 

 
Spatial and temporal changes of phytoplankton size classes (PSC) derived from pigment analyses between May 
2015 and April 2016 in the South-Eastern Black Sea were investigated. Within the scope of the study, monthly 
samples from surface to 50 m depth were collected from 3 different stations (0.5, 5 and 
20 nautical miles). Samples were obtained by using SBE32 Carousel rosette sampler. Samples were filtered 
throughout a 47-mm diameter GF/F, and stored in liquid nitrogen (-196?C) until analyses. 
HPLC analyses revealed that the contribution of phytoplankton size classes to total phytoplankton community 
composition ranged from 8% to 91%, from 1% to 68%, and from 2% to 70% for microplankton, nanoplankton, and 
picoplankton respectively. During the study period, stations revealed a great range of differences in terms of 
phytoplankton size classes. Coastal stations were generally dominated by microplankton, however, offshore stations 
were mainly represented by nanoplankton or picoplankton. In terms of temporal changes, contribution of 
microplankton was generally high in spring, and their contribution decreased throughout summer, which 
picoplankton were characterised with high contribution. The contribution of picoplankton and nanoplankton was 
nearly the same over the study period, except for occasional seasonal differences. 
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19.863,61 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında Güney Doğu Karadeniz’de yürütülen bu çalışmada pigmente dayalı 
fitoplankton boy gruplarının (PSC) zamansal ve alansal değişimi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 3 farklı 
istasyonda (0,5; 5 ve 20 deniz mili) yüzeyden itibaren 50 m derinliğe kadar aylık örneklemeler yapılmıştır. 
Örneklemeler SBE32 çoklu su örnekseyicisi ile gerçekleştirilmiştir. HPLC ile pigment analizleri için alınan deniz 
suyu örnekleri 47 mm çaplı GF/F filtrelerden süzülerek analiz aşamasına kadar sıvı azot içerisinde (-196?C) 
muhafaza edilmiştir. İstasyonlara ait deniz suyu parametrelerinde ölçümler in-situ olarak SBE19 CTD kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
HPLC analizleri sonucunda fitoplankton boy gruplarının toplam fitoplanktona yaptıkları katkı mikroplankton, 
nanoplankton ve pikoplankton, için sırası ile %8-91; %1-68 ve %2-70 arasında değişim göstermiştir. Çalışma 
süresince istasyonlar fitoplankton boy grupları açısından önemli farklılıklar sergilemiştir. Kıyıya yakın istasyonlar 
genellikle mikroplankton tarafından domine edilirken açık istasyonlar ağırlıklı olarak nanoplankton veya 
pikoplankton tarafından temsil edilmiştir. Zamansal olarak bir değerlendirme yapıldığında ilkbahar döneminde 
bariz bir şekilde yüksek olan mikroplankton katkı oranlarının yaz mevsiminde azalarak yerini pikoplanktona 
bırakmıştır. Çalışma boyunca pikoplankton ve nanoplanktonun katkı oranları genelde aynı olup sadece bazı 
dönemsel farklılıklar tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: HPLC, Pigment, Fotik Bölge, Fitoplankton, Karadeniz, 
 

 
Abstract 

 
Spatial and temporal changes of phytoplankton size classes (PSC) derived from pigment analyses between May 
2015 and April 2016 in the South-Eastern Black Sea were investigated. Within the scope of the study, monthly 
samples from surface to 50 m depth were collected from 3 different stations (0.5, 5 and 
20 nautical miles). Samples were obtained by using SBE32 Carousel rosette sampler. Samples were filtered 
throughout a 47-mm diameter GF/F, and stored in liquid nitrogen (-196?C) until analyses. 
HPLC analyses revealed that the contribution of phytoplankton size classes to total phytoplankton community 
composition ranged from 8% to 91%, from 1% to 68%, and from 2% to 70% for microplankton, nanoplankton, and 
picoplankton respectively. During the study period, stations revealed a great range of differences in terms of 
phytoplankton size classes. Coastal stations were generally dominated by microplankton, however, offshore stations 
were mainly represented by nanoplankton or picoplankton. In terms of temporal changes, contribution of 
microplankton was generally high in spring, and their contribution decreased throughout summer, which 
picoplankton were characterised with high contribution. The contribution of picoplankton and nanoplankton was 
nearly the same over the study period, except for occasional seasonal differences. 
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Proje Özeti 
 

Ankilozan spondilit (AS), başlıca sakroiliak eklemleri ve omuriliği etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. 
Galektinler embriyojenez, anjiyogenez, nörogenez ve immünitenin düzenlenmesinde rol oynarlar. Galektin ailesinin 
bir kimera tipi üyesi olan galektin-3, N-asetil galaktozamin içeren glikokonjugatları bağlar. Çalışmadaki amacımız, 
AS'li hastalarda galektin-3'ün plazma düzeylerini ölçmek ve galektin-3 düzeyi ile hastalık aktivitesi arasındaki 
ilişkiyi değerlendirmektir. Çalışmaya 45 AS hastası ve 35 sağlıklı kontrol dahil edildi. Serum galektin-3 düzeyi 
ölçümü yapıldı. Hastalık aktivitesini değerlendirmek için Bath Ankilozan Spondilit Hastalığı Aktivite İndeksi 
(BASDAI) ve inflamasyon için laboratuvar parametreleri olarak eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif 
protein (CRP) kullanıldı. Serum galektin-3 düzeyi AS hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek düzeyde idi 
(p=0.04). AS hastalarında serum galektin-3 düzeyi ile BASDAI and CRP arasında pozitif korelasyon saptandı 
(sırasıyla, r = 0.57, p <0.001, r = 0.49, p <0.001), ancak ESH ile arasında bir korelasyon gözlenmedi (r = 0.25, p = 
0.09). Bu sonuçlar, galektin-3'ün AS'de inflamasyonda anlamlı bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, galektin-3, hastalık aktivitesi 
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, Galectin-3, hastalık aktivitesi, 

 
Abstract 

 
Objectives: Galectins have a significant role for embryogenesis, angiogenesis, neurogenesis, and immunity 
regulations. Galectin-3, a chimera-type member of the galectin family, binds glycoconjugates containing N-acetyl 
galactosamine. We aim to assess the relationship between galectin-3 level and disease activity in patients with AS. 
Materials and methods: Forty-five AS patients and 35 healthy controls were enrolled in this study. We measured 
serum galectin-3 concentration using a commercial chemiluminescent microparticle immunassay. The Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) was used to assess disease activity. Laboratory 
parameters for inflammation were used erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP). 
Results: Compared to the control group, the serum galectin-3 levels were significantly higher in the AS patients 
(p=0.04). Correlation was found between between serum galectin-3 levels and CRP but there was no found 
correlation with ESR (r=0.57, p<0.001, r=0.25, p=0.09,  respectively) in the AS patients. Between the serum 
galectin-3 levels and BASDAI scores were observed a correlation in the AS patients (r=0.49, p<0.001). 
Conclusion: This study shows that serum galectin-3 values were significantly higher in the 
AS patients and were correlated with disease activity. These results suggest that galectin-3 may has a significant 
effect in inflammation in AS. 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017

238

  
  
Proje Başlığı Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı kertenkele türlerinin (Darevskia derjugini ve 

Darevskia dryada) yaşam öyküsü özelliklerinin belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH  ALTUNIŞIK 

Araştırmacılar Öğrenci HALİT EKSİLMEZ, 

Proje Kodu FBA-2017-714 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 
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Proje Özeti 
 

Sürüngenler gibi büyümesi kararsız olan ektotermik hayvanların yaşlarının bilinmesi onlara ait populasyonların 
demografik parametrelerini ekolojik, gelişimsel, ontogenetik ve evrimsel açıdan anlamamıza katkıda bulunur. Bu 
nedenle sunulan bu proje çalışmasında Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı kertenkele türlerine 
(Darevskia derjugini ve Darevskia dryada) ait bazı yaşam öyküsü özelliklerinin (yaş dağılımı, minimum ve 
maksimum yaşlar, eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı, boy ve yaş arasındaki ilişki gibi) belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu popülasyonlarda yer alan bireylerin yaş tayini, bilhassa amfibi ve sürüngenlerin demografik incelemelerinde 
kullanılan en uygun ve güvenilir metot kemik yapısının analizine dayanan (iskelet kronolojisi; adı verilen metotla 
gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamında Doğu Karadeniz bölgesinde dağılış gösteren bazı sürüngen türlerinin 
doğal ortamdaki yaşları ilk kez tespit edilmiş olacaktır. Buna ek olarak her bir türde boy ile yaş arasındaki ilişki, 
eşeysel dimorfizm indeksinin hesaplanması, eşeysel olgunluğa ulaşma yaşları bu projede ilk kez incelenecek 
parametreler arasında yer almaktadır. Darevskia derjugini ve Darevskia dryada türlerinde yaşam geçmişi 
parametreleri daha önce çalışılmamış olduğundan bu konudaki literatür boşluğu doldurulmuş olacaktır. Böylelikle 
diğer bilim insanlarının bu bilgilerden istifade etmesi sağlanacaktır. Bilhassa Kafkasya bölgesine endemik olan 
Darevskia dryada&rsquo;nın yaş yapısının ortaya konulmasıyla türün gelecekteki yaş yapısı hakkında bilgi sahibi 
olunabilecek ve türün neslini tehlike altına sokacak bir durum tespit edilirse buna dair önlemlerin alınmasına olanak 
sağlanabilecektir. Elde edilen verilerin ulusal ve uluslar arası kongrelerde bildiri olarak sunulması öngörülmektedir. 
Ayrıca projeden elde edilecek sonuçların SCI ve ULAKBİM kapsamına giren dergilerde yayınlanması 
planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: yaşam geçmişi, kertenkele, yaş tayini, Doğu Karadeniz , 
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oksijen ölçüm monitörü ile (StO2) değerlendirilmesi. 
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Proje Özeti 
 

Anestezi pratiğinde rutin olarak kullanılan kalp hızı, elektrokardiyografi, arteriyel basınç, periferik oksijen 
satürasyonu gibi standart monitörizasyon parametreleri fizyolojik sınırlar içinde seyretse dahi mikro dolaşım 
bozulabilmektedir. Sürekli doku oksijenasyon (StO2) monitörü, noninvazif rejyonel oksimetre tekniği kullanılarak 
geliştirilmiş yeni bir doku perfüzyonu monitörüdür. 
Yerel etik kurul onamı alındıktan sonra kontrollü hipotansiyon eşliğinde septoplasti operasyonu planlanan 
hastalarda rutin monitörizasyon yöntemlerine ek olarak elin tenar bölgesinden doku oksijenasyonu takibi yapıldı. 
Remifentanil ile kontrollü hipotansiyon sağlandı. İndüksiyon safhasından operasyon bitimine kadar hastalar 
gözlendi ve StO2 ölçümü ile rutin monitorizasyon parametreleri arasındaki korelasyon incelendi. 
Çalışmamızda kontrollü hipotansiyon eşliğinde yapılan septoplasti ameliytalarında doku perfüzyonunu takip 
ederek, ve rutin monitörlerin çıktılarıyla karşılaştırarak StO2 probunun yeterlilik ve güvenilirliğini incelemeyi 
amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: kontrollü hipotansiyon, doku perfüzyonu, oksijenasyon, 
 

 
Abstract 

 
Although several monitorization parameters routinely used in anesthesia practise such as heart rate, 
electrocardiogram, arterial blood pressure and peripheral oxygen saturation may stay within normal limits, 
microcirculation may be compromized. Continuous tissue oxygenation (StO2) probe is a new tissue perfusion 
monitor developed using a non-invasive regional oxymetry technique. 
After obtaining approval of the Local Ethics Committee, patients scheduled for septoplasti with controlled 
hypotension were monitored with StO2 probe placed on thenar side of the hand, in addition to routine monitors. 
Controlled hypotension was obtained with remifentanil. The patients were followed beginning with the anesthetic 
induction until the end of the anesthesia; and the correlation between StO2 and routine monitors was investigated. 
We aimed to investigate the efficacy and reliability of StO2 monitor by observing tissue perfusion in septoplasty 
operations with controlled hypotension and comparing the output of routine monitors. 
Key Words: Controlled hypotension, general anesthesia, tissue oxygen saturation, monitoring. 
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Proje Özeti 
 

Bu çalışmada farmakolojik öneme sahip  furan, triazol, tiyadiazol  oksadiazol ve kumarin halkaları içeren 
kinazolinon hibrit molekülleri sentezlendi. Elde edilecek bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve 
Kütle gibi spektroskopisi yöntemlerle aydınlatıldı.Sentezlenen her bir kinazolinon türevi bileşiğin glukozidaz ve 
üreaz enzim inhibisyon özellikleri incelendi ve hedef bileşiklerin seçici olarak üreaz enzimini inhibe ettiği ğözlendi. 
Elde edilen sonuçlar SCI kapsamında alanında etkili bir dergide yayınlamıştır. 
Anahtar kelimeler: Kinazolinon, oksadiazol, triazol, kumarin, antiüreaz, glukozidaz inhibisyonu,  

 
Abstract 

 
A new series of quinazolinone hybrid molecules containing coumarin, furan, 1,2,4- triazole and 1,2,4-thiadiazole 
rings was designed, synthesized, and screened for their urease inhibition activities. All newly synthesized 
compounds showed outstanding urease inhibitory potentials with IC50 values ranging between 1.26 ± 0.07 and 
7.35 ± 0.31 µg/mL. Among the series, coumarin derivatives (10a–d) exhibited the best inhibitory effect against 
urease in the range of IC50 = 1.26 ± 0.07 to 1.82 ± 0.10 µg/mL, when compared to standard urease inhibitors such 
as acetohydroxamic acid and thiourea (IC50 = 21.05 ± 0.96 and 15.08 ± 0.71 µg/mL, respectively). Molecular 
docking studies were also performed to analyze the binding mode of compound 10b, and supported the experimental 
results.  
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İLETİŞİM İKLİMİ ve ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARA 
DEĞİŞKEN OLARAK ALGILANAN İÇSELLİK STATÜSÜ: ÖĞRETMENLER 
ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HALİS  DEMİR 
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Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
İletişim iklimi ve çalışan sessizlik davranışı ile iletişim iklimi ve içsel iş motivasyonu arasındaki ilişki üzerinde 
algılanan içsellik statüsünün aracılık rolünü araştıran bu çalışma, ortaöğretim kurumlarımızda çalışan 300 
öğretmenin oluşturduğu bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Çalışma bulgularına göre, iletişim ikliminin, 
doğrudan etkisi incelendiğinde, çalışan sessizliği üzerinde pozitif etkiye, içsel iş motivasyonu üzerinde negatif bir 
etkiye ve algılanan içsellik statüsü üzerinde de pozitif anlamlı etkilere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca bulgular, 
algılan içsellik statüsünün doğrudan sesizlik davranışı üzerinde negatif yönlü ve içsel iş motivasyonu üzerinde de 
pozitif yönlü anlamlı ilişkileri göstermektedir. Modelde algılanan içsellik statüsü üzerinden oluşan dolaylı etkiler 
incelendiğinde sonuçların, iletişim iklimi ve çalışan sessizlik davranışı arasında daha önce doğrudan etkilerde pozitif 
anlamlı etkilerin negatif anlamlı etkilere dönüştüğü görülmektedir. Bu sonuçlar, iletişim iklimi ve sesizlik davranışı 
arasındaki ilişki üzerinde algılanan içsellik statüsünün aracılık rolüne kanıt sağlamaktadır. Aynı durum iletişim 
iklimi ve içsel iş motivasyonu arasındaki ilişkide de görülmektedir. Algılanan içsellik statüsünün dolaylı etkileri 
incelendiğinde sonuçlar, iletişim iklimi ve içsel iş motivasyonu arasında daha önce doğrudan etkilerde negatif 
anlamlı etkinin pozitif anlamlı etkiye dönüştüğünü göstermektedir. Bu sonuçlar, iletişim iklimi ve içsel iş 
motivasyonu arasındaki ilişki üzerinde algılanan içsellik statüsünün aracılık rolüne kanıttır. 
Anahtar Kelimeler: İletişim İklimi, Çalışan Sessizlik Davranışı, İçsel İş Motivasyonu, Algılanan İçsellik Statüsü  
 

Abstract 
 

This study searching the intermediary role of perceived internality status in the relationship between the 
communication climate and employees’ silence behavior and the communication climate and internal motivation, 
is carried out on a sample which is composed by thirty hundred teachers working in the secondary education 
institutions. According to the findings of the study, it is observed that communication climate has a positive effect 
on employees’ silence, a negative effect on internal business motivation and a positive effect on perceived internality 
status when the communication climate is examined. On the other hand, findings demonstrate that perceived 
internality status has a negative relation to the direct silence behavior and has a positive relation to the internal 
business motivation. Findings show that positive effects were turned into negative effects in direct effects previously 
between the communication climate and the employees’ silence behavior when the indirect effects consisting of 
internality status perceived by the model are examined. These findings prove that the intermediary role of internality 
status perceived in the relationship between the communication climate and employees’ silence behavior. The same 
situation is noticed in the relationship between communication climate and internal business motivation. The 
outcomes indicate that negative effects were turned into positive effects in direct effects previously between 
communication climate and internal business motivation when the indirect effects of perceived internality status 
were analyzed. These outcomes verify the intermediary role of perceived internality status in the relationship 
between the communication climate and the internal business motivation. 
Key Words: Communication Climate, Employee Silence Behaviour, Internal Work Motivation, Perceived Insider 
Status 
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İLETİŞİM İKLİMİ ve ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARA 
DEĞİŞKEN OLARAK ALGILANAN İÇSELLİK STATÜSÜ: ÖĞRETMENLER 
ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HALİS  DEMİR 
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Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
İletişim iklimi ve çalışan sessizlik davranışı ile iletişim iklimi ve içsel iş motivasyonu arasındaki ilişki üzerinde 
algılanan içsellik statüsünün aracılık rolünü araştıran bu çalışma, ortaöğretim kurumlarımızda çalışan 300 
öğretmenin oluşturduğu bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Çalışma bulgularına göre, iletişim ikliminin, 
doğrudan etkisi incelendiğinde, çalışan sessizliği üzerinde pozitif etkiye, içsel iş motivasyonu üzerinde negatif bir 
etkiye ve algılanan içsellik statüsü üzerinde de pozitif anlamlı etkilere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca bulgular, 
algılan içsellik statüsünün doğrudan sesizlik davranışı üzerinde negatif yönlü ve içsel iş motivasyonu üzerinde de 
pozitif yönlü anlamlı ilişkileri göstermektedir. Modelde algılanan içsellik statüsü üzerinden oluşan dolaylı etkiler 
incelendiğinde sonuçların, iletişim iklimi ve çalışan sessizlik davranışı arasında daha önce doğrudan etkilerde pozitif 
anlamlı etkilerin negatif anlamlı etkilere dönüştüğü görülmektedir. Bu sonuçlar, iletişim iklimi ve sesizlik davranışı 
arasındaki ilişki üzerinde algılanan içsellik statüsünün aracılık rolüne kanıt sağlamaktadır. Aynı durum iletişim 
iklimi ve içsel iş motivasyonu arasındaki ilişkide de görülmektedir. Algılanan içsellik statüsünün dolaylı etkileri 
incelendiğinde sonuçlar, iletişim iklimi ve içsel iş motivasyonu arasında daha önce doğrudan etkilerde negatif 
anlamlı etkinin pozitif anlamlı etkiye dönüştüğünü göstermektedir. Bu sonuçlar, iletişim iklimi ve içsel iş 
motivasyonu arasındaki ilişki üzerinde algılanan içsellik statüsünün aracılık rolüne kanıttır. 
Anahtar Kelimeler: İletişim İklimi, Çalışan Sessizlik Davranışı, İçsel İş Motivasyonu, Algılanan İçsellik Statüsü  
 

Abstract 
 

This study searching the intermediary role of perceived internality status in the relationship between the 
communication climate and employees’ silence behavior and the communication climate and internal motivation, 
is carried out on a sample which is composed by thirty hundred teachers working in the secondary education 
institutions. According to the findings of the study, it is observed that communication climate has a positive effect 
on employees’ silence, a negative effect on internal business motivation and a positive effect on perceived internality 
status when the communication climate is examined. On the other hand, findings demonstrate that perceived 
internality status has a negative relation to the direct silence behavior and has a positive relation to the internal 
business motivation. Findings show that positive effects were turned into negative effects in direct effects previously 
between the communication climate and the employees’ silence behavior when the indirect effects consisting of 
internality status perceived by the model are examined. These findings prove that the intermediary role of internality 
status perceived in the relationship between the communication climate and employees’ silence behavior. The same 
situation is noticed in the relationship between communication climate and internal business motivation. The 
outcomes indicate that negative effects were turned into positive effects in direct effects previously between 
communication climate and internal business motivation when the indirect effects of perceived internality status 
were analyzed. These outcomes verify the intermediary role of perceived internality status in the relationship 
between the communication climate and the internal business motivation. 
Key Words: Communication Climate, Employee Silence Behaviour, Internal Work Motivation, Perceived Insider 
Status 
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21 yy’da gelişmiş ülkelerin tümü bilime, bilimsel araştır¬maya ve bilim insanına büyük yatırım yapmıştır. Ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri ile bilime yap¬tıkları yatırımın miktarı arasında doğru bir puantı olduğu bilinmektedir (Uzbay, 
2006). Türkiye’de, politika yapıcılar bir devlet politikası bağlamında üniversitelerin “Ar-Ge” üretimlerini arttırma 
adına farklı strateji uygulamaları başlatmışlardır. Bu strateji uygulamaları kapsamında son 15 yılda “Türk Bilim 
ve Teknoloji Politikası” kapsamında “Ar-Ge” harcamalarına daha fazla pay ayırmaya ve araştırmacı sayısını 
arttırmaya başlamıştır. Türkiye’de, “Ar-Ge” üretimlerine yapılan teşvikler bağlamında özellikle yayın sayısındaki 
artışın ana kaynağı TÜBİTAK teşvikleridir (Küçük ve Karabacak, 2016). Bu teşviklerin sonucunda, Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından 14.12.2015 tarihinde performansa dayalı ücret uygulaması “akademik teşvik ödeneği” 
altında başlatılmıştır. Bu uygulamanın henüz yeni bir uygulama olması bağlamında uygulamaya yönelik ürün ve 
süreç değerlendirmeye çalışmaları bulunmamaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışma ile “akademik teşvik 
uygulaması”na yönelik varsa karşılaşılan problemler ve yapılacak öneriler bağlamında eksiklik ve hataların 
düzeltilmesi, uygulamanın akademisyenler ve ülke için getirilerinin neler olduğu, yine akademisyen bakış açısından 
incelenmesi önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Devlet üniversitelerinde görev 
yapan öğretim üyelerinin Yüksek Öğretim Kurumunun, 2016 yılı akademik teşvik ödeneği uygulamasının amacına 
ulaşması ile ilgili değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Nitel paradigmaya dayalı çalışmanın verileri, durum 
çalışması deseninde, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcıların ve katılımcı 
üniversitelerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Doğu Karadeniz Bölge Üniversitelerinden 2016 yılı devlet üniversiteleri sıralamasında (DÜS, 2017) en üst 
sıralamada Karadeniz Teknik Üniversitesi, orta sıralamada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve alt sıralamalarda 
yer alan üniversitelerden Artvin Çoruh Üniversitesi seçilmiştir. Bu üniversitelerde üst birim olarak yer alan 
“Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” ve alt komisyon olarak “Birim Akademik Teşvik 
Başvuru ve İnceleme Komisyonu”nda görevli sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarındaki öğretim 
üyelerinden gönüllü katılımcılarla çalışma yürütülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Akademik teşvik ödeneği, Yükseköğretim, 2016 Akademik Yılı, Değerlendirme Bilimsel 
Üretim, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Abstract 
 

In the 21st century, all the developed countries invested heavily in science, scientific research and technology. 
It is known that there is a direct correlation between the level of development of the country and the amount of 
investment of it (Uzbay, 2006). In Turkey, policy makers have launched different strategies to increase the “Ar-
Ge” production of universities in the context of a state policy. In the last 15 years, it has begun to allocate more 
share to “Ar-Ge” expenditures and increase the number of researchers within the scope of this strategy 
applications, and "Turkish Science and Technology Policy". 
In Turkey, the main source of the increase in the number of publications in the context of incentives made to “Ar-
Ge” productions is TÜBİTAK incentives (Kucuk and Karabacak, 2016). As a result of these incentives, 
performance based promotion by the Higher Education Institution was started under "academic incentive 
allowance" on 14/12/2015. 
Since this application is new, there are no efforts to evaluate product and process for implementation. With this 
study made in this context, examining the deficiencies and difficulties in the context of the problems encountered 
and suggestions for the “academic incentive application” and examining what the implementation is for the 
academicians and for the country from the point of view of academicians can reveal important results. In this 
context, the aim of this study is to reveal the evaluations of the academic staff working at state universities on the 
achievement of the 2016 academic incentive grant application by the Higher Education Institution. The data of 
qualitative paradigm-based work are collected through semi- structured interviews in the case study pattern. A 
purposeful sampling method was used to identify participants and participating universities. 
In the order of the state universities of the Eastern Black Sea Region in 2016 (DUS, 2017), Karadeniz Technical 
University was selected as top ranking, Recep Tayyip Erdogan University as middle ranking and Artvin Coruh 
University as the bottom ranking universities. In these universities, the study was conducted with volunteer 
participants working on the “Academic Incentive Regulation, Supervision and Appeals Commission”, which is the 
top unit, and the faculty members of the social sciences, science and health sciences in the “Unit Academic 
Encouragement Application and Review Commission” as subcommittees. 
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Abstract 
 

In the 21st century, all the developed countries invested heavily in science, scientific research and technology. 
It is known that there is a direct correlation between the level of development of the country and the amount of 
investment of it (Uzbay, 2006). In Turkey, policy makers have launched different strategies to increase the “Ar-
Ge” production of universities in the context of a state policy. In the last 15 years, it has begun to allocate more 
share to “Ar-Ge” expenditures and increase the number of researchers within the scope of this strategy 
applications, and "Turkish Science and Technology Policy". 
In Turkey, the main source of the increase in the number of publications in the context of incentives made to “Ar-
Ge” productions is TÜBİTAK incentives (Kucuk and Karabacak, 2016). As a result of these incentives, 
performance based promotion by the Higher Education Institution was started under "academic incentive 
allowance" on 14/12/2015. 
Since this application is new, there are no efforts to evaluate product and process for implementation. With this 
study made in this context, examining the deficiencies and difficulties in the context of the problems encountered 
and suggestions for the “academic incentive application” and examining what the implementation is for the 
academicians and for the country from the point of view of academicians can reveal important results. In this 
context, the aim of this study is to reveal the evaluations of the academic staff working at state universities on the 
achievement of the 2016 academic incentive grant application by the Higher Education Institution. The data of 
qualitative paradigm-based work are collected through semi- structured interviews in the case study pattern. A 
purposeful sampling method was used to identify participants and participating universities. 
In the order of the state universities of the Eastern Black Sea Region in 2016 (DUS, 2017), Karadeniz Technical 
University was selected as top ranking, Recep Tayyip Erdogan University as middle ranking and Artvin Coruh 
University as the bottom ranking universities. In these universities, the study was conducted with volunteer 
participants working on the “Academic Incentive Regulation, Supervision and Appeals Commission”, which is the 
top unit, and the faculty members of the social sciences, science and health sciences in the “Unit Academic 
Encouragement Application and Review Commission” as subcommittees. 
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Çalışma sırasında, Çoruh Nehri ve kollarından seçilen 12 istasyondan toplanan balık örnekleri arasından 
75 birey morfolojik özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Bu bireylerden 29 morfolojik (25 metrik ve 4 
meristik) ve 2 mitrokondrial gen (COI ve cytb) bölgesi çalışılmıştır. Hem morfolojik he de moleküler veriler, Çoruh 
Nehri’nde sadece Oxyneomacheilus cinsine ait tek bir türün dağılım gösterdiğini ve istasyonlar arasında düşük 
varyasyon olduğu gözlenmiştir. Tespih edilen bu tür kuyruk sapının kalın olması ve renk ve deseni ile yakın havzada 
dağılım gösteren (Oxyneomacheilus kosswigi ve O. samanticus [Kızılırmak], O. banarescui [Filyos Çayı])  türlerden 
kolaylıkla ayrıt edilmektedir. Bu tür tanımlanmamış bir türdür. Bu çalışmada detaylı bir tanımlaması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çoruh Nehri, Oxynoemacheilus, sistematik, 

 
Abstract 

 
During the study, 75 specimens from 12 sampling cites which selected on Çoruh River and its tributaries were 
evaluated for their morphological characteristics. From these individuals, 29 morphological (25 metrics ve 4 
meristics) and 2 mitochondrial genes (COI and cytb) regions, were studied. There is only one species belonging 
to the genus Oxynoemacheilus distributed in Çoruh River. It is observed that both morphological and molecular 
data show only low variation between localities. It is easily distinguished from species (Oxynoemacheilus 
kosswigi and O. samanticus [Kızılırmak], O. banarescui [Filyos creek]) in the adjacent basin by deep caudal 
peduncle and color and pattern. There is a great possibility that this species is an undescribed species. In this 
study, the species was described in detail. 
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Kıkırdak yaralanmalarının tedavisi ortopedi ve travmatoloji konusunda üzerinde en fazla çalışma yapılan ancak 
yine de kesin bir çözüm bulunamayan konulardan biridir. 
Diz eklemindeki özellikle travmatik ve fokal kıkırdak lezyonlarının erken tanı ve tedavisi eklemin korunması 
açısından çok değerlidir. Tedavide temel amaç semptomları ( ağrı ve takılma ) gidermek, üzun süre dayanabilen 
bir tamir dokusu elde ederek günlük ve sportif aktiviteye dönmeyi sağlamaktır. Tüm girişimler eklem koruyucu 
girişim olarak tanımlanabilir. 
Kıkırdak iyileşmesi üzerine yapılan ön deneysel çalışmalarda bazı ilaçların kıkırdak gelişimini arttırabileceği 
gösterilmiştir. Bu ilaçların kaynama ile ilgili tespitlerinin daha da artarak devam etmesi gelişmemiş kıkırdak, 
bozulmuş kırık kaynaması gibi dramatik durumlarda da tedaviye katkı sağlayacak olması bilim dünyasını 
heyecanlandırmaktadır Bu bağlamda kemik iyileşmesinin farklı fazlarına etki eden yeni moleküller iyileşmeyi 
destekleyici tedaviler olarak düşünülebilir. Bu bilgiler doğrultusunda kıkırdak defektlerinin ilaçlar ile tedavisi 
cerrahi uygulamalardan sonra umut verici olmuştur. 
Koenzim Q10 hücrede mitekondriyal solunumda anahtar rol oynayan önemli bir bileşendir. Yapılan araştırmalarda 
koenzim Q10&rsquo;un serbest radikalleri ortadan kaldırma özelliği olan güçlü bir antioksidan etkisinin olduğu 
da bulunmuştur. Ancak kemik kırıklarının iyileşme süreçleri içerinde olan etkileri pek bilinmemektedir. Önceki 
yapılan çalışmalara göre serbest oksijen radikallerinin önemli bir inhibitörü olan koenzim Q10&rsquo;un kemikte 
osteoblastlar ve osteoklastlar arasındaki farklılaşmaya olan etkileri merak konusu olmuştur ve kemik iyileşmesine 
olan katkıları gün geçtikçe araştırılmaya devam edilmektedir. 
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı deneysel olarak kıkırdak defekti oluşturulmuş sıçanlarda kronik koenzim Q10 
uygulanmasının kıkırdak defekti üzerine etkilerini etkilerini moleküler, biyokimyasal ve histopatolojik olarak 
araştırmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Koenzim Q10, Kıkırdak defekti, Sıçan, 
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Çalışma sırasında, Çoruh Nehri ve kollarından seçilen 12 istasyondan toplanan balık örnekleri arasından 
75 birey morfolojik özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Bu bireylerden 29 morfolojik (25 metrik ve 4 
meristik) ve 2 mitrokondrial gen (COI ve cytb) bölgesi çalışılmıştır. Hem morfolojik he de moleküler veriler, Çoruh 
Nehri’nde sadece Oxyneomacheilus cinsine ait tek bir türün dağılım gösterdiğini ve istasyonlar arasında düşük 
varyasyon olduğu gözlenmiştir. Tespih edilen bu tür kuyruk sapının kalın olması ve renk ve deseni ile yakın havzada 
dağılım gösteren (Oxyneomacheilus kosswigi ve O. samanticus [Kızılırmak], O. banarescui [Filyos Çayı])  türlerden 
kolaylıkla ayrıt edilmektedir. Bu tür tanımlanmamış bir türdür. Bu çalışmada detaylı bir tanımlaması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çoruh Nehri, Oxynoemacheilus, sistematik, 

 
Abstract 

 
During the study, 75 specimens from 12 sampling cites which selected on Çoruh River and its tributaries were 
evaluated for their morphological characteristics. From these individuals, 29 morphological (25 metrics ve 4 
meristics) and 2 mitochondrial genes (COI and cytb) regions, were studied. There is only one species belonging 
to the genus Oxynoemacheilus distributed in Çoruh River. It is observed that both morphological and molecular 
data show only low variation between localities. It is easily distinguished from species (Oxynoemacheilus 
kosswigi and O. samanticus [Kızılırmak], O. banarescui [Filyos creek]) in the adjacent basin by deep caudal 
peduncle and color and pattern. There is a great possibility that this species is an undescribed species. In this 
study, the species was described in detail. 
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Kıkırdak yaralanmalarının tedavisi ortopedi ve travmatoloji konusunda üzerinde en fazla çalışma yapılan ancak 
yine de kesin bir çözüm bulunamayan konulardan biridir. 
Diz eklemindeki özellikle travmatik ve fokal kıkırdak lezyonlarının erken tanı ve tedavisi eklemin korunması 
açısından çok değerlidir. Tedavide temel amaç semptomları ( ağrı ve takılma ) gidermek, üzun süre dayanabilen 
bir tamir dokusu elde ederek günlük ve sportif aktiviteye dönmeyi sağlamaktır. Tüm girişimler eklem koruyucu 
girişim olarak tanımlanabilir. 
Kıkırdak iyileşmesi üzerine yapılan ön deneysel çalışmalarda bazı ilaçların kıkırdak gelişimini arttırabileceği 
gösterilmiştir. Bu ilaçların kaynama ile ilgili tespitlerinin daha da artarak devam etmesi gelişmemiş kıkırdak, 
bozulmuş kırık kaynaması gibi dramatik durumlarda da tedaviye katkı sağlayacak olması bilim dünyasını 
heyecanlandırmaktadır Bu bağlamda kemik iyileşmesinin farklı fazlarına etki eden yeni moleküller iyileşmeyi 
destekleyici tedaviler olarak düşünülebilir. Bu bilgiler doğrultusunda kıkırdak defektlerinin ilaçlar ile tedavisi 
cerrahi uygulamalardan sonra umut verici olmuştur. 
Koenzim Q10 hücrede mitekondriyal solunumda anahtar rol oynayan önemli bir bileşendir. Yapılan araştırmalarda 
koenzim Q10&rsquo;un serbest radikalleri ortadan kaldırma özelliği olan güçlü bir antioksidan etkisinin olduğu 
da bulunmuştur. Ancak kemik kırıklarının iyileşme süreçleri içerinde olan etkileri pek bilinmemektedir. Önceki 
yapılan çalışmalara göre serbest oksijen radikallerinin önemli bir inhibitörü olan koenzim Q10&rsquo;un kemikte 
osteoblastlar ve osteoklastlar arasındaki farklılaşmaya olan etkileri merak konusu olmuştur ve kemik iyileşmesine 
olan katkıları gün geçtikçe araştırılmaya devam edilmektedir. 
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı deneysel olarak kıkırdak defekti oluşturulmuş sıçanlarda kronik koenzim Q10 
uygulanmasının kıkırdak defekti üzerine etkilerini etkilerini moleküler, biyokimyasal ve histopatolojik olarak 
araştırmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Koenzim Q10, Kıkırdak defekti, Sıçan, 
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Amaç: Yara iyileşmesi cerrahi operasyonlarda önemli bir basamaktır ve başarıda ana kriterlerden biridir. Fitoterapi 
son yıllarda cerrahide hem yumuşak hem de kemik doku iyileşmesine destek olabilecek bir alan haline gelmiştir. 
Bu çalışmada ratlarda deneysel olarak oluşturulmuş mukoza ve kemik yara dokusuna uygulanan EA ve NS 
ekstraktlarının iyileşmeye olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metod: Çalışmada 84 adet erkek rat (Sprague Dawley) kullanılmıştır. Ratların sağ mandibulasına cerrahi 
frezle defektler oluşturulmuştur. Defekt bölgesine EA ve NS’nin etanolle elde edilen ekstraktları konularak primer 
kapatılmıştır. Kontrol grubunda defekte ekstrakt konulmadan bölge süture edilmiştir. Ratlar 1., 3. ve 5. haftalarda 
sakrifiye edilerek oluşturulan defektlerin iyileşmesi değerlendirilmiştir. Çalışmada histopatolojik, 
immunohistokimyasal (BALP ve kemik sialoprotein) ve biyokimyasal (osteokalsin, NTX ve TOS/TAS) yöntemler 
kullanılmıştır. Biyokimyasal incelemeler ratların sol ventrikülünden alınan kan örnekleri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. EA ve NS ekstraktlarının kombine şekilde 
uygulandığı gruplarda, HKİS skorları, BALP, kemik sialoprotein ve osteokalsin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermiştir (EA+NS 3. hafta HKİS: 7.00±0.46, EA+NS 5. hafta HKİS: 8.00±0.54). Biyokimyasal biyo-
belirteç verilerinde ise BALP ve sialoprotein ekspresyonlarında olduğu gibi korele bir artış izlenmemiştir. Defekt 
bölgesine  uygulanan  ekstraktların  akut  enflamasyon  sürecini kısalttığı,  fibröz  kallus formasyonuna  geçişi  
hızlandırdığı  ve  osteoblastik aktiviteye katkıda bulunduğu saptandı. Tüm haftalarda ekstrakt uygulanan gruplarda 
kontrol grubuna kıyasla daha iyi iyileşme skorları elde edilmiştir. Kemik doku iyileşmesinde EA ve NS’nin kombine 
kullanımının iyileşme sürecini hızlandırdığı gözlenmiştir. Bu bitki ekstraktlarının cerrahi tedavilerde etkili bir 
uygulama yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Mevcut ekstraktların kemik doku iyileşmesinin remodelasyon 
safhasına olan etkilerinin izlenebilmesi için uzun dönem takip içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: nigella sativa, equisetum arvense, kemik iyileşmesi, yara iyileşmesi, rat, 

Abstract 
 
Wound healing is an important step in surgical procedures and is one of the main criteria for success. 
In recent years, phytotherapy has become a treatment of choice which can support both soft and bone tissue healing. 
The aim of this study was to investigate the effects of EA and NS extracts applied to experimentally performed bone 
defects. Material and Method: 84 male rats (Sprague Dawley) were used in the present study. Surgical defects were 
performed on the right mandible. Groups were divided into four as; control, EA,NS,EA+NS (combined). Extracts 
were applied to the defect area in all experimental groups. In control group, bone defect was closed without any 
application. Rats were sacrificed in the 1.,3. and 5. weeks and the healing scores of the defects were examined 
histopathologically. Biochemical (osteocalcin, NTX and TOS/TAS), immunohistochemical (BALP, bone 
sialoprotein) parameters were determined. The results were evaluated by statistical methods. 
Results: In the combined theraphy group HPBS, BALP, bone sialoprotein and osteocalcin levels were significantly 
different (EA+NS 3.week HKIS:7.00±0.46, EA+NS 5.week HKIS:8.00±0.54). There was no increase reported in 
biochemical marker scores as in the BALP and sialoprotein expression. Conclusion: The extracts applied to the 
defect area reduced the process of acute inflammation and accelerated formation of fibrous callus and contributed 
to osteoblastic activity. Combined therapy was accelerated the healing process in all weeks compared to control 
group. Plant extracts can be used as an effective method in surgical treatment. Long-term follow-up studies are 
needed to evaluate the remodeling process of bone healing. 
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Amaç: Yara iyileşmesi cerrahi operasyonlarda önemli bir basamaktır ve başarıda ana kriterlerden biridir. Fitoterapi 
son yıllarda cerrahide hem yumuşak hem de kemik doku iyileşmesine destek olabilecek bir alan haline gelmiştir. 
Bu çalışmada ratlarda deneysel olarak oluşturulmuş mukoza ve kemik yara dokusuna uygulanan EA ve NS 
ekstraktlarının iyileşmeye olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metod: Çalışmada 84 adet erkek rat (Sprague Dawley) kullanılmıştır. Ratların sağ mandibulasına cerrahi 
frezle defektler oluşturulmuştur. Defekt bölgesine EA ve NS’nin etanolle elde edilen ekstraktları konularak primer 
kapatılmıştır. Kontrol grubunda defekte ekstrakt konulmadan bölge süture edilmiştir. Ratlar 1., 3. ve 5. haftalarda 
sakrifiye edilerek oluşturulan defektlerin iyileşmesi değerlendirilmiştir. Çalışmada histopatolojik, 
immunohistokimyasal (BALP ve kemik sialoprotein) ve biyokimyasal (osteokalsin, NTX ve TOS/TAS) yöntemler 
kullanılmıştır. Biyokimyasal incelemeler ratların sol ventrikülünden alınan kan örnekleri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. EA ve NS ekstraktlarının kombine şekilde 
uygulandığı gruplarda, HKİS skorları, BALP, kemik sialoprotein ve osteokalsin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermiştir (EA+NS 3. hafta HKİS: 7.00±0.46, EA+NS 5. hafta HKİS: 8.00±0.54). Biyokimyasal biyo-
belirteç verilerinde ise BALP ve sialoprotein ekspresyonlarında olduğu gibi korele bir artış izlenmemiştir. Defekt 
bölgesine  uygulanan  ekstraktların  akut  enflamasyon  sürecini kısalttığı,  fibröz  kallus formasyonuna  geçişi  
hızlandırdığı  ve  osteoblastik aktiviteye katkıda bulunduğu saptandı. Tüm haftalarda ekstrakt uygulanan gruplarda 
kontrol grubuna kıyasla daha iyi iyileşme skorları elde edilmiştir. Kemik doku iyileşmesinde EA ve NS’nin kombine 
kullanımının iyileşme sürecini hızlandırdığı gözlenmiştir. Bu bitki ekstraktlarının cerrahi tedavilerde etkili bir 
uygulama yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Mevcut ekstraktların kemik doku iyileşmesinin remodelasyon 
safhasına olan etkilerinin izlenebilmesi için uzun dönem takip içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: nigella sativa, equisetum arvense, kemik iyileşmesi, yara iyileşmesi, rat, 

Abstract 
 
Wound healing is an important step in surgical procedures and is one of the main criteria for success. 
In recent years, phytotherapy has become a treatment of choice which can support both soft and bone tissue healing. 
The aim of this study was to investigate the effects of EA and NS extracts applied to experimentally performed bone 
defects. Material and Method: 84 male rats (Sprague Dawley) were used in the present study. Surgical defects were 
performed on the right mandible. Groups were divided into four as; control, EA,NS,EA+NS (combined). Extracts 
were applied to the defect area in all experimental groups. In control group, bone defect was closed without any 
application. Rats were sacrificed in the 1.,3. and 5. weeks and the healing scores of the defects were examined 
histopathologically. Biochemical (osteocalcin, NTX and TOS/TAS), immunohistochemical (BALP, bone 
sialoprotein) parameters were determined. The results were evaluated by statistical methods. 
Results: In the combined theraphy group HPBS, BALP, bone sialoprotein and osteocalcin levels were significantly 
different (EA+NS 3.week HKIS:7.00±0.46, EA+NS 5.week HKIS:8.00±0.54). There was no increase reported in 
biochemical marker scores as in the BALP and sialoprotein expression. Conclusion: The extracts applied to the 
defect area reduced the process of acute inflammation and accelerated formation of fibrous callus and contributed 
to osteoblastic activity. Combined therapy was accelerated the healing process in all weeks compared to control 
group. Plant extracts can be used as an effective method in surgical treatment. Long-term follow-up studies are 
needed to evaluate the remodeling process of bone healing. 

 

 
  
Proje Başlığı Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yayılım gösteren Culex pipiens kompleks türlerinde 

moleküler direncin araştırılması 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MUHAMMET MUSTAFA  AKINER 

Araştırmacılar Doç.Dr. FATİH ŞABAN  BERİŞ, 

Proje Kodu FDP-2017-732 

Proje Türü Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.02.2017 Kapanma Tarihi 09.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
22.596,19 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
22.474,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu araştırmada Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde dağılım gösteren Culex pipiens kompleks türlerinde dirence 
neden olan moleküler mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, alanda yer alan 10 ilden 
örneklenen kompleks türlerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Hedef bölge duyarsızlığından kaynaklanan direncin 
anlaşılması için iki farklı tipte hedef bölge taranmıştır. Bu amaçla kdr tip direnç için vssg bölgesinde bir, Ace 
duyarsızlığı direnci için Ace-1 bölgesinde iki nokta mutasyonu araştırılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre kdr tip direncin yaygın olduğu ve heterogiot (%46,6) homozigot (%16,6) halde 
frekansının yüksek olduğu belirlenmiştir. Örneklerde F290V mutasyonunun heterozigot olarak yer aldığı 
belirlenmiştir. G119S noktasındaki mutasyonun frekansı ise F290V tipine göre daha yüksek oranda rastlanmıştır. 
Elde edilen veriler her iki tip Ace-1 mutasyonununda frekansının kdr tipe göre daha düşük ve heterozigotluğun 
yaygın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Alanda direnç durumunu destekleyen moleküler yapıların; alandaki insektisit 
kullanım sıklığı ile tarımsal alanlardaki insektisit baskısı sonucunda artacağı m 
Anahtar Kelimeler: Culex pipiens kompleks, moleküler direnç, kdr, Ace-1, Ace-2, 

 
Abstract 

 
In this study, it was aimed to determine the molecular mechanisms causing resistance in Culex pipiens complex 
species distributed in Central and Eastern Black Sea region. For this purpose, analyse was carried out of the 
complex species from 10 different provinces in the area. Two different types of target region have been screened 
for understanding resistance due to target region insensitivity. For this purpose, one point mutation was 
investigated in vssg region for kdr type resistance and a two-point mutation in Ace-1 region for an Ace-insensitive 
resistance. 
According to the findings, it was determined that kdr type resistance was common and the frequency of heterogiot 
(46.6%) homozygous (16.6%) was high. The F290V mutation was found to be heterozygous in the samples. The 
frequency of mutation at G119S was higher than the F290V type. The obtained data revealed that the frequency 
of both type Ace-1 mutations was lower than kdr and heterozygosity was common. The structures that supports 
the resistance in the field; the incidence of insecticide usage in the area and the insecticide pressure in agricultural 
areas would increase resistance and adversely affect the control. 
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Proje Başlığı Farklı Zn Oranlarına Sahip Al-Zn Alaşımlarının İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ŞENOL  BAYRAKTAR 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ALİ PAŞA HEKİMOĞLU, Yrd.Doç.Dr. YAKUP  TURGUT, 

Proje Kodu FHD-2017-737 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 22.02.2017 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.970,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.970,80 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, dört farklı çinko oranına (%5-15-25-35) sahip Al-Zn alaşımları indüksiyon ergitme döküm yöntemi 
ile üretildi. Bu alaşımların, yapısal ve mekanik özellikleri belirlendikten sonra frezeleme işleminde işlenebilirlikleri 
deneysel olarak araştırılmıştır. İşlenebilirlik deneylerinde kesme parametreleri olarak üçer farklı kesme hızı (600-
1200-1800 dev/dak) ve ilerleme (0.05-0.1-0.15 mm/diş) ve sabit kesme derinliği (1.5 mm) değerleri kullanıldı. 
Kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü kriterleri dikkate alınarak, çinko oranındaki değişimin Al-Zn alaşımlarının 
işlenebilirliği üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. Deneysel sonuçlara göre, alaşımlara ilave edilen çinko oranının 
artması ile alaşımların işlenebilirliğinin arttığı, optimum kesme şartlarının 1800 dev/dak kesme hızı, 0.05 mm/diş 
ilerleme ve sabit kesme derinliğinin (1,5 mm) olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İşlenebilirlik, Al-Zn Alaşımları, Yüzey Pürüzlülüğü, Kesme Kuvveti, 

 
Abstract 

 
In this study, Al-Zn alloys with four different zinc ratios (5-15-25-35%) were produced by induction melting casting 
method. After the structural and mechanical properties of these alloys have been determined, their machinability in 
the milling process was experimentally investigated. Three different cutting speeds (600-1200-1800 rpm) and feed 
(0 05-0 1-0 15 mm I tooth) and constant cutting depth (1 5 mm) values were used as cutting parameters in the 
machinability tests. Taking into consideration the cutting force and surface roughness criteria, the effect of the 
change in zinc ratio on the machinability of AI-Zn alloys was investigated. According to the experimental results, 
it was found that the machinability of the alloys increased with the increase of the zinc rate in the alloys, the 
optimum cutting conditions were the cutting speed of 1800 rev/min, 0.05 mm/tooth advance and constant cutting 
depth (1.5 mm). 

 

 
  
Proje Başlığı Çeşitli organik polimerlerin elektrospin yöntemi ile nanolif üretim koşullarının 

optimizasyonu 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. HAKKI TÜRKER  AKÇAY 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. MEHMET KAYA, Dr.Öğr.Üyesi KAAN KARAOĞLU, Öğr.Gör. 

SONER TOKÇALAR, 
Proje Kodu FHD-2017-739 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.479,44 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.134,88 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje kapsamında proje ekibi tarafından tasarlanmış genel amaçlı bir elektrospin sisteminin çeşitli nanolif 
malzemelerin üretim şartları araştırılmıştır. Bu amaçla polistiren ve selüloz asetat polimer malzemeleri kullanılarak 
ve nanolif üretimi için en uygun şartlar belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen nanoliflerin yapısı taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ile karakterize edimiştir. Bu proje sayesinde kazanılan tecrübeyle kompozit nanolif 
malzemelerin üretimi üzerine daha kapsamlı çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Elektrospin, nanolif, polistiren, selüloz asetat, 

 
Abstract 

 
In this project, the production parameters of various nanofiber materials by means of general-purpose electrospin 
system designed by the project team were investigated. For this purpose, the optimum conditions for the production 
of nanofibers were tried to be determined by using polystyrene and cellulose acetate polymer materials and the 
structures of the obtained nanofibers were characterized by scanning electron microscopy (SEM). Through this 
project, it is planned to be made more extensive studies on the production of composite nanofiber materials by the 
experience gained. 
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Proje Başlığı Çeşitli organik polimerlerin elektrospin yöntemi ile nanolif üretim koşullarının 

optimizasyonu 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. HAKKI TÜRKER  AKÇAY 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. MEHMET KAYA, Dr.Öğr.Üyesi KAAN KARAOĞLU, Öğr.Gör. 

SONER TOKÇALAR, 
Proje Kodu FHD-2017-739 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi 27.12.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.479,44 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.134,88 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje kapsamında proje ekibi tarafından tasarlanmış genel amaçlı bir elektrospin sisteminin çeşitli nanolif 
malzemelerin üretim şartları araştırılmıştır. Bu amaçla polistiren ve selüloz asetat polimer malzemeleri kullanılarak 
ve nanolif üretimi için en uygun şartlar belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen nanoliflerin yapısı taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ile karakterize edimiştir. Bu proje sayesinde kazanılan tecrübeyle kompozit nanolif 
malzemelerin üretimi üzerine daha kapsamlı çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Elektrospin, nanolif, polistiren, selüloz asetat, 

 
Abstract 

 
In this project, the production parameters of various nanofiber materials by means of general-purpose electrospin 
system designed by the project team were investigated. For this purpose, the optimum conditions for the production 
of nanofibers were tried to be determined by using polystyrene and cellulose acetate polymer materials and the 
structures of the obtained nanofibers were characterized by scanning electron microscopy (SEM). Through this 
project, it is planned to be made more extensive studies on the production of composite nanofiber materials by the 
experience gained. 
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Proje Başlığı İMAM HATİP ORTAOKULLARI İLE DİĞER DEVLET ORTAOKULLARININ 

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ) 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. BAYRAMALİ  NAZIROĞLU 

Araştırmacılar MEHMET ZEKI GÖKSU, 

Proje Kodu SDK-2017-745 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 01.06.2017 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.434,32 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.093,42 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

İmam Hatip Ortaokulları ile diğer devlet ortaokullarında eğitim gören 8. sınıf öğrenci Görüşlerine göre bazı 
değerlerin bilişsel düzeyde öğrenilmesi ve içselleştirilmesi açısından karşılaştırmayı amaçlayan bu araştırmada, nitel 
araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Öğrencilerle odak grup görüşme tekniği 
kullanılarak görüşme yapılmıştır. Ayrıca her okuldan sekizer öğrenci olmak üzere dört grup belirlenmiş, birer 
öğretmen seçilmiş ve görüşme sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okulun misyonu gereği ve 
dini eğitimine ağırlık verilmesi sebebiyle İHO öğrencileri değerler eğitimini, dini eğitim içerisinde gördükleri DDO 
öğrencileri ise tam anlamıyla dini bağlamdan kopuk olmasa bile daha bağımsız değerlendirdikleri tespit edilmiştir. 
Değerler Eğitimi faaliyetlerinin hem İHO hem DDO olarak her iki okul türünde de benzer uygulamalar yapıldığı 
tespit edilmiştir. Ancak İHO öğrencilerinin okulun temsil ettiği misyon bakımından değerler eğitimi bağlamında 
kendilerini daha sorumlu hissettikleri de görülmektedir. Değerler Eğitimine sınav kaygısının olumsuz etkisi olduğu 
tespit edilmiştir. Kitap okuma faaliyetlerinin değerler eğitimine olumlu katkısı hususu tespit edilmiştir. Genel olarak 
İHO öğrencilerinin açıklanmalarında daha fazla dini söylem ve mistik kavramlar kullanmaları, DDO öğrencilerinin 
ise daha reel ve dünyevi bir dil kullanmaları göze çarpan en temel farklılıktır. 
Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi,Din Eğitimi,Değer, 

 
Abstract 

 
According to 8th grade students’ perceptions studying Imam Hatip Secondary schools and other secondary schools, 
the case study pattern of qualitative research method is used in this research, which aims to compare some values in 
terms of learning and internalization at the cognitive level. Students were interviewed by using a focus group 
interview technique. In this context, four groups (eight students from the schools) were determined, one teacher was 
selected from each school, and interview results were compared. According to the results of the research; As regards 
the concept of values education, it was determined that IHO students regard values education in religious education 
because of the mission of the school they study and its emphasis on religious education. On the other hand, DDO 
students, even it is not exactly disconnected, seem to be independent of the religious context. In terms of values 
education activities, in both types of schools IHO and DDO were found to have similar applications. However, it is 
also seen that IHO students feel more responsible in the context of value education because of the mission represented 
by the school. It was found that the value of education is negatively affected by test anxiety. Positive contribution of 
reading activities to value education was identified. In general, IHO students utilization more religious discourse 
and mystical concepts, while DDO students utilization more real and secular language in their explanation are the 
most fundamental difference. 
 

 

  
Proje Başlığı Kırmızı Kaliforniya Solucanı Eisenia fetida Ununun Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus 

mykiss Yeminde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. HURİYE  ARIMAN KARABULUT 

Araştırmacılar Zeynep BAYRAKTAR, 

Proje Kodu FYL-2017-753 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi 08.03.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.463,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.776,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışma, yavru gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yeminde solucan unu kullanımının büyüme 
performansı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ortalama ağırlıkları 
5,05±03,61g olan yavru alabalıklar; Kontrol % 0 (SU0) ve Solucan unu % 10 (SU10), % 20 (SU20) ve % 30 (SU30) 
içeren dört farklı deneme grubu yemiyle 90 gün boyunca canlı ağırlığa göre % 2,5 oranında beslenmişlerdir. Deneme 
sonunda ortalama en yüksek canlı ağırlığa % 259,40 ile SU30 grubu ulaşmış, bu grubu sırası ile SU20 ve SU10 (% 
211,17 ve % 182,76) grubu ile kontrol SU0 (% 113,68) grubu takip etmiştir. SU30 grubu ile diğer gruplar arasındaki 
fark, canlı ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı, yem değerlendirme oranı ve protein değerlendirme randımanı 
bakımından istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). Deneme sonunda elde edilen kondüsyon faktörü (KF) 
ve hepatosomatik indeks (HSİ) değerlerinin, rasyondaki solucan unu ilavesinden olumlu etkilendiği, viserosomatik 
indeks (VSİ) değerinin ise etkilenmediği belirlenmiştir. Aynı zamanda; solucan ununun et kalitesi üzerinde önemli 
bir değişikliğe yol açmadığı ortaya konulmuştur. Bu çalışma sonucunda büyüme performansı ölçüm kriterleri 
dikkate alındığında, yavru gökkuşağı alabalıklarının yemlerine % 30 oranında solucan unu kullanımının balık 
gelişimini kayda değer oranda arttıracağı sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Akuakültür, balık yemi, büyüme performansı, Eisenia fetida, rasyon., 

 
 

Abstract 
 

This study was carried out to determine the effect of earthworm meal usage on growth performance and body 
composition in fry rainbow trout feed. The fry rainbow trout (5.05±03.61g) were fed at 2.5% live weight for 90 
days with four different experimental diets, namely earthworm meal 0 % (SU0 control group), earthworm meal 10 
% (SU10), 20 % (SU20) and 30 % (SU30). At the end of the study, SU30 group reached the highest mean live 
weight with 259.40%, followed by SU20, SU10 and control SU0 (211.17 %, 182.76 %, 113.68 %, respectively). 
The difference between the SU30 group and the other groups was statistically significant in terms of live weight 
gain, specific growth rate, feed conversion ratio and protein efficiency ratio (P <0.05). In this study, it was 
determined that the condition factor (CF) and hepatosomatic index (HSI) were positively affected by the addition 
of the earthworm meal in the ration and the viscerosomatic index (VSI) value was not affected. Additionally, 
earthworm meal did not cause a statistically significant change in meat quality. As a result, considering the growth 
performance measurement criteria, it was determined that the use of 30 % earthworm meal in the rations of fry 
rainbow  trout could increase fish growth significantly. 
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Proje Başlığı Kırmızı Kaliforniya Solucanı Eisenia fetida Ununun Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus 

mykiss Yeminde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. HURİYE  ARIMAN KARABULUT 

Araştırmacılar Zeynep BAYRAKTAR, 

Proje Kodu FYL-2017-753 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi 08.03.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.463,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.776,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışma, yavru gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yeminde solucan unu kullanımının büyüme 
performansı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ortalama ağırlıkları 
5,05±03,61g olan yavru alabalıklar; Kontrol % 0 (SU0) ve Solucan unu % 10 (SU10), % 20 (SU20) ve % 30 (SU30) 
içeren dört farklı deneme grubu yemiyle 90 gün boyunca canlı ağırlığa göre % 2,5 oranında beslenmişlerdir. Deneme 
sonunda ortalama en yüksek canlı ağırlığa % 259,40 ile SU30 grubu ulaşmış, bu grubu sırası ile SU20 ve SU10 (% 
211,17 ve % 182,76) grubu ile kontrol SU0 (% 113,68) grubu takip etmiştir. SU30 grubu ile diğer gruplar arasındaki 
fark, canlı ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı, yem değerlendirme oranı ve protein değerlendirme randımanı 
bakımından istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). Deneme sonunda elde edilen kondüsyon faktörü (KF) 
ve hepatosomatik indeks (HSİ) değerlerinin, rasyondaki solucan unu ilavesinden olumlu etkilendiği, viserosomatik 
indeks (VSİ) değerinin ise etkilenmediği belirlenmiştir. Aynı zamanda; solucan ununun et kalitesi üzerinde önemli 
bir değişikliğe yol açmadığı ortaya konulmuştur. Bu çalışma sonucunda büyüme performansı ölçüm kriterleri 
dikkate alındığında, yavru gökkuşağı alabalıklarının yemlerine % 30 oranında solucan unu kullanımının balık 
gelişimini kayda değer oranda arttıracağı sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Akuakültür, balık yemi, büyüme performansı, Eisenia fetida, rasyon., 

 
 

Abstract 
 

This study was carried out to determine the effect of earthworm meal usage on growth performance and body 
composition in fry rainbow trout feed. The fry rainbow trout (5.05±03.61g) were fed at 2.5% live weight for 90 
days with four different experimental diets, namely earthworm meal 0 % (SU0 control group), earthworm meal 10 
% (SU10), 20 % (SU20) and 30 % (SU30). At the end of the study, SU30 group reached the highest mean live 
weight with 259.40%, followed by SU20, SU10 and control SU0 (211.17 %, 182.76 %, 113.68 %, respectively). 
The difference between the SU30 group and the other groups was statistically significant in terms of live weight 
gain, specific growth rate, feed conversion ratio and protein efficiency ratio (P <0.05). In this study, it was 
determined that the condition factor (CF) and hepatosomatic index (HSI) were positively affected by the addition 
of the earthworm meal in the ration and the viscerosomatic index (VSI) value was not affected. Additionally, 
earthworm meal did not cause a statistically significant change in meat quality. As a result, considering the growth 
performance measurement criteria, it was determined that the use of 30 % earthworm meal in the rations of fry 
rainbow  trout could increase fish growth significantly. 
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Proje Başlığı DOĞU KARADENİZ BENTİK EKOSİSTEMİNDEKİ BARBUN Mullus barbatus 

BALIKLARININ POPULASYON VE BESLENME DİNAMİKLERİ 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. GÖKTUĞ  DALGIÇ 

Araştırmacılar Arş.Gör. HATİCE  BAL, 

Proje Kodu FDK-2017-754 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.983,84 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.952,10 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Guneydoğu Karadeniz sahillerinden Mart 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında elde edilen toplam 2930 adet Mullus 
barbatus bireyinin yaş, buyume, ureme, beslenme alışkanlıkları, ölum oranları araştırılıp; derinliklere ve mevsime 
bağlı dağılımı tespit edilmiştir. Bireylerin %48,32si erkek, %51,67si dişi olarak belirlenmiştir. Toplam boy aralığının 
erkeklerde 5,2 cmden 20,1 cme, dişilerde 5,6 cmden 23,6 cme değiştiği tespit edilmiştir. Toplam boy-ağırlık ilişkisi 
W=0,005*L3,2344 olarak saptanmıştır. Tum bireyler için Von Bertalanffy buyume parametreleri L=28,19 cm, K=0,16 
yıl-1, t0=-0,144 yıl olarak hesaplanmıştır. Maksimum yaş 5 yıl olarak tespit edilmiştir. İlk eşeysel olgunluk boyu 
erkeklerde 11,63 cm, dişilerde 11,68 cm olarak belirlenmiştir. Bireylerin gonadosomatik indeks ve kondisyon 
faktörleri birlikte incelendiğinde, ureme döneminin ilkbahar başından yaz sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiştir. 
Ölu¨m oranı parametrelerinden toplam (Z), doğal (M), balıkçılık nedeniyle olan (F) ölumleri ve işletme oranı (E) ussi 
katsayıları sırasıyla ortalama boydan hesaplandığında 1,001 yıl-1, 0,30 yıl-1, 0,70 yıl-1 ve 0,70 olarak, ilk yakalama 
boyundan hesaplandığında sırasıyla 1,061 yıl-1, 0,30 yıl-1, 0,76 yıl-1 ve 0,72 olarak belirlenmiştir. İşletme oranının 
0,5 değerinin u¨stu¨nde olması bu stok uzerinde av baskısı olduğunun işaretidir. Başlıca besinlerinin Bivalvia 
grubundan oluştuğu, bunu sırasıyla Nematoda, Polycheta ve Gastrapoda gruplarının takip ettiği belirlenmiştir. Turun 
mevsimsel dağılımı incelendiğinde 30-45 m derinlik katmanında kış mevsiminde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bir 
defada bırakılan yumurta sayısı 12,7 cmlik balıkta minimum 610 adet ve 22,3 cmlik balıkta maksimum 11930 adet, 
ortalama olarak 2780,6±227,09 değeri hesaplanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: barbunya, Mullus barbatus, Dip Trolü, Doğu Karadeniz, 

 
Abstract 
 
A total of 2930 Mullus barbatus individuals collected from the Southeastern Black Sea coast between March 2017 
and April 2018 were investigated regarding, growth, reproduction, feeding habits, mortality rates and the 
distribution determined by depth and season. The pattern rates of sexes as 48.32% of the individuals were male 
and 51.67% female. It was determined that the total length ranges from 5.2 cm to 20.1 cm in males and from 5.6 
cm to 23.6 cm in females. Total length-weight relationship was determined as W =0,005L3,2344. Von Bertalanffy 
growth parameters for all individuals were calculated as L?=28,19 cm, K=0.16 years-1, t0 =-0,144 years. The 
maximum age was 5 years. The first sexual maturity was estimated as 11.63 cm in males and 11.68 cm in females. 
If gonadosomatic index and condition factors of the individuals were considered together, the reproduction period 
is determined to be continued from the beginning of spring to the end of summer. The exploitation rate (E) of 
population calculated as 0,70 year_1 (mean length). Exponential coefficients of natural mortality (M), total 
mortality (Z), and fishing mortality (F) of Mullus barbatus are estimated as 0,30 year-1, 1,061 year-1, 0,76 year-1 
respectively. The exploitation rate (E) of population calculated that 0,72 year-1 (first catch length). The fact that 
exploitation rate is above 0.5, may reflect a high fishing pressure on this stock. It was determined that the main 
prey were Bivalvia group followed by Nematoda, Polycheta and Gastrapoda groups, respectively. When the 
seasonal distribution of the species was examined, it was determined that the species is abundant along the depth 
of 30-45 m depth in winter. The number of eggs spawn at once by a fish of 12.7 cm in length was minimum of 
610, by a fish of 22.3 cm of maximum 11930 and the average was 2780.6 ± 227.09. 
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Proje Başlığı DOĞU KARADENİZ BENTİK EKOSİSTEMİNDEKİ BARBUN Mullus barbatus 

BALIKLARININ POPULASYON VE BESLENME DİNAMİKLERİ 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. GÖKTUĞ  DALGIÇ 

Araştırmacılar Arş.Gör. HATİCE  BAL, 

Proje Kodu FDK-2017-754 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 16.03.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.983,84 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.952,10 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Guneydoğu Karadeniz sahillerinden Mart 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında elde edilen toplam 2930 adet Mullus 
barbatus bireyinin yaş, buyume, ureme, beslenme alışkanlıkları, ölum oranları araştırılıp; derinliklere ve mevsime 
bağlı dağılımı tespit edilmiştir. Bireylerin %48,32si erkek, %51,67si dişi olarak belirlenmiştir. Toplam boy aralığının 
erkeklerde 5,2 cmden 20,1 cme, dişilerde 5,6 cmden 23,6 cme değiştiği tespit edilmiştir. Toplam boy-ağırlık ilişkisi 
W=0,005*L3,2344 olarak saptanmıştır. Tum bireyler için Von Bertalanffy buyume parametreleri L=28,19 cm, K=0,16 
yıl-1, t0=-0,144 yıl olarak hesaplanmıştır. Maksimum yaş 5 yıl olarak tespit edilmiştir. İlk eşeysel olgunluk boyu 
erkeklerde 11,63 cm, dişilerde 11,68 cm olarak belirlenmiştir. Bireylerin gonadosomatik indeks ve kondisyon 
faktörleri birlikte incelendiğinde, ureme döneminin ilkbahar başından yaz sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiştir. 
Ölu¨m oranı parametrelerinden toplam (Z), doğal (M), balıkçılık nedeniyle olan (F) ölumleri ve işletme oranı (E) ussi 
katsayıları sırasıyla ortalama boydan hesaplandığında 1,001 yıl-1, 0,30 yıl-1, 0,70 yıl-1 ve 0,70 olarak, ilk yakalama 
boyundan hesaplandığında sırasıyla 1,061 yıl-1, 0,30 yıl-1, 0,76 yıl-1 ve 0,72 olarak belirlenmiştir. İşletme oranının 
0,5 değerinin u¨stu¨nde olması bu stok uzerinde av baskısı olduğunun işaretidir. Başlıca besinlerinin Bivalvia 
grubundan oluştuğu, bunu sırasıyla Nematoda, Polycheta ve Gastrapoda gruplarının takip ettiği belirlenmiştir. Turun 
mevsimsel dağılımı incelendiğinde 30-45 m derinlik katmanında kış mevsiminde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bir 
defada bırakılan yumurta sayısı 12,7 cmlik balıkta minimum 610 adet ve 22,3 cmlik balıkta maksimum 11930 adet, 
ortalama olarak 2780,6±227,09 değeri hesaplanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: barbunya, Mullus barbatus, Dip Trolü, Doğu Karadeniz, 

 
Abstract 
 
A total of 2930 Mullus barbatus individuals collected from the Southeastern Black Sea coast between March 2017 
and April 2018 were investigated regarding, growth, reproduction, feeding habits, mortality rates and the 
distribution determined by depth and season. The pattern rates of sexes as 48.32% of the individuals were male 
and 51.67% female. It was determined that the total length ranges from 5.2 cm to 20.1 cm in males and from 5.6 
cm to 23.6 cm in females. Total length-weight relationship was determined as W =0,005L3,2344. Von Bertalanffy 
growth parameters for all individuals were calculated as L?=28,19 cm, K=0.16 years-1, t0 =-0,144 years. The 
maximum age was 5 years. The first sexual maturity was estimated as 11.63 cm in males and 11.68 cm in females. 
If gonadosomatic index and condition factors of the individuals were considered together, the reproduction period 
is determined to be continued from the beginning of spring to the end of summer. The exploitation rate (E) of 
population calculated as 0,70 year_1 (mean length). Exponential coefficients of natural mortality (M), total 
mortality (Z), and fishing mortality (F) of Mullus barbatus are estimated as 0,30 year-1, 1,061 year-1, 0,76 year-1 
respectively. The exploitation rate (E) of population calculated that 0,72 year-1 (first catch length). The fact that 
exploitation rate is above 0.5, may reflect a high fishing pressure on this stock. It was determined that the main 
prey were Bivalvia group followed by Nematoda, Polycheta and Gastrapoda groups, respectively. When the 
seasonal distribution of the species was examined, it was determined that the species is abundant along the depth 
of 30-45 m depth in winter. The number of eggs spawn at once by a fish of 12.7 cm in length was minimum of 
610, by a fish of 22.3 cm of maximum 11930 and the average was 2780.6 ± 227.09. 

 
 

  
Proje Başlığı Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Becerilerinin Bilişsel- Davranışçı Terapi 

Temeline Dayanan Psiko- Eğitimsel Müdahale Programıyla Geliştirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SERKAN VOLKAN SARI 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SBA-2017-756 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
3.523,56 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
151,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırmanın amaçla günümüzde ergenler için önemli bir problem haline gelen siber zorbalığa karşı bireylerin 
başa çıkma mekanizmalarını geliştirmektir. Bu amaçla ergenler için bilişsel- davranışçı terapi temeline dayalı bir 
psiko eğitimsel grup müdahale programının geliştirilmesi ve etkiliğinin test edilmesi proje kapsamında 
planlanmaktadır. Projenin çalışma grubu Rize ili Çayeli ilçesinde yer alan farklı lise türlerinden rastgele seçilecek 
olan 12 lise öğrencisinden oluşacaktır. Bu süreçte öncelikle okullara gidilerek 1000 öğrenciye ergenlerde siber 
zorbalıkla başa çıkma ölçeği&quot; uygulanacak, başa çıkma düzeyi düşük olduğu belirlenen 12 öğrenciyle deneysel 
bir psiko-eğitimsel müdahale programı yürütülecektir. Bu bağlamda 6 haftalık bilişsel davranışçı müdahale programı 
geliştirilecektir. Yapılan araştırmanın analizleri çift yönlü varyans analiziyle gerçekleştirilecektir. Sonuçlar rize ili 
ve ilçelerindeki psikolojik danışmanlar ve öğrencilerle payaşılacaktır. 
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Proje Başlığı Yüzeyde güçlendirilmiş kızıl ötesi soğurum spektroskopi  SEIRA için mükemmel 

soğurucu PA tasarımı ve üretimi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HABİBE  DURMAZ SAĞIR 

Araştırmacılar Prof.Dr. ROBERTO PAİELLA, 

Proje Kodu FUA-2017-762 

Proje Türü Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi 12.10.2017 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.000,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Abstract 
 

Vibrational spectroscopy took significant attention as an important analytical technique between other bio- and 
chemical detection techniques as a sensitive method allowing the analysis of wide range of molecules. Briefly, in 
this method, photons coming from a light source interacts with the vibrational modes of particular molecules and 
absorbed by the targeted material and the frequency where this absorption occurs is fundamentally related to the 
vibrational modes of the targeted material. Surface enhanced infra-red absorption spectroscopy (SEIRA) utilizes 
nano-manufactured chips to focus light on the sensing surface to enhance light-mater interaction to achieve robust 
and reliable sensing signals. In SEIRA method, nano- antennas are designed in such a way that their operational 
frequency matches well with the frequency of the vibrational modes of the targeted materials. The goal of this 
project to realize a multi mode biosensing platform utilizing a multi-band PA antenna configuration to 
simultaneously identify different molecular finger-prints. 
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Proje Başlığı Sinop İli Toprak Örneklerinde Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. HASAN  BALTAŞ 

Araştırmacılar Emre GÖKBAYRAK, 

Proje Kodu FYL-2017-766 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.446,16 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.937,22 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Sinop ili merkez ve Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinden 
88 istasyondan toplanan toprak örneklerinde ağır metal kirliliğinin tespiti için Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, As ve Pb 
konsantrasyon değerleri EDXRF spektrometresi (Epsilon5, PANalytical, Almelo, the Netherlands) ile ölçülmüştür. 
Cr için ortalama konsantrasyon değeri, en yüksek 358,258 µg g-1 ile Saraydüzü istasyonunda, en düşük ise 94,626 
µg g-1 ile Dikmen istasyonunda bulunmuştur. Fe için, en yüksek 58492 g g-1 ile Saraydüzü istasyonunda, en du 
Ok 33935 g g-1 Turkeli istasyonunda bulunmu tur. Ni i9in,130,962 g g-1 ile Saraydüzü istasyonunda en yuksek, 
43,697 g g-1 ile Dikmen istasyonunda en du Ok olarak bulunmuştur Cu için, en yuksek 62,904 g g-1 ile 
Sarayduzu'nde, en duşük 34,823 g g-1 ile Erfelek istasyonunda bulunmutur. Zn i9in, en yuksek 74,683 g g-1 ile 
Gerze istasyonunda, en duşük 58,081 g g-1 ile Dikmen istasyonunda bulunmu tur. As i9in, en yuksek 7,975 g g-
1 olarak Dikmen istasyonunda gozlenirken, en du Ok 3,727 g g-1 olarak Turkeli'nde bulunmu tur. Pb i9in, en 
yuksek 24,037 g g-1 ile Sinop merkez istasyonunda, en du Ok konsantrasyon ise 13,861 g g-1 ile Sarayduzo 
istasyonunda bulunmu tur. Elde edilen ag1r metal konsantrasyonlan sonu9lanndan toprak ornekleri i9in kirlilik 
parametreleri hesaplanmış ve çalışma alanı için genel olarak kirliligin insan kaynaklı oldugu gozlemlenmiştir. 
Sonuç olarak, metallerin ortalama konsantrasyon degerleri Crve Ni hariç, Dunya Saglık Orgutonon (WHO) 
belirlemiş oldugu izin verilebilir limit degerlerin altında bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Sinop, ED-XRF Spektrometresi, Toprak, 
 

 
Abstract 

 
The concentration values of Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, As and Pb to determine of heavy metal pollution in soil samples 
collected from 88 stations from Sinop province center and Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, 
Saraydüzü and Türkeli districts were measured with EDXRF spectrometry (Epsilon5, PANalytical, Almelo, 
Netherlands). The average concentration value for Cr was found at the Saraydüzü station with a maximum of 358.258 
µg g-1 and at the Dikmen station with the lowest of 94.626 µg g-1. For Fe, the highest was found at Saraydüzü 
station with 58492 µg g-1 and at the Turkeli station with the lowest of 33935 µg g-1. For Ni, it was found to be the 
highest in Saraydüzü station with 130.962 µg g-1 and the lowest in Dikmen station with 43.697 µg g-1. For Cu, the 
highest was 62.904 µg g-1 at Saraydüzü and the lowest was 34.823 µg g-1 at Erfelek station. For Zn, the highest was 
found at Gerze station with 74.683 µg g-1 and the lowest at Dikmen station with 58.081 µg g-1. For As, it was 
observed at Dikmen station as the highest 7.975 µg g-1, while it was found to be the lowest at 3.727 µg g-1 in Turkeli. 
The highest concentration for Pb was found at Sinop central station with 24.037 µg g-1 and the lowest concentration 
was found at Saraydüzü station with 13.861 µg g-1. Pollution parameters for soil samples were calculated from the 
results of the obtained heavy metal concentrations and it was observed that the pollution was to be generally 
anthropogenic origin for the study area. As a result, except for Cr and Ni, .the average concentration values of metals 
are below the permissible limit value for which the World Health Organization (WHO) has determined. 
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Proje Başlığı Mesane kanseri hücrelerinin standart kemoterapi rejimi ve inhibitör içeren kombine 

terapiye karşı cevabının araştırılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HATİCE  SEVİM NALKIRAN 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. İHSAN NALKIRAN, Dr.Öğr.Üyesi FARUK SAYDAM, Prof.Dr. ALİ 

İRFAN GÜZEL, 
Proje Kodu TSA-2017-771 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 29.06.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
31.277,48 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
30.322,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Mesane kanseri Dünyada en sık görülen ilk 10 kanserden biridir ve hastaların % 50sinden fazlası tümör reküransı 
ile karşılaşırlar. Türkiye, Dünya sıralamasında erkeklerde mesane kanseri görülme sıklığı bakımından Belçika ve 
Lübnanı takiben 3. sırada yer almaktadır. İlaç direnci, tedavinin etkisinin görülmemesinin başlıca sebeplerindendir. 
Mesane kanserinde günümüzde klinikte kullanıma uygun prediktif ya da prognostik herhangi bir biyomarkör 
önerilmemiştir. Bu çalışma ile mesane kanseri hücrelerinde standart tedaviye cevap ile ilişkili, hastalığın tedavisinde 
rol oynayabilecek potansiyel biyomarkörler ve kombine terapinin etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu 
amaçla, mesane kanseri tedavisinde kullanılan kemoterapi rejiminde bulunan ajanlara karşı RT-4 ve RT-112 mesane 
kanseri hücre hatlarının duyarlılıkları ve IC50 dozları MTS assay ile belirlenecektir. Hücreler üzerinde APC/C 
inhibitörü proTAME;in tek başına ve standart kemoterapi rejiminde kullanılan ajanlarla kombine edilerek 
uygulanması sonrası proliferasyonun takibi MTS assay ile yapılacaktır. Cdc20, siklin B1, Mad2, Bub1, Bub3, 
BubR1, MTUS2, sekürin, Bax, Bcl2 ekspresyonları proTAME uygulaması öncesi ve sonrasında qRT -PCR ile 
belirlenecektir. Koloni oluşturma, metafaz tutuklanması, apoptoz ve migrasyon potansiyellerinin tek ve kombine 
terapi sonrası incelenmesi ile ilaç direncinin devamı veya kırılması yönünde moleküler markörler ile bağlantı 
kurularak analizler yapılacaktır. Hücrelerin standart terapiye daha duyarlı hale getirilmeleri açısından yeni terapötik 
hedef markörlerin tanımlanması potansiyeli değerlendirilecektir. Cdc20nin ve beraberindeki proteinlerin proTAME 
varlığında mesane kanserinde terapi cevabı ile ilişkili biyomarkör olarak kullanılıp kullanılmayacaklarına dair 
veriler ilk kez elde edilecektir ve literatürde bu alandaki boşluğu dolduracaktır. 
Anahtar Kelimeler: mesane kanseri, ilaç direnci, cisplatin, vinblastin, gemcitabine, proTAME, 
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Proje Başlığı TAT ALMA BAĞIŞIKLIK TÜKÜRÜK VE MİNERALİZASYONDA AKTİF 

OLAN GENLERDEKİ VARYANTLARIN DİŞ ÇÜRÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi GÜL  YILDIZ TELATAR 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi FARUK SAYDAM, Prof.Dr. ALİ İRFAN GÜZEL, 

Proje Kodu TSA-2017-772 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 29.06.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
29.998,53 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
28.867,32 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Diş çürüğüne ait genetik araştırmalar ilk olarak 1930lu yıllarda başlamıştır. Son zamanlardaki çalışmalarda ise 
genom çapında bağlantı analizleri, hedef genlerde mutasyon taraması ve genetik varyantlar ile ilişkilendirme 
çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; tat alma, bağışıklık sistemi, tükürük proteinleri ve 
mineralizasyon ile ilgili 8 gendeki varyantların çürük riski ile ilişkisini belirlemektir. Çalışmamıza 25-44 yaşlarında 
200 birey dahil edilecektir. Çürük riskini belirlemek için bireylerin, çürük (D), çekilmiş (M), dolgulu (F) diş sayısı 
toplamı olan DMFT değerleri hesaplanacaktır. DMFT indeksine göre yüksek ve düşük çürük risk grubuna ayrılan 
bireylerde; dört gen kategorisinden 8 gendeki varyantın genotiplemesi yapılacaktır. Hastalardan alınan yanak içi 
sürüntü örneklerinden ticari kitler yardımıyla genomik DNA izolasyonu gerçekleştirilecektir. Her bir genetik 
varyant için genotipleme işlemi Taqman kimyasını kullanan real-time polimeraz reaksiyonu ile Roche Applied 
Science LightCyclerreg; 480 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Almanya) cihazında gerçekleştirilecektir. 
Düşük ve yüksek çürük risk grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından fark olup olmadığı Ki kare testi ile 
incelenecektir. İncelenecek genlerinin genotip ve allel frekans dağılımı açısından farklılıkları Ki kare testi ile 
değerlendirilecektir. DMFT skoruna etki eden gen-gen etkileşimini belirleyebilmek için adımsal ilerlemeli çoklu 
doğrusal regresyon (stepwise multiple linear regression) modeli kullanılacaktır. Tüm testlerde istatistiksel 
anlamlılık düzeyi P&lt;0.05 olarak kabul edilecektir. 
Anahtar Kelimeler:  Diş çürüğü, genetik varyant, 

 
Abstract 

 
Aim: The aim of this study was to investigate the association of variants in 8 genes related to taste, immune system, 
salivary proteins and mineralization with caries risk. 
Methods: 200 individuals aged between 25-44 years were included in the study. To determine the risk of caries, 
DMFT values ??of the total number of caries (D), extracted (M), filled (F) teeth were calculated. According to 
DMFT index; variants in 8 genes from four gene categories were genotyped. Genomic DNA isolation was performed 
with the help of commercial kits from swab samples taken from the patients. Genotyping for each genetic variant 
was performed by the real-time polymerase reaction using Taqman chemistry on the Roche Applied Science 
LightCycler® 480 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Two chi-square and independent group t tests 
were used statistically. Statistical significance level was established at p<0.05. 
Results:  Since the single nucleotide polymorphism was not observed in TAS1R, taste-enhancing genes, TLR2 from 
immune-related genes and TFIP11 related to mineralization, both low and high caries risk individuals were found 
to be homozygous normal phenotype. There was no statistically significant difference between low and high caries 
risk groups in terms of genotype distribution of VDR, CA6, GTF21, TLR4 and TAS1R3 genes 
Conclusion  It has been found that TAS1R1, TAS1R3, TLR2, TLR4, CA6, GTF21, TFIP11 and VDR gene 
polymorphisms are not effective on caries risk. 
It is underlined that screening for different gene polymorphisms for new studies will be useful for elucidating the 
role of genetics in caries etiology 
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Proje Başlığı Metforminin Sıçanlarda Oluşturulan Over İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Olan 

Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ATİLLA  TOPÇU 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. GÜLŞAH BALIK, Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATAK, Dr.Öğr.Üyesi 

TOLGA MERCANTEPE, Prof.Dr. HÜSEYİN AVNİ  UYDU, 
Proje Kodu TSA-2017-774 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.698,72 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.673,74 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Over torsiyonu jinekolojik aciller içerisinde % 2.7 oranında görülmektedir. Over torsiyonunun etiyolojisi tam olarak 
bilinmemektedir, ancak çoğu olguda overin fonksiyonel kistleri ya da neoplazileri mevcuttur. Tanıda gecikme veya 
yanılma hastanın overini kaybetmesine veya folikül rezervinin azalmasına neden olabilir. İskemik olayların 
tedavisinde birincil amaç sadece kan dolaşımını düzeltmek değil aynı zamanda perfüzyon ile dokuyu iskemik halden 
korumaktır. Ancak doku sirkülasyonunun reperfüzyon ile arttırılması iskemi sonrası ciddi yeni bir fizyopatolojik 
durum ortaya çıkartır. Reperfüzyon hasarı da denilebilen bu yeni durum reaktif oksijen türlerinin aşırı üretilmesine 
neden olur ve over dokusunda çeşitli sitokin ve radikal oksijen türlerinin artmasına neden olur. 
Metformin, biguanidler grubunda yer alıp özellikle tip 2 diyabetes mellitus (DM) hastalarında sıkça kullanılan 
güvenilir bir oral antidiyabetik ilaçtır. Daha önceki yapılan çalışmalarda metforminin çeşitli dokularda koruyucu 
etkisi olduğu tesbit edilmekle beraber, metformin tedavisi ile endotel hücrelerinde oksidatif stres ile indüklenen 
apoptoz azaltıldı ve vasküler disfonksiyon önlendiği gösterilmiş olup son zamanlarda sıçanlarda oluşturulan 
iskemi/reperfüzyon kaynaklı yaralanmalara karşı metforminin iyileştirici etkisi gösterilmiştir. 
Toplam 48 dişi rat ve 8 gruptan oluşacak olan deney gruplarımız aşağıdaki gibidir. 
1. Sağlıklı Kontrol 
2. İskemi (I) 
3. İskemi ve reperfüzyon(I/R) 
4. İskemi (I)+ 250 mg/Kg Metformin 
5. İskemi (I)+ 500 mg/Kg Metformin 
6. İskemi ve reperfüzyon(I/R) + 250 mg/Kg Metformin 
7. İskemi ve reperfüzyon(I/R) +500 mg/Kg Metformin 
8. Sağlıklı + 500 mg/Kg Metformin 
Bu çalışmada metformin&rsquo;in antioksidan ve anti inflamatuar özelliklerini biyokimyasal, moleküler ve 
histopatolojik olarak araştırmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Metformin, Over, İskemi/Reperfüzyon, Sıçan , 
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Abstract 
 

Aim: Ovarian torsion following surgery is seen in 2.5-7.4% of patients presenting to the emergency department with 
acute pelvic pain. Rapid diagnosis and treatment of ovarian torsion are essential for the prevention of potential 
subsequent infertility and to preserve the functioning of the organ. Metformin (MET) has been shown to be beneficial 
in attenuating ovarian ischemia-reperfusion injury. However, the effect of MET, and the mechanism involved, on 
female fertility that may occur following ovarian torsion and detorsion have not yet been fully elucidated. 
Method: Fifty-six female Sprague Dawley rats were divided into seven groups. Group 1 (n=8) represented the 
control group(C). Group 2(n=8), the ischemia group (I) was subjected to bilateral ischemia in the ovaries. Group 3 
(n=8), the ischemia/reperfusion group (I/R), was exposed to ischemia followed by reperfusion in the bilateral 
ovaries. Group 4 (n=8), the ischemia(I)+250 mg/kg MET group, and Group 5 (n:8), the ischemia (I)+500 mg/kg 
MET group, received 250 mg/kg and 500 mg/Kg MET, respectively, by oral gavage 30 min before induction of 
ischemia. Ischemia was induced in the bilateral ovaries at the end of half an hour. Group 6 (n=8), the 
ischemia/reperfusion (I/R)+250 mg/Kg MET group, and Group 7 (n:8), the ischemia/reperfusion (I/R)+500 mg/Kg 
MET group, received 250 mg/kg and 500 mg/kg MET, respectively, by oral gavage 2.5 after  induction of ischemia 
in ovarian tissue as described above. 
Results: Tissue malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), and tumor necrosis factor–alpha (TNF-?) levels in 
ovarian tissue increased following I/R, while estradiol (E2) levels decreased. Moreover, infiltration and diffuse 
edematous areas were observed in addition to diffuse vascular congestion and hemorrhage findings. Caspase-3 and 
nuclear factor kappa B (NF-?ß) expression levels also increased. MDA and TNF-? concentrations decreased in the 
MET treatment groups, while GSH and E2 levels increased. Histopathologically diffuse vascular and hemorrhage 
findings, and caspase-3 and NF-?ß levels all decreased. 
Conclusion: The findings showed that I/R causes ovarian damage through induction of oxidative stress, 
inflammation, and apoptosis. However, MET application was effective in preventing damage in ovarian tissue by 
reducing levels of reactive oxygen species, pro-inflammatory cytokines, caspase-3 and NF-?ß. 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017

260

 
  
Proje Başlığı Yüksekliğe Bağlı Ihlamur (Tilia rubra subsp caucasica) Bitkisinde Rezorbsiyon, 

Demleme Sonrası Makro ve Mikroelement Değişimi. 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ  BİLGİN 

Araştırmacılar Ertuğrul PARLAK, 

Proje Kodu FYL-2017-776 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 26.04.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.210,88 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.667,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışmada, Karadeniz elementi olan, tıbbi açıdan önemli ve yurdumuzda özellikle kış aylarında bol miktarda 
şifa amaçlı tüketilen Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra subsp. caucasica) araştırma materyali olarak seçilmiştir. Çalışma 
Rize ilindeki üç farklı ilçede (Merkez, Pazar, Fındıklı) gerçekleştirilecek olup, Kafkas ıhlamuru bitkisinin doğal 
yayılış gösterdiği lokalitelerden bir büyüme mevsimi döneminde (Mayıs-Ekim) yaprak ve toprak numuneleri 
toplanacaktır. Ayrıca, Haziran-Ağustos aylarında çiçeklenme döneminde de çiçekleri toplanacaktır. Bu amaçla; 
bitkinin tüketilen kısmı olan çiçeklerinde, topraklarında ve yapraklarında makro ve mikroelement analizleri 
yapılacaktır. Proje sonucunda, Tilia rubra subsp. caucasica bitkisinde daha önce böyle bir çalışma yapılmamış 
olmasından dolayı literatürdeki boşluk doldurulacak; (1) Ihlamur (Tilia rubra subsp. caucasica) bitkisinde N, C, S 
ve P elementlerinin hem aylar arasında hem de yükseklik gradiyenti boyunca değişimi belirlenecek, (2) Özellikle 
topraktaki besin elementleri ile yapraktaki besin elementleri ve yaprak rezorbsiyonu arasındaki korelasyonlar 
araştırılıp, bu bitki türlerinin beslenme stratejisi ortaya konularak bu zamanlara kadar nasıl nesillerini korudukları 
ortaya çıkarılacak, (3) Ihlamur çiçeklerinde trafik kaynaklı kirliliğinin olup olmadığı belirlenecek, (4) Çay haline 
getirilecek ıhlamur bitkisinin makro ve mikro (iz) element içerikleri belirlenerek, zaman içerisinde bu elementlerin 
ne boyutta değişime uğradığı tespit edilecek ve halk bilinçlendirilerek uygun demleme ve bekletme sürelerinin 
belirlenmesine katkı sağlanacak, (5) Ihlamur bitkisinin çiçeklerindeki elementler demleme sonucunda sıvı ortama 
geçeceğinden bu elementlerin miktarlarının belirlenmesi ve Dünya Sağlık Örgütü&rsquo;nün belirlemiş olduğu 
sınır değerlerle kıyaslanması olası sağlık problemlerinin önüne geçmesi için olanak sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Makro ve Mikroelement, Rezorbsiyon, Rize, Tilia rubra subsp. caucasica, 
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Proje Başlığı ŞANLIURFA İLİ LAMIACEAE (BALLIBABAGİLLER) FAMİLYASININ FLORASI 

BAZI TAKSONLARIN FİTOKİMYASAL VE ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. VAGİF  ATAMOV 

Araştırmacılar Fatma ABAK, 

Proje Kodu FDK-2017-777 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 29.06.2017 Kapanma Tarihi 13.12.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.568,16 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.838,10 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada Şanlıurfa İli Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasının florası, bazı taksonların fitokimyasal ve 
etnobotanik özellikleri ilk kez incelenmiştir. Lamiaceae familyasına ait 23 cins olmak üzere toplam 91 takson tespit 
edilmiştir. Bu familyaya ait 9 taksonun endemik olduğu ve bu taksonlardan 4 Endangered Tehlikede (EN), 2 
Vulnerable Zarar görebilir (VU), 1 Lower Risk (Least Concern) Az Tehdit Altında (En Az Endişe Verici) (LR 
(lc))ve 1 Lower Risk (Near Threarened) Az Tehdit Altında (Tehdit Altı Girebilir) (LR (nt)) tehlike kategorisinde 
olduğu saptanmıştır. Araştırma alanında tespit edilen taksonlardan 83’ünün, yöre halkı tarafından değişik amaçlarla 
kullanıldığı 32’si ilaç, 16’sı çay, 10’u yakacak, 8’i gıda, 5’i süs, 5’i baharat, 4’ü koku, 2’si yem, 1’i süpürge tespit 
edilmiştir. Şanlıurfa lokaliteleri için ilk defa olarak fitokimyasal veriler açısından; Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 
subsp. laevigata (Boiss.) P. H. Davis’in herba kısmından; toplamda Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz 
Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi (GC/MS) ile 49 bileşik tanımlanmış olup, uçucu yağın %96,3’ü tespit 
edilmiştir. Salvia montbretii Benth.’ in, analiz sonucu uçucu yağda 46 bileşik tanımlanmıştır. Tanımlanan bu 
bileşiklerin yağın toplamda %97,7’sini karakterize ettiği saptanmıştır. Teucrium pruinosum Boiss.’in herba 
kısmından eser miktarda uçucu yağ elde edilmiş ve toplamda GC ve GC/MS ile ile 86 bileşik tanımlanmış olup, 
uçucu yağın %96,6’sını oluşturduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Fenolik Bileşikler, DPPH, flora, 

 
Abstract 

 
In this study, the flora of Lamiaceae family in Şanlıurfa province, phytochemical and ethnobotanical features of 
some taxa have been investigated for the first time. A total of 91 taxa of 23 
families belonging to Lamiaceae family were detected. It has been determined that 9 taxa belonging to this family 
are endemic and 4 Endangered (EN), 2 Vulnerable (VU), 1 Lower risk (Least Concern) under threat (LR (lc)) and 
1 Lower risk (near threarened) are in the category of danger from these taxa. 83 among the taxa detected in the 
research area were used for different purposes (32 for medicines, 16 for teas, 10 for fuels, 8 for food, 5 for ornaments, 
5 for spices, 4 for smell, 2 for fodder, 1 for broom) by local people. For the first time for $aniI urfa localities, Ajuga 
chamaepitys (L) 49 compounds were Schreb-subsp laevigata (Boiss) from the herba part of P. H. Davis in terms of 
phy1ochemicals and 96.3% of volatile oil was detected by Total Gase Chromatography (GC) and Gase 
Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS. Forty-six compounds were identified in the analysing volatile oil of 
Salvia montbretii. These identified compounds were found to characterize 97.7% of total fat  Teucrium proniosum 
Boiss was found to contain volatile oil in trace amounts of herb and 86 compounds were identified by total GC and 
GC/MS and 96.6% of volatile oil was determined.2018, 174 pages 
KeyWords: Lamiaceae, Flora, Etnobotany, Ethereal oil, 9anl1urfa 
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Proje Başlığı Kerevizde Apium graveolens L Kallus ve Süspansiyon Kültürü Teknikleri Kullanarak 

Bitki Rejenerasyonu Optimizasyon Çalışmaları 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ARZU  KARATAŞ 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. DAMLA TURAN BÜYÜKDİNÇ, Doç.Dr. AHMET İPEK, Prof.Dr. 

ŞEKÜRE ŞEBNEM ELLİALTIOĞLU, 
Proje Kodu FBA-2017-779 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 29.06.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.975,40 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
13.251,01 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti  
 

Günümüzde dayanıklılık ıslahı çalışmalarında kallus ve hücre süspansiyon kültürlerinden yararlanılarak 
hastalıklara ve bazı çevresel stres faktörlerine dayanıklı hücreleri seçerek bu hücrelerden dayanıklı bitkiler elde 
edilmektedir. Bitki ıslahı çalışmaları uzun zaman ve emek isteyen buna bağlı olarak maliyeti de artan çalışmalardır. 
Doku kültürü tekniği ile steril ve kontrollü koşullar altında bitkinin her ihtiyacının hesaplanarak karşılanması ile 
daha kısa zaman ve emek harcanarak ıslah çalışmalarına kısa sürede materyal elde edilebilmektedir. Süspansiyon 
kültürü yoluyla bitki rejenerasyonu yöntemi kullanılıp, çalışmalar hücre düzeyine kadar indirilerek, biyotik veya 
abiyotik stres faktörlerine dayanıklı/tolerant yeni çeşitlerin ıslahı ana hedefimizdir. Buna yönelik olarak 
Üniversitemizde kurulan doku kültürü laboratuvarında ilk kez yapılacak olan bu çalışma sayesinde, kerevizde 
kallus ve hücre süspansiyon kültürü ile somatic embriyogenezis oluşumunun optimize edilerek kullanıma hazır 
hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamanın tamamlanmasından sonra hücre düzeyinde çeşitli stres faktörlerine 
dayanımı yüksek yeni mutant hatların geliştirilmesi için çalışmalara başlanacaktır. Kereviz genotiplerinde 
tohumların aseptik koşullarda enfeksiyonsuz olarak çimlenmelerini müteakip bunlardan alınacak eksplantlardan 
kallus oluşumunun sağlanması beklenmektedir. Kalluslardan hücre süspansiyonları kurulacaktır. Hücre 
süspansiyonlarından yeniden bitki rejenerasyonu için katılaştırılmış ortamlarda embriyo ve bitkiye dönüşüm 
sağlanması beklenmektedir. Bitkilerin dış koşullara alıştırılması ve sağlıklı rejenerantların elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kereviz, doku kültürü, kallus kültürü, süspansiyon kültürü, optimizasyon, 
 

 
Abstract 

 
In this study, it was aimed to optimize the protocol for obtaining somatic embryos using callus and cell suspension 
cultures of Çanakkale celery cultivar and to make the method ready for the development of tolerant lines against 
herbicides and environmental adverse conditions by mutation breeding. 
The study started with surface sterilization of seeds; It was concluded that the best surface sterilization was obtained 
by waiting in ethyl alcohol for 1 minute and then in 15% sodium hypochlorite solution for 20 minutes. As a result 
of shortening this period and observing good quality seedling in celery, which is a late germinating species, seeds 
germinated in gibberellic acid and seeds sown in half-dose nutrient media. have a faster germination. it was 
determined that stronger seedlings were grown despite germination in full dose nutrient medium. In the optimization 
of callus and cell suspension cultures, callus propagation was continued in MS1 (½ MS + 0.5 mg / L 2,4-D) nutrient 
medium where callus development was determined to be better, healthier and more dispersed in accordance with 
suspension culture. It is planned to carry out mutation, physiological experiments and acclimatization studies with 
these cultures. Some plants have been brought to the transfer stage to external conditions. 
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Proje Başlığı Soğuk altlık tekniğiyle titanyum esaslı malzemelerin gümüş kaplanarak 

biyouyumluluklarının değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ 
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Başlangıç Tarihi 01.06.2017 Kapanma Tarihi 11.05.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
13.536,96 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.613,87 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 

 
Bu projede, soğuk altlık yöntemiyle yeni deneysel süreçler kullanılarak Ti esaslı malzemelerin yüzeyine gümüş 
kaplanması ve elde edilen malzemelerin biyouyumluklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Antiseptik özellikli 
biyouyumlu implant malzemeler ve kaplamalar günümüzde en etkili biyomedikal araç olarak kullanılmakta olup, 
titanyum ve titanyum alaşımları (Ti6Al4V) genellikle tercih edilmektedir. Bununla birlikte mevcut yöntemlerle 
kaplanan titanyum alaşımlarından vücut sıvılarına geçen metal iyonları ara yüzeydeki enfeksiyon riskini arttırmakta 
ve implantlarda başarısızlıklara sebep olmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen yeni teknolojik yöntem Soliton 
büyüme mekanizması olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni yöntemin en önemli özelliği titanyum yüzeyinin eşit 
boyutta nano parçacıklarla kaplanmasıdır. Bu projede kaplama materyali olarak antibakteriyel özelliği nedeniyle 
gümüş (Ag) iyonları tercih edilmiştir. Özel olarak hazırlanan düzenek ile 100-300 K altlık sıcaklığında Ag kaplı 
örnekler hazırlandıktan sonra örneklerin yüzey, yapısal ve biyolojik özellikleri incelenmiştir. 
100-300 K altlık sıcaklıklarında üretilen Ag katmanında sıcaklığa bağlı olarak tane boyutlarının küçüldüğü 
bulunmuştur. Ayrıca 100-200 K arasındaki filmlerin eşit boyutta parçacıklarla kaplandığı SEM, AFM ve XRD 
incelemeleri sonucunda gözlenmiştir. Bu sıcaklık aralığında büyütülen kaplamaların yapısal özelliklerinin diğer 
gruplardan daha üstün olduğu saptanmıştır. Yapılan hücre kültürü çalışmasında osteoblast hücre aktivitesinin 100-
200 K aralığında daha yüksek olduğu, fibroblast hücre aktivitesinin ise tüm sıcaklıklar için benzer olduğu tespit 
edilmiştir. Antibakteriyel aktivitenin ise Ag kaplanmamış (kontrol) örneklere göre tüm sıcaklık gruplarında %99.9 
düzeyinde olduğu görülmüştür. Ag iyon salınımının Soliton bölgesinde daha yüksek değerlerde olduğu (0.26 ppm), 
bu değerlerin canlı dokular için toksik olabilecek seviyelerde olmadığı (10 ppm) belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İmplantoloji, Ag nano parçacık, Biyouyumlu katmanlar, Soğuk altlık tekniği, 

Abstract 
 

In this project, it is aimed to investigate the Ag coating of Ti-based materials by using new experimental procedures 
with cold substrate method and improve the biocompatibility of obtained material. Nowadays, antiseptic featured 
biocompatible implant materials and coatings are the most effective biomedical applications which are widely used, 
titanium and titanium alloys (Ti6Al4V) are generally preferred. However, metal ions passing from titanium alloys 
coated by using existing methods to the body fluids causes the risk of infection at the interface and leads to the 
implant failure. New technological method which was developed within the scope of this project is called as the 
Soliton growth mechanism. The most important feature of this new method is coating of the titanium surface with 
equal size of nano particles. In this project, due to its antibacterial properties, silver ions (Ag) are preferred as the 
coating material. After preparing the Ag coated specimens with specially designed mechanism at the substrate 
temperature of 100-300 K, the surface, structral and biological characteristics of the specimens were investigated. 
It was found that the grain size was decreased depending on the temperature in Ag layer produced at substrate 
temperatures of 100-300 K. Also, 100-200 K films having equal size of particles were observed in SEM, AFM and 
XRD investigations. It was revealed that the coatings raised at this temperature range demonstrated superior 
structural properties than the other groups. Cell culture study demonstrated that the osteoblast cell activity is higher 
in the range of 100-200 K and the fibroblast cell activity is similar for all temperatures. %99.9 antibacterial activity 
has been in the specimens of all temperature groups compared to the uncoated (control) specimens. Higher values 
of Ag ion release was determined in the soliton region (0.26 ppm), these values were not toxic to the living tissues 
(10 ppm). 
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Proje Başlığı Doğu Karadeniz'de Deniz Salyangozu Avcılığında Kullanılan Algarnalarda Hedef Dışı 

Avı Azaltmaya Yönelik Araştırmalar 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi AHMET RAİF ERYAŞAR 

Araştırmacılar Öğr.Gör. YUSUF CEYLAN, Prof.Dr. GÖKTUĞ  DALGIÇ, 

Proje Kodu FBA-2017-781 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.06.2017 Kapanma Tarihi 10.07.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.347,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.447,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Karadeniz’de algarna ile yapılan avcılıkta sadece deniz salyangozu (Rapana venosa) türüne ait bireyler 
hedeflenmekte olup balık ve yengeç gibi diğer türler ölü veya canlı olarak denize geri atılmaktadır. Ayrıca, hedef 
dışı olarak yakalanan küçük midye ve yengeç bireyleri herhangi bir eleme işlemine maruz kalmadan hedef tür ile 
birlikte paketlenmektedirler. Bu çalışmada algarnalarda hedef dışı avı azaltmaya yönelik iki ayrı çalışma 
yürütülmüştür. İlk çalışmada hedef dışı avı azaltmak için ticari algarnada kullanılan 72 mm göz açıklığındaki baklava 
gözlü ticari torba ile 72 mm göz açıklığına sahip karegözlü torba karşılaştırılması amaçlanmıştır. İkinci çalışmada 
ise iki farklı bar aralığına sahip ızgara-ağ tasarımları test edilmiştir. Çalışmalarda ticari algarna ile test edilen 
modifikasyonun hedef dışı av kompozisyonlarının karşılaştırılması için eş zamanlı olarak tek tekne ile iki algarna 
çekimi yapılmıştır. Her bir çalışma için çekimler Doğu Karadeniz Bölgesinde 10 – 26 Ağustos 2017 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Birinci çalışmanın sonuçları ticari torbaya kıyasla karegözlü torbada hedef dışı olarak yakalanan av 
miktarında ortalama ağırlık olarak %78’lik bir azalma göstermiştir. İkinci çalışmada ise sonuçlar 20 ve 30 mm 
ızgara- ağ tasarımları için ortalama ağırlık olarak hedef dışı av miktarlarında sırasıyla %78 ve %83’lük bir azalma 
göstermiştir. Ticari algarna ile kıyaslandığında çalışma süresince test edilen her bir modifikasyon ekonomik kayba 
neden olmuştur. Sonuç olarak Doğu Karadeniz Bölgesi algarna avcılığında 30 mm bar aralığına sahip ızgara-ağ 
tasarımının kullanımı hedef dışı olarak yakalanan bentik türlerin çoğunun av miktarını önemli ölçüde azaltabilir. 
Bununla birlikte, bu modifikasyonun kullanımı ile birlikte oluşacak ekonomik kayıp av sezonunun uzatılması gibi 
balıkçılara verilecek bazı teşvikler yoluyla telafi edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, deniz salyangozu, algarna, hedef dışı av, 

 
Abstract 

 
The beam trawl fisheries in the Black Sea only target the veined rapa whelk (Rapana venosa) individuals, and other 
species like fishes and crabs are thrown back into the sea dead or alive. Furthermore, small bivalves and crabs are 
packed with the target species without any elimination. In this study, two different studies were carried out for 
reducing the by-catch in beam trawl fisheries. The first study aims to compare 72 mm commercial diamond mesh 
codend with 72 mm square mesh codend to reduce the by-catch. In the second study, a grid-net design (GND) with 
two different bar spacing was tested. A commercial beam trawl and the tested modification were towed 
simultaneously onboard a commercial vessel to compare the by- catch compositions in this studies. For each study, 
hauls were carried out between 10 and 26 August 2017 in the eastern Black Sea Region. Results of first study showed 
that there was a 78% reduction in the mean weight of the captured individuals as by-catch in square mesh codend 
when compared with commercial diamond mesh codend. For second study, results showed that there were 78% and 
83% decreases in the mean weight of the by-catch for 20 and 30 mm grid-nets, respectively. When compared to the 
conventional gear, each of the tested modification caused a commercial loss. In conclusion, use of 30 mm grid-net 
design in eastern Black Sea beam trawl fisheries can significantly reduce the by-catch amount of most of benthic 
species. However, it causes some commercial loss which might be compensated by providing some compensation to 
fishers such as extension of the fishing season. 
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Proje Başlığı Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kalifornia Solucanından Elde 

edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. TURAN  YÜKSEK 

Araştırmacılar Kevser TÜRÜT, 

Proje Kodu FYL-2017-784 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 29.06.2017 Kapanma Tarihi 07.02.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.461,90 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
495,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışmada, demlenmiş çay atığı ve evsel yemek atıkları ile beslemenin Kırmızı Kalifornia solucanından elde 
edilen katı solucan gübresindeki (vermikompostaki) bazı besin elementlere etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma, 
ülkemizde evsel yemek atıklarından Kırmızı Kalifornia solucanı ile katı solucan gübresinin elde edilmesi için 
yapılan ilk araştırmadır. Bu çalışmada, altı farklı besi ortamında rastgele yönteme göre üç tekrarlı deneme deseni 
uygulanmıştır. Bu amaçla, denemelerin her birine başlangıç ağırlıkları belirlenen besi ortamları ve bu besi 
ortamlarının içine ağırlıkları tespit edilen 30’ar adet solucan eklenmiştir.1 ay arayla deneme kaplarındaki solucanlar 
sayılmış, ağırlıkları belirlendikten sonra tekrar deneme kaplarına bırakılmıştır. Sekiz haftadan sonra solucan 
gübreleri alınmış ve hava kurusu hale getirildikten sonra analiz edilmiştir. En yüksek solucan sayısı ve ağırlığına E 
(% 50 demlenmiş çay atığı + % 50 inek gübresi) besi ortamında rastlanmıştır. Yemek atıklarının  % 50 olduğu besi 
ortamlarında (B, C, F) solucanlar ölmüştür. Besi ortamlarından elde edilen solucan gübresindeki en yüksek N 
değerine (% 2,16) % 100 demlenmiş çay atığından elde edilen solucan gübresinde, en yüksek P, K, Ca, Zn, Cu, Fe, 
Mg değerleri ve pH’a % 50 demlenmiş çay atığı + % 50 inek gübresinden elde edilen solucan gübresinde, en yüksek 
Mn değerine % 40 demlenmiş çay atığı + % 40 yemek atığı + % 20inek gübresinden elde edilen solucan gübresinde 
rastlanmıştır. Farklı besi ortamı olarak tercih edilen organik atıkların kompoze süresinin solucan ağırlığı, sayısı ve 
meydana gelen solucan gübresinin bazı besin elementlerine etkisi olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla; kompoze 
yöntemi, zaman ve besi ortamı açısından yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Demlenmiş çay atığı, evsel yemek atığı, kompost, solucan gübresi, 

 
Abstract 

 
In this study, the effect of feeding with brewed tea waste and domestic food waste on the number and weight of Red 
California Worm and some nutrient elements of vermicompost were investigated. This study is the first research to 
obtain solid vermicompost with Red California Worm from domestic food waste in our country. In this study, three 
repeating trial designs were applied in six different media according to random method.For this purpose, the feeds 
assignedinitialweights and 30 worms in the these feeds were added in the each of the experiments. The worms were 
counted in trial containers in every 4 week, after their weights were determined, they were returned to the containers. 
After eight weeks, vermicompost were removed and analyzed later air drying. The highest number and the heaviest 
weight of worms were found in the medium of E (brewed tea waste 50%+ cow dung 50%). Worms were mortality 
in food waste (?50%) in the mediums(B, C, F)  The highest N value(216 %) was determined in the vermicompost 
which formed growth media brewed tea waste (100 %), the highest P, K, Ca, Zn, Cu, Fe, Mg values and pH were 
determined in the vermicompost which formed growth media brewed tea waste (50%)+ cow dung (50%),  and the 
highest Mn value was determined in the vermicompost which formed growth media brewed tea waste (40 %) +food 
waste (40 %) + cow dung (20 %), respectively. The effect of composition time of organic waste materials as different 
media should be considered on the weight and number of worms and certain nutrient elements of vermicompost. 
Therefore, there is need to new research for composition method, time and growth media. 
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Proje Başlığı 

Gebelik hipertansiyonunda (preeklempsi ) inflematuar sitokinlerin (relaxin, apelin 36, apelin 
13, Anjiyotensin II (A II), high sensitive  CRP, IL(İnterleukin) 6, IL17, IL37, IL 1 B, Serum 
amyloid A(SAA)) rolü 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ÖMER  ŞATIROĞLU 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi BERİL GÜRLEK, Prof.Dr. ADNAN  YILMAZ, 

Proje Kodu TSA-2017-785 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.988,08 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.291,94 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
 
Preeklempsi, günümüzde mevcut spesifik bir tedavisi olmayan gebeliğe özgü hayatı tehtid eden bir hastalıktır. 
Kesin tedavisi, plasentanın çıkartılmasıyla gerçekleşmektedir. (Doğum eylemi bittikten sonra). Plasentadan annenin 
dolaşım sistemine bırakılan inflematuar ve vazokonstriktif sitokinlerin sebep olduğu, endotel hasarı, 
vazokonstriksiyonun eşlik ettiği bir durumdur. Annede kan basıncınn aşırı yüksekliği, uteroplasental dolaşımın 
bozulduğu, fetal ve anne mortalitesinin arttığı bir klinik durumdur. (Kaynak: Lunghi L, Ferretti ME, Medici S, 
Biondi C, Vesce F. Control of human trophoblast function. Reprod Biol Endocrinol 5: 6, 2007. ?) Preeklempsi 
(gebelik hipertansiyonu), maternal ve fetal mortaliteye yol açan gebelik seyrinde anormal kan basıncı seyri&nbsp; 
ile seyreden patolojik bir durumdur. Bazı inflematuar sitokinlerin preeklempside (gebelik hipertansiyonda) 
kardiyovasküler ve volüm regülasyonunda rol oynayda, vazadilatasyon, kan basıncında düşme, pozitif inotropik 
etkileri ve antidiuretik hormon salınımı, vasküler endotel disfonksiyonu ve inflamasyonda rol oynamaktadır. Biz 
bu çalışmada preeklempsi de rol oynayabilecek bazı sitokinlerin ( apelin 36, apelin 13, Anjiyotensin II (A II), high 
sensitive&nbsp; CRP relaxin-1,IL 6, 17, 37, IL 1 B, Serum amyloid A&nbsp;gibi ) etkinliğini, erken tanı ve 
prognozdaki etkinliklerini incelemeyi amaçlıyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: preeklempsi, gebelik hipertansiyon, inflematuar sitokinler (apelin 36, apelin 13, Anjiyotensin 
II (A II), high sensitive  CRP relaxin-1,IL 6, 17, 37, IL 1 B, Serum amyloid A ), 
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Proje Başlığı Rize Çay Tarımı Yapılan Alanlarda Organik Gübrelerin Denenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. FATİH  SEYİS 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. AYSEL  ÖZCAN, Dr.Öğr.Üyesi EMİNE  YURTERİ, Dr.Öğr.Üyesi YUSUF 

ŞAVŞATLI, Mühendis İBRAHİM  TERZİOĞLU, 
Proje Kodu FSI-2017-786 

Proje Türü Sanayi İşbirliği Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.06.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
22.749,99 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
20.582,03 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Türkiyede çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar 
olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde 
çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler 
arasında yer almaktadır. Gürcistan sınırından Trabzon ilinin Araklı ilçesine kadar olan alan Türkiyede çay 
yetiştirilmesi bakımından en elverişli ve birinci derecede verimli çay üretim alanlarını oluşturmaktadır. Çay Doğu 
Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil etmektedir. 
Rize ilinde organik çay tarımına Hemşin ilçesinde geçilmeye başlanması ve kademeli olarak Rize ilinde Organik 
Çay Tarımı planlarının yapılması ile beraber organik gübreleme önem kazanmaya başlanmıştır. Organik çay 
tarımında hangi organik gübrenin ne şekilde kullanılacağını bütün çay alanlarını kapsayacak şekilde ortaya koyan 
bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. 20017 yılından başlamak üzere sahil, orta ve yukarı rakımı temsil edebilecek 
şekilde seçilen 9 lokasyonda 20 farklı organik gübrenin çay verimine etkisi proje kapsamında 3 yıl süreyle 
denenecektir. Çalışma sonucunda organik çay tarımında kullanılabilecek gübre konusunda tavsiyelerde bulunmaya 
çalışılacaktır 
Anahtar Kelimeler: çay, organik gübreleme, verim, 
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Proje Başlığı Ratlarda 2100 MHz eletromağnetik alana maruz kalmanın böbrek üzerine etkisi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. RECEP  BEDİR 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. LEVENT TÜMKAYA, Dr.Öğr.Üyesi TOLGA MERCANTEPE, Prof.Dr. 

ADNAN YILMAZ, 
Proje Kodu TSA-2017-787 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi 11.05.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.261,12 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.655,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Bu çalışmadaki amacımız postnatal dönemde 1 ay boyunca mobil telefonlardan yayılan 2100-Mhz elektromanyetik 
alana (EMF) maruz kalan erkek ratların böbreklerinde gözlenen histopatolojik bulgular, apopitozis ve kanda 
oksidatif fosforilasyon varlığı araştırılmıştır. Bu çalışmada toplam 24 Wistar Albino rats kullanılmıştır.  Kontrol 
grubu ratlar (n:8) ve EMF maruz kalan gruplar 6 saat (n:8) ve 12 saat (n:8) olarak  3 gruba  ayrılmıştır. EMF 
maruz kalan gruplar 1 ay boyunca 6 saat ve 12 saat 2100-Mhz EMF maruz bırakılan ratlardan oluşmaktadır. Kontrol 
grup ise herhangi bir elektromanyetik alan maruz kalmayan ratlardan oluşmaktadır. Ratların böbrekleri rutin takip 
sonucunda parafin blokloma yapılmıştır. Parafin bloklardan elde edilen kesitlere hematoxylin-eosin, masson-
trikrom, PAS ve immünohistokimyasal method ile Caspas-3 ile boyanmıştır. Ayrıca ratların böbrek dokularında 
biyokimyasal yöntemle oksidatif markır MDA (Malondealdehit) ve antioksidan markır  Glutatyon (GSH) 
ölçümleri yapılarak oksidatif stres varlığı değerlendirilmiştir. EMF maruz kalan gruptaki ratların böbreklerinde 
proksimal tübülerde fırçamsı kenar (brush border) kayıpları gözlendi. Tübül epitellerinde vakuolizasyona bağlı 
deformasyonlar ve lümende debris birikimleri izlendi. Masson trikrom ile yapılan histokimyasal incelemede 
intertübüler alanlarda fibrozis saptandı. Apopitozu değerlendirmek için Caspasa-3 ile yapılan immünohistokimyasal 
incelemede çalışma grubundaki ratların böbrek tubuler epitel hücrelerinde kontrol grubuna göre daha kuvvetli 
pozitif boyanma izlenmiştir. Biyokimyasal incelemede EMF alan gruplar kontrol grubu ile kıyaslandığında böbrek 
MDA düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir artış görülürken, böbrek GSH düzeylerinde anlamlı bir düşüş 
saptanmıştır. 
Sonuç: Bizim çalışmamız mobil telefonlardan yayılan 2100 MHz EMF postnatal dönemdeki ratların böbrekleri 
üzerinde oksidatif stres nedeniyle patolojik değişikliklere yol açtığını ve antioksidan enzim seviyesini düşürdüğünü 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Caspas-3, p53, böbrek, rat, elektromağnetik alan, 

Abstract 
The objective in present study is to examine the apoptosis, the presence of phosphorylation in blood, and the 
histopathological findings observed in the kidneys of male rates exposed to 2100 MHz electromagnetic field 
(EMF)emitted from the mobile phones. In the present study, totally 24 Wistar Albino rats were employed.The rats 
in sample group were divided into three groups namely control group (n:8), and rats exposed to 6-hour EMF (n:8) 
and 12- Hour EMF(n:8). The rats in the EMF exposure groups were exposed to 2100 MHz for 6 hours and 12 hours 
for 1 month. In the control group, however, there were the rats that have been exposed to no electromagnetic field. 
The kidneys of rats were blocked using paraffin at the end of follow-up. The cross- sections obtained from paraffin 
blocks were stained with hematoxylin-eosin, masson-trichrome, PAS, and Caspas-3 by using immunohistochemical 
method. Moreover, by making oxidative marker malondialdehyde (MDA) and antioxidant marker Glutathione 
(GSH) in bloods of rats via biochemical method, the presence of oxidative phosphorylation was examined. Among 
the rats in EMF group, the losses were observed in brush border in the renal tubules. The deformations were observed 
in tubule epithelia due to the vacuolization and the debris accumulations were seen in lumen. In histochemical 
examination performed using masson trichrome, fibrosis was detected in intertubular zones. In 
immunohistochemical examination performed using Caspase-3 in order to evaluate the apoptosis, stronger positive 
staining was observed in renal tubular epithelial cells of rats in the study group, when compared to the rats in control 
group. In biochemical examination, when compared to control group, a significant increase in renal MDA levels 
and a significant decrease in renal GSH levels were observed in EMF groups. The findings obtained in the present 
study showed that 2100 MHz EMF emitted from the EMF to caused pathological changes in the kidneys of rats in 
postnatal period and decreased the level of antioxidant enzyme. 
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Proje Başlığı Ratlarda 2100 MHz eletromağnetik alana maruz kalmanın böbrek üzerine etkisi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. RECEP  BEDİR 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. LEVENT TÜMKAYA, Dr.Öğr.Üyesi TOLGA MERCANTEPE, Prof.Dr. 

ADNAN YILMAZ, 
Proje Kodu TSA-2017-787 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi 11.05.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.261,12 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.655,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Bu çalışmadaki amacımız postnatal dönemde 1 ay boyunca mobil telefonlardan yayılan 2100-Mhz elektromanyetik 
alana (EMF) maruz kalan erkek ratların böbreklerinde gözlenen histopatolojik bulgular, apopitozis ve kanda 
oksidatif fosforilasyon varlığı araştırılmıştır. Bu çalışmada toplam 24 Wistar Albino rats kullanılmıştır.  Kontrol 
grubu ratlar (n:8) ve EMF maruz kalan gruplar 6 saat (n:8) ve 12 saat (n:8) olarak  3 gruba  ayrılmıştır. EMF 
maruz kalan gruplar 1 ay boyunca 6 saat ve 12 saat 2100-Mhz EMF maruz bırakılan ratlardan oluşmaktadır. Kontrol 
grup ise herhangi bir elektromanyetik alan maruz kalmayan ratlardan oluşmaktadır. Ratların böbrekleri rutin takip 
sonucunda parafin blokloma yapılmıştır. Parafin bloklardan elde edilen kesitlere hematoxylin-eosin, masson-
trikrom, PAS ve immünohistokimyasal method ile Caspas-3 ile boyanmıştır. Ayrıca ratların böbrek dokularında 
biyokimyasal yöntemle oksidatif markır MDA (Malondealdehit) ve antioksidan markır  Glutatyon (GSH) 
ölçümleri yapılarak oksidatif stres varlığı değerlendirilmiştir. EMF maruz kalan gruptaki ratların böbreklerinde 
proksimal tübülerde fırçamsı kenar (brush border) kayıpları gözlendi. Tübül epitellerinde vakuolizasyona bağlı 
deformasyonlar ve lümende debris birikimleri izlendi. Masson trikrom ile yapılan histokimyasal incelemede 
intertübüler alanlarda fibrozis saptandı. Apopitozu değerlendirmek için Caspasa-3 ile yapılan immünohistokimyasal 
incelemede çalışma grubundaki ratların böbrek tubuler epitel hücrelerinde kontrol grubuna göre daha kuvvetli 
pozitif boyanma izlenmiştir. Biyokimyasal incelemede EMF alan gruplar kontrol grubu ile kıyaslandığında böbrek 
MDA düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir artış görülürken, böbrek GSH düzeylerinde anlamlı bir düşüş 
saptanmıştır. 
Sonuç: Bizim çalışmamız mobil telefonlardan yayılan 2100 MHz EMF postnatal dönemdeki ratların böbrekleri 
üzerinde oksidatif stres nedeniyle patolojik değişikliklere yol açtığını ve antioksidan enzim seviyesini düşürdüğünü 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Caspas-3, p53, böbrek, rat, elektromağnetik alan, 

Abstract 
The objective in present study is to examine the apoptosis, the presence of phosphorylation in blood, and the 
histopathological findings observed in the kidneys of male rates exposed to 2100 MHz electromagnetic field 
(EMF)emitted from the mobile phones. In the present study, totally 24 Wistar Albino rats were employed.The rats 
in sample group were divided into three groups namely control group (n:8), and rats exposed to 6-hour EMF (n:8) 
and 12- Hour EMF(n:8). The rats in the EMF exposure groups were exposed to 2100 MHz for 6 hours and 12 hours 
for 1 month. In the control group, however, there were the rats that have been exposed to no electromagnetic field. 
The kidneys of rats were blocked using paraffin at the end of follow-up. The cross- sections obtained from paraffin 
blocks were stained with hematoxylin-eosin, masson-trichrome, PAS, and Caspas-3 by using immunohistochemical 
method. Moreover, by making oxidative marker malondialdehyde (MDA) and antioxidant marker Glutathione 
(GSH) in bloods of rats via biochemical method, the presence of oxidative phosphorylation was examined. Among 
the rats in EMF group, the losses were observed in brush border in the renal tubules. The deformations were observed 
in tubule epithelia due to the vacuolization and the debris accumulations were seen in lumen. In histochemical 
examination performed using masson trichrome, fibrosis was detected in intertubular zones. In 
immunohistochemical examination performed using Caspase-3 in order to evaluate the apoptosis, stronger positive 
staining was observed in renal tubular epithelial cells of rats in the study group, when compared to the rats in control 
group. In biochemical examination, when compared to control group, a significant increase in renal MDA levels 
and a significant decrease in renal GSH levels were observed in EMF groups. The findings obtained in the present 
study showed that 2100 MHz EMF emitted from the EMF to caused pathological changes in the kidneys of rats in 
postnatal period and decreased the level of antioxidant enzyme. 
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Bu çalışmada yeni periferal 4-[(2-metil-1H-benzimidazol-1-il)metoksi] substitüe Zn(II) (3) Cu(II) (4), Co(II) (5) ve 
Ni(II) ftalosiyaninler hazırlanmış, yapıları spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Sentezlenen 
ftalosiyaninlerin ışık absorbsiyon özellikleri UV-Vis spektroskopisi ile incelenmiştir. Yapılan spektroskopik 
çalışmada sentezlenen ftalosiyaninlerin farklı çözücülerde ve DMSO içinde farklı konsantrasyonlarda UV-Vis 
spektrumları kaydedilerek agregasyon özellikleri irdelenmiştir. Bunu yanında sentezlenen bileşiklerin ureaz ve ?-
glukozidaz inhibisyon özellikleri incelenmiştir. Sentezlenen bileşiklerden 5 nolu Co(II) ftalosiyanin türevinin jack 
bean üreaz’a karşı en yüksek inhibisyon aktivitesine sahip olduğu görülmüştür (IC50 değeri: 0,0034 ±0,0010 µM). 
Sentezlenen tüm bileşiklerin-glukozidaz inhibisyonu bakımından kayda değer bir aktiviteye sahip olmadığı 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Ftalosiyanin, Glikozidaz, Ureaz, 

 
Abstract 

 
In this study, the novel peripherally 4-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methoxy] substituted Zn(II) (3) Cu(II) (4), 
Co(II) (5) and Ni(II) phthalocyanines were prepared and their structures were characterized spectroscopically. The 
light absorption behaviors of the synthesized compounds (3-6) were studied by UV- Vis spectroscopy in the different 
concentration and different solvents were studied also. In addition, the urease and ?-glucosidase inhibition activities 
of the synthesized compounds were also investigated. Among the synthesized for urease inhibition activities, 
molecules, compound 5 showed the best inhibitory effect against jack bean urease with IC50 values of 0.0034 
±0.0010 µM. All synthesized compounds didn’t show considerable inhibition activities against ?-glucosidase. 
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Bu çalışmada, bir adet ikili Al-25Zn alaşımı ve Al-25Zn-0,01Ti, Al-25Zn-0,03Ti, Al-25Zn-0,04Ti, Al-25Zn-0,05Ti, 
Al-25Zn-0,075Ti, Al-25Zn-0,1Ti, Al-25Zn-0,2Ti, Al-25Zn-0,4Ti, Al-25Zn-0,6Ti, Al-25Zn-0,8 ve Al-25Zn-1Ti 
olmak üzere 11 adet üçlü alüminyum-çinko-titanyum alaşımı kokil kalıba döküm yöntemiyle üretildi. Üretilen 
alaşımların içyapı ve mekanik özellikleri incelendi. İçyapı incelemeleri elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını 
kırınım(XRD) çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Mekanik özellikler ise Brinell sertlik ölçüm yöntemi ve çekme deneyi 
yardımıyla belirlendi. Al-25Zn ve Al-25Zn-Ti alaşımlarının içyapılarının ana matris olarak   ve   fazlarından 
oluştuğu, titanyum oranının %0,01’i aşması durumunda içyapıda Al3Ti fazının çökelmeye başladığı gözlendi. 
Ayrıca Al-25Zn-Ti alaşımlarındaki dendrit veya tanelerin boyutunun ikili alaşıma göre çok daha küçük olduğu 
görüldü. Al-25Zn alaşımına %0,01 oranında yapılan titanyum katkısının sertlik, akma ve çekme mukavemeti 
değerlerini artırdığı bu orandan daha yüksek katkıların ise azalttığı gözlendi. Farklı oranlardaki titanyum katkıları 
nedeniyle Al-25Zn alaşımının mekanik özelliklerinde meydana gelen değişimler alaşımların yapısal özelliklerine 
dayandırılarak açıklandı. 
Anahtar Kelimeler: Al-25Zn-Ti Alaşımları, Al-Zn Esaslı Alaşımlar, Mekanik Özellikler, Malzeme 
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Abstract 

 
In this study, one binary Al-25n alloys and eleven ternary aluminum-zinc-titanium alloys, Al-25Zn-0.01Ti, Al 
-25Zn-0.03Ti, Al-25Zn-0.04Ti, Al-25Zn-0.05Ti, Al-25Zn-0.075Ti, Al-25Zn-0.1Ti, Al-25Zn-0.2Ti, Al-25Zn- 0.4Ti, 
Al-25Zn-0.6Ti, Al-25Zn-0.8 and Al-25Zn-1Ti, were produced by permanent mold casting method. Structural and 
mechanical properties of the tested alloys were investigated. Structural investigations were carried out with scanning 
electron microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD) studies. Mechanical properties of the alloys were 
determined with the Brinell hardness and tensile tests. Al-25Zn and Al-25Zn- Ti alloys were composed of ? and ? 
phases as the main matrix, and it was observed that Al3Ti phase began to precipitate in the microstructure when the 
titanium content exceeded 0.01%. In addition, the size of dendrites or grains of the Al-25Zn-Ti alloys was found to 
be much smaller than that of binary alloy. The hardness, yield strength, and tensile strength values of the Al-25Zn 
alloy significantly increased with the 0.01%Ti addition, but when Ti content exceeded 0.01%, these values decreased 
with increasing titanium content. The change on the mechanical properties of the Al-25Zn alloy due to the titanium 
addition in different ratios have been explained based on the structural properties of the alloys. 
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Pseudomonas spp.’lerde antibiyotik direnç genlerinin bakteriler arasındaki yayılımı, enfeksiyon hastalıklarının 
tedavisinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Fenotipik yöntemlerle tanımlanan ve stoklanan bakteriler arasındaki 
muhtemel klonal ilişki, direnç genlerindeki ve PFGE kalıplarındaki polimorfizm dikkate alınarak tanımlanmaya 
çalışıldı.  MATERYAL-METOD: Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Ekim 2015-Kasım 2016 tarihleri arasında farklı kliniklerden gönderilen çeşitli klinik 
örneklerde (kan, idrar, yara yeri sürüntü örneği, balgam, trakeal aspirat, BOS, bronko alveolar lavaj) üreyen 67 
Pseudomonas aeruginosa suşu değerlendirildi. Pseudomonas aeruginosa türü identifikasyonu için Vitek-2 otomatize 
sistemi kullanıldı ve antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesinde PCR yöntemi ile dirençten sorumlu bilinen gen 
bölgelerini hedef alan primerler kullanıldı. Enfeksiyon etkeni olan izolatlar arasındaki klonal ilişkinin belirlenmesi 
için PFGE yöntemi kullanıldı. Hastaların epidemiyolojik verileri elde edilmeye çalışıldı. BULGULAR: Toplam 6 
jel görüntüsünün dendogramları yapılarak klonal ilişki hasta verileri ile analiz edilerek proje bitirilme aşamasına 
gelmiştir. SONUÇ: Karbapeneme dirençli izolatların araştırılması ve antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon kontrol 
politikalarının izlenmesi, karbapenemaz üreten bakterilerin tanımlanmasını ve yayılımlarının engellenmesini 
sağlamaktaydı. 
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, d i renç  genleri, hastane epidemiyolojisi, 

 
Abstract 

 
The spread of antibiotic resistance genes among bacteria in Pseudomonas spp. has serious problems in the treatment 
of infectious diseases. The possible clonal relationship between phenotypic methods and the stocked bacteria will 
be determined by taking into account the polymorphism in resistance genes and PFGE patterns. In this study, Recep 
Tayyip Erdoğan University Medical Faculty, Rize Training and Research Hospital between October 2015 and 
November 2016 in different clinical samples (blood, urine, wound swab sample, sputum, tracheal aspirate, BOS, 
broncho alveolar lavage) 67 Pseudomonas aeruginosa strains which are produced will be evaluated. Vitek- 2 
automated system was used for the identification of Pseudomonas aeruginosa species, and primers targeting the 
known gene regions responsible for resistance by PCR method were used in the determination of antibiotic resistance 
genes. The PFGE method was used to determine the clonal relationship between the isolates. Epidemiological data 
of the patients were obtained. Dendograms of 6 gel images were obtained and the clonal relation was analyzed with 
patient data and the project was completed. Investigation of carbapenem resistant isolates and monitoring of 
antibiotic use and infection control policies will prevent identification and propagation of carbapenemase- producing 
bacteria. 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, antibiotic resistance genes, epidemiology 
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Pseudomonas spp.’lerde antibiyotik direnç genlerinin bakteriler arasındaki yayılımı, enfeksiyon hastalıklarının 
tedavisinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Fenotipik yöntemlerle tanımlanan ve stoklanan bakteriler arasındaki 
muhtemel klonal ilişki, direnç genlerindeki ve PFGE kalıplarındaki polimorfizm dikkate alınarak tanımlanmaya 
çalışıldı.  MATERYAL-METOD: Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Ekim 2015-Kasım 2016 tarihleri arasında farklı kliniklerden gönderilen çeşitli klinik 
örneklerde (kan, idrar, yara yeri sürüntü örneği, balgam, trakeal aspirat, BOS, bronko alveolar lavaj) üreyen 67 
Pseudomonas aeruginosa suşu değerlendirildi. Pseudomonas aeruginosa türü identifikasyonu için Vitek-2 otomatize 
sistemi kullanıldı ve antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesinde PCR yöntemi ile dirençten sorumlu bilinen gen 
bölgelerini hedef alan primerler kullanıldı. Enfeksiyon etkeni olan izolatlar arasındaki klonal ilişkinin belirlenmesi 
için PFGE yöntemi kullanıldı. Hastaların epidemiyolojik verileri elde edilmeye çalışıldı. BULGULAR: Toplam 6 
jel görüntüsünün dendogramları yapılarak klonal ilişki hasta verileri ile analiz edilerek proje bitirilme aşamasına 
gelmiştir. SONUÇ: Karbapeneme dirençli izolatların araştırılması ve antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon kontrol 
politikalarının izlenmesi, karbapenemaz üreten bakterilerin tanımlanmasını ve yayılımlarının engellenmesini 
sağlamaktaydı. 
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, d i renç  genleri, hastane epidemiyolojisi, 

 
Abstract 

 
The spread of antibiotic resistance genes among bacteria in Pseudomonas spp. has serious problems in the treatment 
of infectious diseases. The possible clonal relationship between phenotypic methods and the stocked bacteria will 
be determined by taking into account the polymorphism in resistance genes and PFGE patterns. In this study, Recep 
Tayyip Erdoğan University Medical Faculty, Rize Training and Research Hospital between October 2015 and 
November 2016 in different clinical samples (blood, urine, wound swab sample, sputum, tracheal aspirate, BOS, 
broncho alveolar lavage) 67 Pseudomonas aeruginosa strains which are produced will be evaluated. Vitek- 2 
automated system was used for the identification of Pseudomonas aeruginosa species, and primers targeting the 
known gene regions responsible for resistance by PCR method were used in the determination of antibiotic resistance 
genes. The PFGE method was used to determine the clonal relationship between the isolates. Epidemiological data 
of the patients were obtained. Dendograms of 6 gel images were obtained and the clonal relation was analyzed with 
patient data and the project was completed. Investigation of carbapenem resistant isolates and monitoring of 
antibiotic use and infection control policies will prevent identification and propagation of carbapenemase- producing 
bacteria. 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, antibiotic resistance genes, epidemiology 
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Bu çalışmada, farklı stronsiyum oranlarına sahip Al-12Si alaşımlarının tornalama işleminde işlenebilirliği deneysel 
olarak araştırılmıştır. Deneylerde, Al-12Si alaşımı esas alınarak Al-12Si-0.02Sr, Al-12Si-0.1Sr ve Al-12Si-1Sr 
alaşımları üretilmiştir. Üretilen bu alaşımlar, farklı kesici uçlar ile tornalama işlemine tabi tutularak stronsiyum 
ilavesinin işlenebilirlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, kesme hızının artması ile kesme kuvveti 
ve yüzey pürüzlülüğünün azaldığı, ilerlemenin artması ile arttığı tespit edilmiştir. Kesme kuvveti ve yüzey 
pürüzlülüğü değerlerinin en düşük kaplamasız kesici takımlar ile Al-12Si-0.1Sr alaşımında, en yüksek kesme 
kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü ise Al-12Si-1Sr alaşımında ölçülmüştür. İstatistiksel analiz sonucunda optimum 
parametrelerin 400 m/dak kesme hızı ve 0,05 mm/dev ilerleme oranı olduğu belirlenmiştir. Varyans analizi ile 
kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili bağımsız değişkenlerin sırasıyla ise ilerleme oranı ve kesme 
hızı olduğu ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Al-Si Alaşımları, Modifikasyon, İşlenebilirlik, Kesme kuvveti, Yüzey Pürüzlülüğü, 

 
Abstract 

 
In this study, the machinability of Al-12Si alloys having different strontium ratios was experimentally investigated. 
Al-12Si-0.02Sr, Al-12Si-0.1Sr and Al-12Si-1Sr alloys were manufactured based on Al-12Si alloy. These alloys 
were subjected to turning with different cutting inserts and the effect of strontium addition on machinability was 
investigated. As a result of the study, it was determined that cutting force and surface roughness decreased with 
increasing cutting speed and increased with increasing feed rate. The lowest cutting force and surface roughness 
values of the Al-12Si-0.1Sr alloy with the lowest uncoated cutting inserts and the highest cutting force and surface 
roughness were measured in the Al-12Si-1Sr alloy. As a result of the statistical analysis, it was determined that the 
optimum parameters were cutting speed of 400 m/min and 0.05 mm/rev feed rate. Variance analysis showed that 
the most effective independent variables on cutting force and surface roughness were feed rate and cutting speed, 
respectiv 
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Fosil kaynaklarının sınırlı olması ve global enerji ihtiyacının hızlı bir şekilde artması nedeniyle ortaya çıkan 
alternatif enerji kaynakları arayışında ilk sırayı güneş enerjisi ve hidrojenin enerji taşıyıcısı olarak kullanıldığı 
Hidrojen ekonomisi almaktadır. Hidrojen ekonomisinin kritik öneme sahip basamaklarından birisi suyun 
yükseltgenerek oksijen oluşturması yarı-tepkimesidir. 
Dört elektron içeren ve yüksek potansiyele sahip bu yarı-tepkimenin gerçekleştirilmesi için verimli 
elektrokatalizörlerin bu alana kazandırılması gerekmektedir. Borat ve fosfat içeren metal bileşikleriyle yapılan umut 
vadeden çalışmalar göz önünde bulundurularak bu çalışmada hem borat hem de fosfat grubunu içeren metal 
borofosfat yapılarının ilk defa suyun yükseltgenmesi alanında elektrokatalizör olarak kullanımı incelenmiştir. 
Bu çalışmada, yedi adet metal borofosfat bileşiği literatürde bahsedildiği şekilde farklı sıcaklıklarda ve zamanlarda 
değişik oranlarda borat ve fosfat kaynakları kullanılarak katı-hal ve hidrotermal yöntem ile sentezlendi. Sentezlenen 
bu bileşiklerin karakterizasyonu toz XRD, FTIR, SEM ve EDS yöntemleri ile gerçekleştirildi. 
Çalışmanın ikinci kısmında ise sentezlenen metal borofosfat yapılarının elektrokimyasal davranışları ve sudan 
oksijen üretme kapasitelerinin araştırılması, farklı pH çözeltilerinde dönüşümlü voltametri, kronopotansiyometri ve 
kronoamperometri yöntemleri ile incelendi. Yapılan çalışmalar neticesinde dört adet metal borofosfat bileşiğinin 
suyun yükseltgenmesi alanında elektrokatalitik aktiviteye sahip olduğu belirlendi. 
Anahtar Kelimeler: borofosfat, suyun yükseltgenmesi, yapay fotosentez, katalizör, 

 
Abstract 

 
Solar energy and H2 economy where hydrogen is used as a energy carrier are the most promising candidates of 
alternative energy sources due to limited-fossil resources and the rapid increase in global energy demand. One of 
the critical steps of hydrogen economy is water-oxidation, which consists of production of oxygen from water.  
Efficient catalysts should be introduced to this field to use in water oxidation that involves a four-electron process 
with a high potential. Because of promising studies with borate and phosphate-containing metal compounds, in this 
study, the use of metal borophosphate; which contains both borate and phosphate groups, for the first time as an 
electrocatalyst in the field of water oxidation was investigated. In this study, seven metal borophosphate compounds 
were synthesized by solid-state and hydrothermal methods using different ratios of borate and phosphate sources at 
different temperatures and times as mentioned in the literature. Characterization of these synthesized compounds 
was carried out by powder XRD, FTIR, SEM and EDS methods. In the second part of the study, the electrochemical 
behaviors of the metal borophosphate structures and the oxygen evolution performance from water were investigated 
by cyclic voltametry, chronopotentiometry and chronoamperometry. As a result of the studies, four metal 
borophosphate compounds were found to have electrocatalytic activity in the water oxidation. 
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Proje Başlığı YAKIT HÜCRELERİNDE BİYOKÖMÜR DESTEKLİ İNCE FİLM 

VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN  AKGÜL 

Araştırmacılar BURAK DEMİR,  ZEHRA TURAN, 

Proje Kodu FLO-2017-805 

Proje Türü Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 19.09.2017 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.499,24 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.090,96 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Dünyanın bugünkü enerji gereksiniminin büyük kısmını karşılayan fosil yakıtlar hızla tükenmektedir. Bunun yanı 
sıra, fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbon dioksit, azot ve kükürt oksit gibi gazlar, sera etkisi, ozon 
tabakasının incelmesi, asit yağmurları ve kirlilik gibi küresel problemlere neden olmaktadır ve gezegenimiz 
üzerindeki tüm canlılar için büyük tehlike haline gelmektedir. 
Hidrojeni yakıt olarak kullanan yakıt hücreleri, hidrojenin redoks reaksiyonu ile ortaya çıkan enerjiyi elektrik 
enerjisine dönüştüren temiz ve etkili enerji sistemleridir. Bu sistemlerin en önemli kısmı redoks reaksiyonlarının 
gerçekleştiği membranlardır. Bu projede yakıt pillerinde elektron iletkenliğini sağlayan yeni bir membran katkı 
malzemesi olarak çay atıklarından türetilen biyokömürün etkinliği araştırılacaktır. Bu sayede düşük maliyetli ve 
yüksek verimli yakıt pilleri konusunda araştırmalara katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: yakıt pili, membran, biyokömür, 

 
Abstract 

 
Fossil fuels that meet most of the world's current energy needs are rapidly depleting. In addition, fossil fuels cause 
global problems such as greenhouse effect, ozone depletion, acid rain and pollution, which become a major threat 
to all lifes on our planet. Fuel cells that use hydrogen as a fuel are clean and efficient energy systems that convert 
hydrogen into energy by the redox reactions. The most important part of these systems is the membranes in which 
the redox reactions take place. In this project, biochar derived from tea wastes will be investigated as a new membrane 
additive material that provides electron conductivity in the fuel cell. It is aimed to contribute to the researches on 
low cost and high efficiency fuel cells. 
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Proje Başlığı Rize Alipaşa Yapay Plajının Gözlemlenmesi ve Performansının Analizi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SERVET  KARASU 

Araştırmacılar Doç.Dr. ADEM AKPINAR, Öğr.Gör. YUSUF  CEYLAN, 

Proje Kodu FBA-2017-806 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.051,44 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
13.696,22 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Büyük miktarlardaki kumun kıyıdan denize doğru yerleştirilmesi şeklinde yapılan yapay besleme; dünyanın birçok 
yerinde erozyon kontrol metodu olarak, her geçen gün daha fazla uygulama sahası bulmaktadır. Sadece erozyon 
kontrolü için değil; dinlenme ve eğlenme maksatlı doğala yakın bir plajın önemi, herkes tarafından kabul 
edilmektedir. 
Rize İli Alipaşa Mahallesinde Rize Belediyesi tarafından bir yapay plaj oluşturulmaktadır. Bu projenin amacı 
oluşturulan yapay plajın gözlemlenmesi ve performansının belirlenmesidir. Proje kapsamında ilgili bölgede 
batimetri çalışmaları yapılarak ve gerekli yerlerden malzeme örnekleri alınarak bölgede oluşturulan yapay plaj 
yaklaşık bir yıl süreyle gözlemlenecektir. Batimetri çalışmalarında yüksek hassasiyetli GPS kullanılacaktır. Eş 
zamanlı ölçülecek derinlikler bilgisayar programında toplanarak değerlendirilecek ve bölgenin batimetrik haritası 
çıkarılacaktır. Rüzgar verilerinden faydalanılarak dalga analizi yapılacaktır. 
Birçok kıyı yapısı projelerinde olduğu gibi yapay besleme projeleri de oldukça yüksek maliyetli projelerdir. 
Dolayısıyla yapılan projenin nasıl bir performans gösterdiğinin belirlenmesi daha sonra yapılacak projelere yol 
gösterecektir. Yapılan besleme projesinin başarılı olması halinde yörede başka yerlerde de uygulanmasının önü 
açılacaktır. Başarısız olması halinde ise yapılan arazi çalışmalarının sonuçlarına göre değişik alternatiflerin ve 
modellerin oluşturulması ile başarısızlığın nedeni belirlenebilecektir. Böylece daha sonra yapılacak projelerde aynı 
hataların yapılmasının önüne geçilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Rize, yapay besleme, batimetri, 
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Proje Başlığı Amerikan Yavru Çürüklüğü Etkeni Paenibacillus larvae Suşlarında Bakteriyofaj 

İzolasyonu ve Karakterizasyonu 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ŞENGÜL  ALPAY KARAOĞLU 

Araştırmacılar Doç.Dr. ELİF SEVİM, Dr. RAHŞAN AKPINAR,  ARİF BOZDEVECİ,  Merve  KARALİ, 

Proje Kodu FBA-2017-807 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.003,72 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.309,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Amerikan Foulbrood (AFB) ve Avrupa Foulbrood (EFB) hastalıkları, bal arılarındaki (Apis mellifera) bakteri 
Paenibacillus larvae ve P. alvei gibi bakteriyel enfeksiyonundan kaynaklanır. Bal arısı ölümünün ve yaşanabilir 
kovanların kaybolmasının önemli bir nedeni olarak dünya çapında tanınmakta olan ve arıcılık sektörüne önemli 
kayıplara neden olan bulaşıcı hastalıklardır. Bu hastalıkların ekonomik ve potansiyel çevresel kayıplarından dolayı 
sürdürülebilir tedavi rejimleri belirlemek için dünyanın önemli bazı araştırma merkezlerinde yaygın olarak 
çalışılmaktadır. Tedavide antibiyotik kullanımı çeşitli nedenlerden dolayı yasak olan bu hastalıklarda bulaşık 
kovanın yakılarak imhası yoluna gidilmektedir. Her yıl dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hastalıklardan 
kaynaklanan ciddi arı ölümleri kaydedilmektedir. Hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde mevcut etkin materyalin 
olmayışı, bu alanda yeni tedavi şekillerinin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyada önemli arı araştırma 
merkezleri bu alandaki çalışmalarını hızlandırmıştır. Ülkemizde bu alanda mevcut bir araştırma grubu 
bulunmamakta olup üniveritemiz öncülüğünde ve Samsun Veteriner Araştırma Merkezi destekli olarak bir grup 
oluşturulmuş, AFB etkeni bakterilerin izolasyonu önceki çalışmalarda (BAP 2015.53001.102.03.04) 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada arı ve arı ürünlerinden izole ve identifiye edilen Paenibacillus larvae suşlarında bakteriyofaj 
taşıyıcılığının belirlenmesi, fajların konak genişliğinin tespiti, morfolojik karakterizasyonu ve kısmen genom 
analizlerinin yapılması hedeflenmektedir. Geniş konak özgünlüğüne sahip litik fajların belirlenmesi ve 
karakterizasyonu, arı bakteriyel hastalıklarının ile tedavi edilmesinde potansiyel kaynak olarak stoklanacaktır. Bu 
çalışma arı bakteriyel hastalıklarının tedavisi konusunda daha ileri (faj tedavisi) çalışmalarının alt yapısını 
oluşturacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Arı ve arı ürünleri, Paenibacillus larvae, Bakteriyofaj / Faj, Amerikan yavru çürüklüğü 
hastalığı, 
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Proje Başlığı Kenevir (Cannabis sativa) Bitkisinin Doku Kültürü ile Çoğaltım İmkanlarının Araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. FATİH  SEYİS 

Araştırmacılar MUHAMMET PEKGÖZ, 

Proje Kodu FLO-2017-809 

Proje Türü Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 19.09.2017 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.499,95 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.143,30 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Kenevir (Cannabis sativa), Cannabaceae familyasına ait, tek yıllık bitki cinsidir. İnsanlık tarihinin en eski bitkisel 
hammadde kaynağı olan, saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt 
yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Rize koşullarında adapte olmuş kenevirden elde edilen lifler dokumacılık 
sektöründe büyük önem arz ederek bölgeye çaydan sonra en büyük katkıyı sağlayan bitkiler arasında yer almıştır. 
Son yıllarda içerisindeki uyuşturucu maddeden ötürü tarımının sınırlandırılması neticesinde önemini giderek 
kaybetmiş ve hatta Rize bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş bitkiler arasında yerini almıştır. Ancak kenevir sadece 
uyuşturucu yapımında değil içerisindeki alkaloitlerin zenginliğinden ötürü ilaç sanayisinde de oldukça önemli bir 
bitkidir. Bu bağlamda baktığımızda Rize ilinde tarımsal üretimin en büyük payının çay olması ve bu yörede uygun 
adapte olabilecek ticari getirisi yüksek olan kenevirin bölge tarımına yeniden sokulması bölge için çok büyük bir 
ranttır. 
Çalışmamız neticesinde kenevir bitkisinin in vitro şartlarda doku kültürü ile uygun çoğaltım tekniklerinin 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Projemiz Türkiye’de kenevirle ilgili doku kültürüne yönelik yapılan çalışmalarda ilk 
olma özelliğine sahiptir ve elde edilen sonuçlar ileride yürütülecek doku kültürü çalışmaları için ışık tutabilecek 
niteliktedir. 
Anahtar Kelimeler: kenevir, doku kültürü, çoğaltım, 

 
Abstract 

 
Hemp (Cannabis sativa) is an annual plant species belonging to the Cannabaceae family. İt is a plant species which 
is the oldest pant raw material in human history, the fibers in its stems are used as threat, as weawing material and 
as contexture and its crust was used in paper production. Fibers obtained from hemp adated to Rize ecological 
conditions take an important place in the textile sector and supported the region regarding plant production after the 
tea plant. İts cultivation because of the drug content in the last years and and specially in Rize it emerged to a nearly 
forgotton plant. But hemp is not important due its drug content, its high amounts of alkaloids makes it important in 
the pharmaceutical industry. Therefore, tea accounts to a high amount in the plant production of Rize and if adapted 
and high income hemp genotypes are situated in this region again, this will be income for the region. 
The aim of this projects was to determine the most suitable regeneration method in vitro for the hemp plant. Our 
project is the first project regarding the tissue culture of this plant and obtained results can take light into further 
studies. 
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Proje Başlığı 

Yoğun Bakım Ünitesinde Candida Türlerine Bağlı Gelişen Nozokomiyal Enfeksiyonların 
Mikrobiyoloijk Epidemiyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Microbiological 
Epidemiological and Molecular Characterization of Nosocomial Infections Due to Candida 
Species in Intensive Care Unit 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ESEN  YILDIZ 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. AYŞE ERTÜRK, Doç.Dr. AYŞEGÜL  ÇOPUR ÇİÇEK, Dr.Öğr.Üyesi AHMET 

ŞEN, Dr.Öğr.Üyesi UĞUR  KOSTAKOĞLU, Prof.Dr. EMİNE  SÖNMEZ, 
Proje Kodu TSA-2017-810 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.577,60 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.577,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu projede; bir yıllık sürede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili- 
Cerrahi-Reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların infeksiyon çeşitli klinik örneklerinde üreyen 
etken olan Candida türlerinin izole edilmesi , tanımlanması, antifungal duyarlılıklarının tesbiti ve ITS gen 
bölgelerine göre moleküler tiplendirmesi amaçlanmıştır. 
Mikrobiyoloji laboratuvarına kültürleri gönderilen yoğun bakımda yatan hastaların klinik ve laboratuvar 
verileri değerlendirildi. Hastalar daha önce yayınlanmış olan kriterler kullanılarak etken ya da, 
kontaminasyon&nbsp; kategorilerinden birine dahil edildi. Tanımlamada konvansiyonel metodlar, VİTEK 
otomatize sistem kullanıldı. Çalışmaya alınacak olan etken kabul edilen mayalar gliserollü stokta -20 derecede 
stoklandı. Çalışma projenin kabulu halinde&nbsp; tanımlamada kromeojenik agar kullanılacak ve&nbsp; 
Kolorimetrik yöntemle antifungal duyarlılık bakılacaktır. Ayrıca DNA sekansı ile ITS bölgeleri üzerinden 
tanımlama ve ITS 2 gen bölgeleri üzerinden izolatlar arası ilişki bakılacaktır. 
Mikrobiyoloji laboratuarına gelen örneklerde üreyen kandidaların çoğunluğunun kontaminasyon olduğu 
düşünülmekle birlikte, etken kandida oranı düşük beklenmekte ve etken olanların tanımlanması, antifungal 
duyarlılığı ve moleküler yöntemlerle tip tayininin yapılması sonucunda en fazla Candida albicans türü üreyip, 
direnç oranlarının düşük olması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Culture, Intensive Care Units, Candida albicans, Clonal Relatıonshıp , kültür, yoğun bakım 
servisi,candida albikans,klonal ilişki, 
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Proje Başlığı BAZI YENİ AZO BOYAR MADDELERİN SENTEZİ VE 

ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. CİHAN  KANTAR 

Araştırmacılar Arş.Gör. GÜNAY  KAYA KANTAR, 

Proje Kodu FBA-2017-812 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
21.000,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.060,28 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışma ile kanserin kemoterapisinde kullanılabilecek bazı yeni polifenolik azo boyar maddelerin sentezi ve 
MCF-7 göğüs kanser hücre hattına sitotoksik, apoptotik ve nekrotik etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Literatürde boyar maddelerin antikanser etkilerinin incelenmesine yönelik çalışmaların sayısı yok denecek kadar 
azdır. 2015 yılında grubumuz tarafından resorsinol azo boyası içeren ftalosiyaninlerin sentezi ve MCF-7 göğüs 
kanseri hücresine karşı etkilerinin araştırılması üzerine yapılan çalışmadaki bazı başlangıç maddelerinin antikanser 
aktiviteye sahip oldukları rapor edilmiştir. 
Bu proje, litertürdeki çalışmamızın devamı niteliğinde olup, tespit edilen antikanser aktiviteye yapıdaki OH 
(hidroksit) gruplarının yer değişiminin etkisini belirlemek ve kimyasal yapı ile aktivite arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak için planlanmıştır. 
Bunun için literatürdeki çalışmamızda antikanser özellikleri tespit edilen azo boyar maddelerin yapısında bulunan 
fenol bileşiği resorsinol yerine, izomerleri olan hidrokinon ve katekol kullanılarak elde edilecek yeni azo 
bileşiklerinin antikanser aktiviteleri birbirleriyle karşılaştırılıp bir yapı-aktivite ilişkisi kurulacaktır. 
Projede ilk olarak, diazolama ve coupling reaksiyonları kullanılarak yeni azo boyaları sentezlenip yapıları çeşitli 
spektroskopik yöntemler (IR, NMR, Mass vb) yardımıyla karakterize edilecektir. Daha sonar elde edilen tüm 
boyaları MCF-7 göğüs kanser hücre hattına ve L929 fibroblast hücre hattına sitotoksik etkisi WST-1 Testiyle, 
apoptotik ve nekrotik etkileri ise PI boyası ile boyama ardından Floresans invert mikroskop kullanılarak tespit edilip 
birbirleriyle karşılaştırılacaktır. 
Proje sonlandığında, polifenolik azo boyalarının MCF-7 göğüs kanser hücre hattı ve L929 fibroblast hücre hattı 
üzerine etkileri belirlenmiş olacaktır. Elde edilen veriler, polifenolik azo boyalarının kemoterapik yeni ilaç üretimi 
çalışmalarında kullanılabilme potansiyelini ortaya çıkaracak, yeni proje fikirlerinin oluşmasına ve proje ekibinin bu 
alanda uzmanlaşmasına katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Azo boyaları, antikanser, kemoterapi, 
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Proje Başlığı Rize Güneysu'da Dinî, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Hayat 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SALİH SABRİ YAVUZ 
 
Araştırmacılar 

Arş.Gör. MUSTAFA YÜCE, Doç.Dr. BAYRAMALİ  NAZIROĞLU, Doç.Dr. 
SÜLEYMAN TURAN, Dr.Öğr.Üyesi EMİNE  BATTAL, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET 
ŞAMİL  BAŞ, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT  ERKAN, Prof.Dr. AHMET İSHAK DEMİR, 

Proje Kodu SUI-2017-813 

Proje Türü Ulusal Katılımlı Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 05.09.2017 Kapanma Tarihi 01.03.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.986,16 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.785,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Eski adı ve halk arasında yaygın olarak kullanılan ismi Potomya olan Güneysu, Rize iline bağlı bir ilçedir. Güneysu 
eğitim, siyaset ve sanat alanlarında faaliyet gösteren pek çok ismi ülkemize kazandırmıştır. Bu durum ilçenin 
isminin duyulmasında oldukça etkili olmuştur. Buradan hareketle 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Güneysu 
Merkez’de, “Rize Güneysu’da Dini, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Hayat” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır 
Anahtar Kelimeler: Güneysu, Dinî- Sosyal ve Kültürel Hayat, 

 
Abstract 

 
Güneysu, Potomya an old name and widely used name among the population, is a province of Rize. Güneysu has 
gained many nominal countries operating in the fields of education, politics and arts. This situation has been very 
effective in the recognition of the name. It is decided that a symposium titled "Religion, Social, Cultural and Artistic 
Life in Rize Güneysu" will be held in Güneysu between 20-22 
October 2017. 
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Proje Başlığı DENEYSEL OVEREKTOMİ İNDÜKLÜ MENOPOZ MODELİ SIÇANLARDA 

VÜCUT AĞIRLIĞININ DÜZENLENMESİNDE KRONİK BEYAZ ÇAY 
TÜKETİMİNİN ROLÜ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SİNAN  SARAL 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. LEVENT TÜMKAYA, Dr.Öğr.Üyesi FARUK SAYDAM, Prof.Dr. HÜSEYİN 

AVNİ UYDU, Yrd.Doç.Dr. EDA DOKUMACIOĞLU, 
Proje Kodu TSA-2017-816 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.451,12 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.159,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Menopoz, kadınlarda yaş artışı ile birlikte gelişen üreme yeteneğinin ortadan kalkması durumudur. Menopoza bağlı 
östrojen yetmezliğinin en önemli klinik sonuçlarından biriside aşırı vücut ağırlığı artışıdır ;Çay tüketiminin insan 
sağlığı üzerine çok sayıda yararlı etkisi gösterilmekle birlikte bu etkilerin en önemlilerinden birisi de anti-obezitik 
etkidir. siyah ve yeşil çayın vücut ağırlığını düzenleyici etkisi bilinmesine karşın beyaz çayın anti-obezitik 
potansiyele sahip olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle sunulan çalışmanın temel amacı overektomi ile 
indüklenen aşırı kilo artışının beyaz çay tüketimine bağlı sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağının araştırılmasıdır. 
Bu çalışmada, 250-300 gr aralığında 32 adet dişi wistar cinsi sıçan kullanılacaktır. Gruplar; her grupta 8 hayvan 
(n=8) olacak şekilde Kontrol (K) ,Overektomi (OVX), Beyaz çay (BC) ve OVX+BC şeklinde 4 grup 
oluşturulacaktır. Kontrol ve OVX grubuna 12 hafta süreyle yalnızca çeşme suyu diğer gruplara (BC, OVX+BC) 
günlük olarak hazırlanan % 0.5 (5 gr/1000 ml) oranında beyaz çay verilecek ve metabolik kayıtlar tutulacaktır. 
Deney sonunda sıçanlar dekapite edilerek doku ve kan örnekleri toplanacaktır. Kan örnekleri 3500 rpm'de 10 dk 
santrifüje edilerek serum örnekleri çıkarılaraktır. Doku örnekleri ve serumlar gerekli analiz aşamasına kadar -80 C 
de saklanacaktır. Bunun yanı sıra final vücut ağırlığı ve uterus ağırlığı kayıt edilecektir. Elde edilecek serum 
örneklerinden; klinik biyokimyasal veriler (serum glukoz, LDL, HDL, Tg vb.) standart test kitleri kullanılarak, ilave 
olarak, serum Nf-kB p65, sirtuin 1 ve leptin ve proinflamatuar sitokinler TNF-&alpha;, IL-6 spesifik ELİSA kiti ile 
ölçülecektir. Bununla birlikte, beyaz ve kahverengi yağ dokuda UCP1, kas dokuda ise UCP3 genlerinin ekspresyon 
düzeyleri analiz edilecektir. Deney sonuçlarının İstatistiksel analizlerin de ise SPSS istatistik programı kullanılacak, 
gruplar arasındaki farkın tespiti için tek yönlü varyans analiz testi (ANOVA) uygulanacaktır. P&lt; 0,05 istatistik 
olarak anlamlı kabul edilecektir. Bu çalışmanın muhtemel sonuçlarında beyaz çayın aşırı kilo artışını sınırlandırma 
potansiyelinin varlığı tespit edilmesi durumunda, obezite veya sonuçları obeziteye varabilen menopoz benzeri 
patolojilerde diyete beyaz çay ilavesinin önemi artacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Beyaz çay, Nf-kB, obezite, leptin, 

Abstract 
Excessive weight gain or obesity is a major problem in post-menopausal women. White tea (WT) can reduce body 
weight by stimulating thermogenesis-mediated lipolytic activity. In this study, we investigated the role of WT in 
body weight regulation in ovariectomized (OVX) rats. For this purpose, 32 adult female rats were used in the study. 
Bilateral ovariectomy was performed in 16 rats. Experimental groups; Sham, OVX, WT, OVX + WT were designed 
as 4 groups (n = 8). WT was added to drinking water at a dose of 0.5% for 12 weeks. In this study, body weight, 
brown fat tissue (BAT) UCP1 mRNA activity, serum estradiol (E2), leptin, Tumor Necrosis Factor-? (TNF-?), 
Nuclear Factor kappa B (NF-kB) level and lipid profile were evaluated. Body weight was significantly increased in 
OVX groups compared to sham group. Compared with OVX, it decreased in OVX + WT group. BAT UCP1 mRNA 
activity decreased in OVX group and increased in OVX + WT group. Serum estradiol (E2) and leptin levels 
decreased in the OVX group. On the other hand, TNF-? levels of the OVX group were found to be high. TNF-? 
levels decreased in OVX + WT group when compared with OVX. There was no significant difference between the 
groups in terms of NF-kB levels. In addition, the triglyceride level of the OVX group was high compared to sham. 
As a result, this study showed that WT could limit the increase in body weight caused by OVX. This effect may be 
mediated by increased UCP1 mRNA activity and suppression of inflammation markers. Thus, the addition of WT 
to the diet may be a potential target to limit the increase in body weight due to estrogen deficiency in the menopausal 
period. 
Key words: Obesity, WT, Ovx, UCP1, Leptin 
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Proje Başlığı Rize Ili Yerel Fasulye Genotiplerinde RAPD Yöntemi ile Moleküler Karakterizasyon 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ARZU  KARATAŞ 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. DAMLA TURAN BÜYÜKDİNÇ, Doç.Dr. AHMET İPEK, Prof.Dr. 

ŞEKÜRE ŞEBNEM ELLİALTIOĞLU, Yrd.Doç.Dr. KENAN SÖNMEZ, 

Proje Kodu FHD-2017-819 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.992,94 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.834,72 ₺ 

Yürütüldüğü Birim ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Anadolu birçok bitki türünün gen merkezi veya doğal yayılış alanı içinde bulunmaktadır. Phaseolus türlerinin Orta 
ve Güney Amerika orijinli olmalarına karşın, Anadoluya girmesinden sonra bu türe ait genetik kaynaklar ülkenin 
hemen her yerine yayılmıştır. Türkiyede fasulye üretimi yaklaşık 250 yıl önce başlamış olup, özellikle Karadeniz 
bölgesinde adaptasyon sağlamış ve geniş varyasyonlar göstermiştir. 2014-2015 yıllarında BAP projesi kapsamında 
Rize ili ve köylerinden yerel fasulye genotiplerine ait 1040 numune alınmıştır. Renk ve şekil bakımından birbirinden 
farklı olan ve renklerine göre gruplandırılan fasulye örneklerinden 273 genotipin morfolojik karakterizasyonu 
yapılacaktır. Bu çalışmada karakterizasyona başlamadan önce 10 primer kullanılarak RADP yöntemi ile aynı 
genotipe sahip olan tipler elenerek bir ön seleksiyon yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Phaseolus vulgaris, sırık fasulye, RAPD, yerel genotip, Rize, karakterizasyon., 

 
Abstract 

 
This study was carried out using of 10 primers selected from 25 RAPD primers in 37 bean genotypes collected from 
various villages of Rize province. The aim of this study was to determine polymorphism rates and to reveal 
similarities or differences at genetic level. 
Of the RAPD primers used in the experiment, 20% (OPB10 and OPA11) were monomorphic; 50% (OPA17, OPA14, 
OPC1, OPA12 and OPB5) were found to produce polymorphic bands. 30% (OPA15, OPB1 and OPB17) could not 
be evaluated due to irregular band formation. OPB5 primer gave the the highest polymorphic bands (4). This was 
followed by OPA14 primer (3 units) and OPA12, OPC1, OPA17 primers (2 units) respectively. 
According to Dice similarity matrix (Dice 1945) UPGMA dendogram was made by using NTSYSp v2.21 computer 
program. In the dendogram created with RAPD primers; 37 genotypes were divided into two main groups (I and 
II). In the dendogram, the second main group was mainly composed of two subgroups (A and B). These groups 
were also divided into many sub-groups. 
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Proje Başlığı Su Altı Teknolojisi Programı Altyapısının Kurulması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. FATİH  İSLAMOĞLU 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. KENAN GEDİK , Dr.Öğr.Üyesi AHMET RAİF ERYAŞAR, Öğr.Gör. 

TOLGA AKDEMİR, 
Proje Kodu FAP-2017-822 

Proje Türü Araştırma Altyapı Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 05.09.2017 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
416.288,68 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
416.198,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu alt yapı projesi, su altı teknolojisi programının eğitim öğretim faaliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek adına 
gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasını ve atölye ve laboratuvarların kurulmasını kapsar. Su Altı Teknolojisi 
Programı su altı sanayi sektöründe, dalış turizminde, su altı arama-kurtarma çalışmalarında ve bilimsel 
araştırmalarda yer alabilecek yetenek ve donanıma sahip uzmanlaşmış su altı organizasyonlarını meydana 
getirebilecek teknik eleman yetiştirebilmek amacıyla kurulmuş bir programdır. 
Anahtar Kelimeler: Su Altı Teknolojisi, 

 
Abstract 

 

 

Setting up for the Underwater Technology Program 
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Proje Başlığı Rize İli Park ve Bahçelerindeki Bitki Türlerinin Envanteri 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÖMER LÜTFÜ  ÇORBACI 

Araştırmacılar Arş.Gör. MERVE ÜÇOK, Arş.Gör. TÜRKER OĞUZTÜRK , Prof.Dr. GÖKHAN  ABAY, 

Proje Kodu FBA-2017-824 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.11.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
16.129,23 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.092,13 ₺ 

Yürütüldüğü Birim GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Yürütülmesi planlanan proje ile bitki dokusu tarihi geçmişi, eğitim ve rekreasyonel kullanım açısından değer taşıyan 
Rize İli Park ve Bahçelerinin bitki envanterinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile Rize İli Park ve 
Bahçelerinin bitki dokusuna ilişkin mevcut durumu ortaya konacak, alanda yer alan her bir bitkiye ilişkin tüm 
verilere kolaylıkla ulaşılabilecektir. Çalışma sonrasında oluşturulacak veri tabanına daha sonra yapılan 
değişikliklerin eklenmesi ile alandaki bitkisel değişim kolaylıkla izlenebilecektir. Projenin bir diğer amacı ise bitki 
varlığının Rize İlindeki Park ve Bahçelerini ziyaret eden kullanıcılarına tanıtılmasıdır. Proje sonucunda belirlenen 
bitkilerin etiketlenmesi ile alanda bulunan herkes, etiketleri inceleyerek bitkiler konusunda fikir sahibi olabilecektir. 
Proje, birçok ülkede oldukça önem verilen ve park ve bahçeler, kamu alanları, üniversite yerleşkeleri, belediye 
tesisleri yanında kentsel sokaklarda dahi yürütülen bitkisel envanter oluşturma çalışmalarının, ülkemizdeki fazla 
önemsenmemesi ve Karadeniz Bölgesinde hiç örneğinin olmaması ve tarihi geçmişi bilinen alanların bitki varlığının 
kayıt altına alınmasına olanak sağlaması ile oldukça önemlidir. 
Ayrıca sunulan bu projede, Rize İli park ve bahçelerindeki doğal ve egzotik bitki türleri tespit edilecektir. Ülkemizde 
egzotik bitki türleri doğal yaşam alanında bulunan türlerden daha baskın olarak kullanılmakta ve alanı istila 
etmektedir. Bu durum ülke ekonomisine ve doğal bitki örtüsü varlığına büyük zararlar vermektedir. Avrupa bitki 
çeşitliliğinin yaklaşık %34; sahip ülkemizin bitki kullanımı bakımından dış ülkelere bağımlılığını azaltmak ve doğal 
türlerimizin kullanımını teşvik etmek için var olan doğal ve egzotik bitki türlerinin ve sayılarının tespiti oldukça 
önemlidir. 
Anahtar Kelimeler:Bitkisel Röleve, Bitki Envanteri, Rize, Doğal ve Egzotik Türler, 
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Abstract 
 

The aim of the project is to create a plant inventory of Park and Gardens in Rize Province, which is of value in 
terms of history of plant tissue, educational and recreational use. With this study, the current status of Parks and 
Gardens in Rize Province will be revealed and all data related to each plant in the area will be easily accessible. 
With the addition of subsequent changes to the database to be created after the study, the vegetative change in the 
area will be easily monitored. Another aim of the project is to introduce the flora to the users of the parks and 
gardens in Rize Province. By labeling the plants determined as a result of the project, everyone in the field will 
have an idea about the plants by examining the labels. The project is very important as plant inventory creating 
activities to which are attached importance in many countries and which are carried out in parks and gardens, public 
areas, university campuses, municipal facilities as well as urban streets are disregarded in Turkey, there are not any 
samples in the Black Sea region, and the flora of areas whose history is known can be recorded thanks to the 
inventory. In the project, the locations of plants will be determined individually in digital environment and data 
such as Latin and Turkish name, family, photographs taken in different periods, location, height, trunk diameter, 
crown width, habitus, life form, health status will be entered into the computer environment. Once the plant database 
has been established, the necessary and non-variable data will be printed on the labels and applied to the plants. 
The most important output to be revealed with the completion of the project will be contributing to the educational 
infrastructure and monitoring the development processes of the plants. Students will be able to access the photos 
and information of the plant material they need to learn from the computer environment when they cannot go to 
the land, they will be able to revise the plant names and features with the help of plant inventory maps and labels 
while working in the field, and they will be able to learn by comparing herbarium materials and plant samples. The 
development and changes of the plants in time will be kept under observation. Color photography of plant species 
will be presented and it will be considered as an important resource to reveal the floristic structure of Rize Province. 
Also, in this project, natural and exotic plant species in parks and gardens in Rize Province will be determined. In 
our country, exotic plant species are used more predominantly than the species found in the natural habitat and 
invade the area. This situation causes great damage to the country's economy and natural vegetation. It is very 
important to determine the number of natural and exotic plant species and their number in order to reduce the 
dependence of Turkey which has ¾ of European plant diversity on foreign countries in terms of plant use and to 
encourage the use of our natural species. 
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Proje Başlığı Sıçanlarda prenatal dönemde uygulanan imatinibin testis gelişimi üzerine etkisi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. LEVENT  TÜMKAYA 

Araştırmacılar Arş.Gör. ZEHRA  TOPAL SUZAN, 

Proje Kodu TDK-2017-825 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.997,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.586,40 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışmadaki 15 adet dişi sıçanlara gebeliğin ilk haftasında (1-8.günler) 20, 40, 60 ve 80 mg/kg/gün dozlarında 
imatinib uygulanacaktır. Kontrol grubundaki hayvanlara hiçbir işlem uygulanmayacaktır. Doğan yavru sıçanlara da 
60.güne kadar hiçbir işlem uygulanmayacaktır ve 60 gün sonra anestezi altında sakrifiye edilecektir. Sıçanların 
testislerinden birisinin yarısı histolojik analizler için Bouin solüsyonuna diğeri ise formaldehite konulacaktır. Diğer 
testis ve kan örnekleri biyokimyasal ve moleküler analizler için uygun koşullarda saklanacaktır. Dokular 
hematoksilen-eozin (HE) ve masson trikrom ile boyanacaktır. HE boyası ile histopatolojik analizler, masson trikrom 
ile peritübüler bağ dokusu ve tunika albuginea incelencektir. TUNEL metodu boyanarak apoptoza giden hücreler 
incelenecektir. PDGF ve c-kit ile prolifere olan hücreler tespit edilecektir. 8- hidroksideoksiguanozin (8OHdG) ile 
oksidatif stresin neden olduğu DNA hasarı gösterilecektir. D. Epididimisten alınan spermlerden 0.1ml kadar örnek 
alınıp lam üzerine yayma örnek alınarak morfolojik inceleme yapılacaktır. Eozin boyama ile viabilite, Makler sayım 
sayım kamarası ile motilite tayini yapılacaktır. Histolojik analizlerin tümü RTEÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji ADda gerçekleştirilecektir. Hayvanlardan alınan doku ve kan serumunda; MDA, 8OHdG, GSH ve 
protein karbonil analiz edilecektir. Kanda testosteron ve Ca+ tayin edilecektir. Bütün biyokimyasal analizler RTEÜ 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ADda gerçekleştirilecektir. Testis dokusunda protamin ve histon proteinlerinin gen 
ekspresyon düzeyleri real time PCR ile tayin edilecektir. 
Literatürde imatinibin prenatal dönemde uygulanmasının testis gelişimi üzerine etkilerini inceleyen bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Bu çalışmada gebeliğin erken döneminde (organogenez evresi) kullanılan imatinibin testis 
gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İmatinib, apoptoz, immünohistokimya, prenatal,  testis,rat, 
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Proje Başlığı Al-Si-Mg Alaşımlarının İşlenebilirlik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ŞENOL  BAYRAKTAR 

Araştırmacılar Onur DEMİR, 

Proje Kodu FYL-2017-827 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 24.10.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.999,52 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.326,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje ile özellikle, otomotiv sektöründe ağırlığın azaltılması ile yakıt ekonomisinin geliştirilmesi ve zararlı 
emisyonların azaltılmasında yaygınlıkla kullanılan Al-Si-Mg alaşımlarında ısıl işlemin işlenebilirlik özelliklerine 
etkisi deneysel olarak araştırılacaktır. Deneyler, TiN, Al2O3, TiCN kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür ve 
sermet kesici takımlar ile üç farklı kesme hızı (450-500-550 m/dak), ilerleme (0.05-0.15-0.25 mm/dev) ve sabit 
kesme derinliği (1 mm) kullanılarak yapılacaktır. Elde edilecek deneysel sonuçlara göre kesme kuvveti, yüzey 
pürüzlülüğü ve kesici takım aşınması üzerinde kesme parametrelerinin yanı sıra ısıl işlemin etkisi incelenecektir. 
Ayrıca, istatistiksel deney tasarımına göre elde edilecek sonuçlar ışığında optimum kesme parametreleri 
belirlenerek, regresyon analizi ile kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım aşınması için matematiksel 
modeller geliştirilecektir. Bağımsız değişkenler üzerinde her bir kesme parametresinin ne kadar etki ettiği ANOVA 
(Analysis of Variance-Varyans Analizi) ile belirlenerek çalışmanın etkinliği ortaya konacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Al-Si-Mg Alaşımları, Kesme kuvveti, Yüzey pürüzlülüğü, Kesici takım aşınması, 
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Proje Başlığı SOLAKLI AKARSU HAVZASINDA KURULMUŞ NEHİR TİPİ 

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. BÜLENT  VEREP 

Araştırmacılar Çağlar Çalış, 

Proje Kodu FYL-2017-834 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.11.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.484,74 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.238,39 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje çalışması son yıllarda giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere su gücünden yararlanılarak elektrik 
enerjisi üretim metodu olan hidro elektrik santrallerin çevreyle ilişkileriyle ilgilidir. Özellikle yüksek eğimli, hızlı 
ve yüksek debili Doğu Karadeniz akarsuları üzerinde daha çok nehir tipi santraller kurulmakta olup tünel veya 
kanallarla su alma yapılarında toplanan sularının enerji üretim santrallerine belirli yüksekliklerden bırakılması 
yöntemiyle elektrik enerjisi üretilmektedir. Özellikle Trabzon ve Rize illeri akarsuları üzerinde bu tür santraller 
yoğunlaşmakta olup bu proje çalışmasında Solaklı akarsu havzası üzerindeki santraller dikkate alınmıştır. Solaklı 
havzasında 36 adet nehir tipi hidroelektrik santral planlanmış olup halen çalışmakta olan 11 adet hidroelektrik santral 
mevcuttur. Bu santrallerin gerek inşaat sürecinde ve gerekse işletme aşamasında bulundukları akarsu su kalite 
özelliklerine etkileri üzerinde durulan önemli bir konudur. Özellikle su alma yapısından enerji üretim santrali 
arasındaki düşük su seviyeli bölgedeki sucul ortamın durumu su miktarının azlığı nedeniyle merak edilen önemli 
bir konudur. Bu çalışmada Solaklı havzasında kurulu hidro elektrik santrallerin su kalitesine etkileri fiziksel, 
kimyasal ve bazı ekolojik parametrelerin aylık ve mevsimsel olarak&nbsp; incelenmesiyle araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: nehir tipi hidroelektrik santraller, akarsu, su kalitesi, Solaklı vadisi, 

 
 

 
 
Proje Başlığı Dikalkojen nanoyapılar kullanılarak yeni nesil biyosensörlerin geliştirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi DERYA  BAL ALTUNTAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. ÖVGÜ CEYDA  YELGEL, 

Proje Kodu FBA-2017-835 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.11.2017 Kapanma Tarihi 16.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
20.977,54 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
13.606,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Grafen benzeri yeni nesil iki boyutlu (2D) nanomalzemeler, özellikle de geçiş metali dikalkojenidler (TMDC'ler) 
geniş bir araştırma alanı olmuştur. TMDC ailesi arasında, molibden disülfit (MoS2), nispeten düşük toksisite, geniş 
yüzey alanı gibi benzersiz özelliklerinden dolayı biyosensör uygulamaları için en çok kullanılanıdır. Biyosensör 
kullanımı için yeni, çekici ve etkili platformların inşasına öncülük etmiştir. MoS2 / kitosan nanokompozitler 
modifiye kalem grafit elektrotlarının (MoS2 / Kitosan / PGE'ler) hazırlanmasını ve modifiye edilmiş elektrotların 
glikoz oksidaz (MoS2 / Kitosan / GOx-Jelatin ) PGE'ler ile immobilize edilmesinden sonra glikoz biyosensörü 
olarak kullanımları incelendi. Modifiye edilmiş elektrotlar, dönüşümlü voltammetri (CV), elektrokimyasal 
impedans spektroskopisi (EIS) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edildi. Modifiye edilmemiş 
PGE'nin elektrokimyasal tepkileriyle karşılaştırıldığında gelişmiş elektrokimyasal tepkiler elde edildi. Standart 
sapma (% RSD) ve tayin limiti (LOD) değerleri bu çalışmada sırasıyla% 7,64 (100 µM glikoz için) ve 3,18 µM 
olarak elde edildi (n = 3). Biyosensörün performansı, dopamin ve askorbik asit gibi olası girişimlerin varlığında 
test edildi. Sonuçlarımız, bu yeni MoS2 / Chitosan / GOx-Jelatin modifiye PGE glikoz biyosensörünün seçiciliğini 
gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: Dikalkojen nanoyapilar, Glikoz biyosensör, glikoz oksidaz. Yoğunluk Fonksiyon Teorisi 
(DFT), 
 

 
Abstract 

 
Graphene-like new generation of two dimensional (2D) nanomaterials, in particular the family of transition metal 
dichalcogenides (TMDCs) have been attracting a wide range of research interest. Among the family of TMDCs, 
molybdenum disulfide (MoS2) has been the most used one for biosensor applications because of its unique 
properties such as having relatively low toxicity, large surface area. Its use in biosensing has led the construction 
of novel, attractive and effective platforms. We detail the preparation of MoS2/chitosan nanocomposites modified 
pencil graphite electrodes (MoS2/Chitosan/PGEs) and their use as glucose biosensor after the modified electrodes 
were immobilized with glucose oxidase (GOx)-gelatin (MoS2/Chitosan/GOx-Gelatin/PGEs).  The modified 
electrodes were characterized with cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and 
scanning electron microscopy (SEM). Improved electrochemical responses were achieved when compared to the 
electrochemical responses of unmodified PGE. The relative standard deviation (RSD%) and the limit of detection 
(LOD) values were obtained as 7.64% (for 100 µM glucose) and 3.18 µM, respectively in the present study (n = 
3). Performance of the biosensor was tested in the presence of possible interferences such as dopamine and ascorbic 
acid. Our results presented the high selectivity of this novel MoS2/Chitosan/GOx-Gelatin modified PGE glucose 
biosensor. 
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Proje Başlığı SOLAKLI AKARSU HAVZASINDA KURULMUŞ NEHİR TİPİ 

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. BÜLENT  VEREP 

Araştırmacılar Çağlar Çalış, 

Proje Kodu FYL-2017-834 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 
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Başlangıç Tarihi 27.11.2017 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.484,74 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
8.238,39 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje çalışması son yıllarda giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere su gücünden yararlanılarak elektrik 
enerjisi üretim metodu olan hidro elektrik santrallerin çevreyle ilişkileriyle ilgilidir. Özellikle yüksek eğimli, hızlı 
ve yüksek debili Doğu Karadeniz akarsuları üzerinde daha çok nehir tipi santraller kurulmakta olup tünel veya 
kanallarla su alma yapılarında toplanan sularının enerji üretim santrallerine belirli yüksekliklerden bırakılması 
yöntemiyle elektrik enerjisi üretilmektedir. Özellikle Trabzon ve Rize illeri akarsuları üzerinde bu tür santraller 
yoğunlaşmakta olup bu proje çalışmasında Solaklı akarsu havzası üzerindeki santraller dikkate alınmıştır. Solaklı 
havzasında 36 adet nehir tipi hidroelektrik santral planlanmış olup halen çalışmakta olan 11 adet hidroelektrik santral 
mevcuttur. Bu santrallerin gerek inşaat sürecinde ve gerekse işletme aşamasında bulundukları akarsu su kalite 
özelliklerine etkileri üzerinde durulan önemli bir konudur. Özellikle su alma yapısından enerji üretim santrali 
arasındaki düşük su seviyeli bölgedeki sucul ortamın durumu su miktarının azlığı nedeniyle merak edilen önemli 
bir konudur. Bu çalışmada Solaklı havzasında kurulu hidro elektrik santrallerin su kalitesine etkileri fiziksel, 
kimyasal ve bazı ekolojik parametrelerin aylık ve mevsimsel olarak&nbsp; incelenmesiyle araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: nehir tipi hidroelektrik santraller, akarsu, su kalitesi, Solaklı vadisi, 

 
 

 
 
Proje Başlığı Dikalkojen nanoyapılar kullanılarak yeni nesil biyosensörlerin geliştirilmesi 
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20.977,54 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
13.606,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Grafen benzeri yeni nesil iki boyutlu (2D) nanomalzemeler, özellikle de geçiş metali dikalkojenidler (TMDC'ler) 
geniş bir araştırma alanı olmuştur. TMDC ailesi arasında, molibden disülfit (MoS2), nispeten düşük toksisite, geniş 
yüzey alanı gibi benzersiz özelliklerinden dolayı biyosensör uygulamaları için en çok kullanılanıdır. Biyosensör 
kullanımı için yeni, çekici ve etkili platformların inşasına öncülük etmiştir. MoS2 / kitosan nanokompozitler 
modifiye kalem grafit elektrotlarının (MoS2 / Kitosan / PGE'ler) hazırlanmasını ve modifiye edilmiş elektrotların 
glikoz oksidaz (MoS2 / Kitosan / GOx-Jelatin ) PGE'ler ile immobilize edilmesinden sonra glikoz biyosensörü 
olarak kullanımları incelendi. Modifiye edilmiş elektrotlar, dönüşümlü voltammetri (CV), elektrokimyasal 
impedans spektroskopisi (EIS) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edildi. Modifiye edilmemiş 
PGE'nin elektrokimyasal tepkileriyle karşılaştırıldığında gelişmiş elektrokimyasal tepkiler elde edildi. Standart 
sapma (% RSD) ve tayin limiti (LOD) değerleri bu çalışmada sırasıyla% 7,64 (100 µM glikoz için) ve 3,18 µM 
olarak elde edildi (n = 3). Biyosensörün performansı, dopamin ve askorbik asit gibi olası girişimlerin varlığında 
test edildi. Sonuçlarımız, bu yeni MoS2 / Chitosan / GOx-Jelatin modifiye PGE glikoz biyosensörünün seçiciliğini 
gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: Dikalkojen nanoyapilar, Glikoz biyosensör, glikoz oksidaz. Yoğunluk Fonksiyon Teorisi 
(DFT), 
 

 
Abstract 

 
Graphene-like new generation of two dimensional (2D) nanomaterials, in particular the family of transition metal 
dichalcogenides (TMDCs) have been attracting a wide range of research interest. Among the family of TMDCs, 
molybdenum disulfide (MoS2) has been the most used one for biosensor applications because of its unique 
properties such as having relatively low toxicity, large surface area. Its use in biosensing has led the construction 
of novel, attractive and effective platforms. We detail the preparation of MoS2/chitosan nanocomposites modified 
pencil graphite electrodes (MoS2/Chitosan/PGEs) and their use as glucose biosensor after the modified electrodes 
were immobilized with glucose oxidase (GOx)-gelatin (MoS2/Chitosan/GOx-Gelatin/PGEs).  The modified 
electrodes were characterized with cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and 
scanning electron microscopy (SEM). Improved electrochemical responses were achieved when compared to the 
electrochemical responses of unmodified PGE. The relative standard deviation (RSD%) and the limit of detection 
(LOD) values were obtained as 7.64% (for 100 µM glucose) and 3.18 µM, respectively in the present study (n = 
3). Performance of the biosensor was tested in the presence of possible interferences such as dopamine and ascorbic 
acid. Our results presented the high selectivity of this novel MoS2/Chitosan/GOx-Gelatin modified PGE glucose 
biosensor. 
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Proje Başlığı Kombine Streslerin Toleransında Doza Bağımlı Melatonin Etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi NECLA  PEHLİVAN GEDİK 

Araştırmacılar Doç.Dr. NESLİHAN SARUHAN GÜLER, 

Proje Kodu FKG-2018-645 

Proje Türü Kariyer Geliştirme Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi 07.02.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.980,56 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.979,57 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Abiyotik stresler doğada çeşitli kombinasyonlar halinde ortaya çıkar ve genellikle tek başına hareket etmezler. 
Fakat, bitkiler üzerindeki çalışmalar çoğunlukla tek bir stres tipi ile sınırlıdır. Bununla birlikte, atmosferik 
eğilimler, çoklu abiyotik stresler altında meydana gelen fizyolojik sonuçları araştırmak için bakış açılarının 
genişletilmesini vazgeçilmez kılar. Bu çalışmada Melatonin (Mel) muamelesinin (hydropriming) fotosentetik 
mekanizma ve antioksidan sistem üzerine etki potansiyeli incelenmiştir. Mel uygulaması (0.1 mmol / mL), 150 
mM NaCI ve 37±3 °C orta şiddette sıcaklık stresi kombinasyonu altında erken vejetatif aşamadaki mısır 
bitkilerinde PSII'nin maksimum fotokimyasal etkinliği, fotosentetik pigmentlerin sağlamlığı, reaktif oksijen 
türlerini (ROS) temizleyen enzimlerin aktivasyonu, düşük endojen hidrojen peroksit (H2O2) ve membran 
oksidasyonu seviyelerinin eşlik etmesi ile karakterize, yaprak fotokimyasının korumasına yol açmıştır. 
Stresi birleştirerek doğayı taklit etmek, abiyotik stres tepkilerini araştırmak için daha gerçekçi bir yaklaşımdır ve 
melatoninin yüksek antioksidan kapasitesi, eş zamanlı sıcaklık ve tuz stresine karşı kullanılabilecek bir 
“hydropriming” molekülü olarak hizmet edebilir. 
Anahtar Kelimeler: Zea mays, melatonin, ROS, tuz stresi, sıcaklık stresi, 

 
Abstract 

 
Abiotic stresses occur together in several combinations in nature and do not usually act alone. However, studies 
on plants mainly are limited to a single stress type. Yet, atmospheric trends make it indispensable to expand 
approaches to investigate physiological consequences under multiple abiotic stresses. The potential of Melatonin 
(Mel) hydropriming on photosynthetic machinery and antioxidant system was investigated in this study. Mel 
hydropriming (0.1 mmol/mL) resulted in leaf photochemistry protection, which is characterized by maximum 
photochemical efficiency of PSII, photosynthetic pigments intactness, reactive oxygen species (ROS) scavenging 
enzymes activation accompanying depressed levels of endogenous hydrogen peroxide (H202)  and membrane 
oxidation in maize seedlings at early vegetative stage under combination of 150 mM NaCI and 37±3°C mild heat  
Mimicking nature by combining stresses is more realistic to study abiotic stress responses and high antioxidant 
capacity of melatonin can serve as a hydropriming substance to withstand simultaneous heat and salt stress. 
Key words: melatonin, free radical, photosystem, maize, combined stresses 
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9.979,57 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Abiyotik stresler doğada çeşitli kombinasyonlar halinde ortaya çıkar ve genellikle tek başına hareket etmezler. 
Fakat, bitkiler üzerindeki çalışmalar çoğunlukla tek bir stres tipi ile sınırlıdır. Bununla birlikte, atmosferik 
eğilimler, çoklu abiyotik stresler altında meydana gelen fizyolojik sonuçları araştırmak için bakış açılarının 
genişletilmesini vazgeçilmez kılar. Bu çalışmada Melatonin (Mel) muamelesinin (hydropriming) fotosentetik 
mekanizma ve antioksidan sistem üzerine etki potansiyeli incelenmiştir. Mel uygulaması (0.1 mmol / mL), 150 
mM NaCI ve 37±3 °C orta şiddette sıcaklık stresi kombinasyonu altında erken vejetatif aşamadaki mısır 
bitkilerinde PSII'nin maksimum fotokimyasal etkinliği, fotosentetik pigmentlerin sağlamlığı, reaktif oksijen 
türlerini (ROS) temizleyen enzimlerin aktivasyonu, düşük endojen hidrojen peroksit (H2O2) ve membran 
oksidasyonu seviyelerinin eşlik etmesi ile karakterize, yaprak fotokimyasının korumasına yol açmıştır. 
Stresi birleştirerek doğayı taklit etmek, abiyotik stres tepkilerini araştırmak için daha gerçekçi bir yaklaşımdır ve 
melatoninin yüksek antioksidan kapasitesi, eş zamanlı sıcaklık ve tuz stresine karşı kullanılabilecek bir 
“hydropriming” molekülü olarak hizmet edebilir. 
Anahtar Kelimeler: Zea mays, melatonin, ROS, tuz stresi, sıcaklık stresi, 

 
Abstract 

 
Abiotic stresses occur together in several combinations in nature and do not usually act alone. However, studies 
on plants mainly are limited to a single stress type. Yet, atmospheric trends make it indispensable to expand 
approaches to investigate physiological consequences under multiple abiotic stresses. The potential of Melatonin 
(Mel) hydropriming on photosynthetic machinery and antioxidant system was investigated in this study. Mel 
hydropriming (0.1 mmol/mL) resulted in leaf photochemistry protection, which is characterized by maximum 
photochemical efficiency of PSII, photosynthetic pigments intactness, reactive oxygen species (ROS) scavenging 
enzymes activation accompanying depressed levels of endogenous hydrogen peroxide (H202)  and membrane 
oxidation in maize seedlings at early vegetative stage under combination of 150 mM NaCI and 37±3°C mild heat  
Mimicking nature by combining stresses is more realistic to study abiotic stress responses and high antioxidant 
capacity of melatonin can serve as a hydropriming substance to withstand simultaneous heat and salt stress. 
Key words: melatonin, free radical, photosystem, maize, combined stresses 
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Proje Başlığı Anadolu'da Dağılım Gösteren Petroleuciscus Türlerinin Genetik Analizi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN  KALAYCI 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. CÜNEYT KAYA, Öğr.Gör. İSMAİL AKSU, Prof.Dr. DAVUT  TURAN, 

Prof.Dr. YUSUF  BEKTAŞ, 
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Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
23.391,12 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
22.761,36 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Ülkemiz iç sularında yaygın olarak dağılım gösteren Petroleuciscus cinsine ait geçerli iki tür mevcuttur. Bunlar 
P. smyrnaeus ve P. borysthenicus türleridir. Bu çalışmada Petroleuciscus cinsine ait türlerin mitokondriyal COI 
ve cytb genleri kullanılarak filogenetik analizi yapılacaktır. Aynı zamanda bu çalışma vasıtasıyla türlerin dağılım 
alanları belirlenerek popülasyonlar içi veya popülasyonlar arasındaki genetik çeşitliliğine dair ilk veriler elde 
edilmiş olacaktır. Günümüze kadar ülkemizde bu cinse ait bu kapsamda bir çalışma yapılmamış olması bu 
çalışmanın yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu proje ile ülkemiz biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunulacak 
ve ekolojik öneme sahip bu türlerin korunma altına alınıp alınmaması değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: mtDNA, filogenetik, genetik çeşitlilik, 
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11.640,70 ₺ Gerçekleşen 
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11.540,65 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Balık ve diğer su ürünlerinin bozulmasında iki ana faktör rol almaktadır. Bu faktörlerden bir tanesi çeşitli 
mikrororganizmaların neden olduğu mikrobiyal bozulma, bir diğeri enzim aktiviteleri ile oksidatif bozulmadır. Su 
ürünlerin kalitesinin korunmasında mikrobiyal ve oksidatif bozulmaların yavaşlatılması ve önlenmesi çok 
önemlidir. Bu kapsamda çeşitli bitki ve baharatlar antimikrobiyal ve antioksidan, bioaktivite özellikleri nedeniyle 
su ürünleri ve gıda sektöründe kimyasal koruyuculara alternatif olarak kullanılabilecek doğal koruyucu 
maddelerdir. Bu amaçla yürütülecek bu çalışmada ilimiz ve doğu karadeniz bölgesine has ürünlerin atıklarından 
(portakal kabuğu, madalina kabuğu ve çay tohumu) elde edilecek çeşitli ekstraktların antimikrobiyal ve 
antioksidan özellikleri tespit edilecektir. Antimikrobiyal özellikler için patojen mikroorganizmalar grubuna giren 
Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella sp. ve Staphylococcus aureus bakterileri kullanılacaktır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgular su ürünleri ve gıdaların korunmasında ve raf ömürlerinin uzatılmasında çeşitli 
işleme yöntemlerinde önemli katkılar yapacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, Antioksidan, Patojen Mikroorganizmalar, Yöresel Ürünler, 

 
Abstract 

 
It is very important to slow down and prevent microbial and oxidative degradation in the preservation of the 
quality of aquatic products. In this context, various herbs and spices are natural preservatives which can be used 
as an alternative to chemical preservatives due to their antimicrobial and antioxidant and bioactivity properties. In 
this study, the antimicrobial and antioxidant properties of various extracts obtained from the wastes (tea seed, 
madalina and orange peel) of the products of our province and East Black Sea Region will be determined. ea seed, 
tangerine peel and orange peel obtained by drying at 60 and 80°C; % inhibition values for warm (W), hot (H) and 
ethanol (E) extracts were investigated. The highest% inhibition of tea seed (dried at 80°C) was found to be 
85.47% in the hot extract of 25%. When the antimicrobial effects of the orange peel (80°C) extracts were 
examined, it was determined that 5% and 25% ethanol extracts were antimicrobial for Listeria monocytogenes. 
The average zone diameters of 5% and 25% ethanol extracts of orange peel were calculated as 8,66 mm and 12,02 
mm, respectively. It was determined that the 5% hot extract of the orange peel showed antimicrobial effect for 
Staphylococcus aureus bacteria and the mean zone diameter was 13.21 mm. Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli, Salmonella enterica and Staphylococcus aureus bacteria were used to determine the antimicrobial effect of 
the extracts. According to the findings; tea seeds, orange peel and other by-products seen as waste are considered 
to be natural antioxidant and antimicrobial sources. 
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Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Ülkemiz iç sularında yaygın olarak dağılım gösteren Petroleuciscus cinsine ait geçerli iki tür mevcuttur. Bunlar 
P. smyrnaeus ve P. borysthenicus türleridir. Bu çalışmada Petroleuciscus cinsine ait türlerin mitokondriyal COI 
ve cytb genleri kullanılarak filogenetik analizi yapılacaktır. Aynı zamanda bu çalışma vasıtasıyla türlerin dağılım 
alanları belirlenerek popülasyonlar içi veya popülasyonlar arasındaki genetik çeşitliliğine dair ilk veriler elde 
edilmiş olacaktır. Günümüze kadar ülkemizde bu cinse ait bu kapsamda bir çalışma yapılmamış olması bu 
çalışmanın yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu proje ile ülkemiz biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunulacak 
ve ekolojik öneme sahip bu türlerin korunma altına alınıp alınmaması değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: mtDNA, filogenetik, genetik çeşitlilik, 

 

  
Proje Başlığı Yöresel Ürünlerin Portakal Mandalina ve Çay Tohumu Antimikrobiyal ve Antioksidan 
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11.640,70 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
11.540,65 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Balık ve diğer su ürünlerinin bozulmasında iki ana faktör rol almaktadır. Bu faktörlerden bir tanesi çeşitli 
mikrororganizmaların neden olduğu mikrobiyal bozulma, bir diğeri enzim aktiviteleri ile oksidatif bozulmadır. Su 
ürünlerin kalitesinin korunmasında mikrobiyal ve oksidatif bozulmaların yavaşlatılması ve önlenmesi çok 
önemlidir. Bu kapsamda çeşitli bitki ve baharatlar antimikrobiyal ve antioksidan, bioaktivite özellikleri nedeniyle 
su ürünleri ve gıda sektöründe kimyasal koruyuculara alternatif olarak kullanılabilecek doğal koruyucu 
maddelerdir. Bu amaçla yürütülecek bu çalışmada ilimiz ve doğu karadeniz bölgesine has ürünlerin atıklarından 
(portakal kabuğu, madalina kabuğu ve çay tohumu) elde edilecek çeşitli ekstraktların antimikrobiyal ve 
antioksidan özellikleri tespit edilecektir. Antimikrobiyal özellikler için patojen mikroorganizmalar grubuna giren 
Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella sp. ve Staphylococcus aureus bakterileri kullanılacaktır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgular su ürünleri ve gıdaların korunmasında ve raf ömürlerinin uzatılmasında çeşitli 
işleme yöntemlerinde önemli katkılar yapacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, Antioksidan, Patojen Mikroorganizmalar, Yöresel Ürünler, 

 
Abstract 

 
It is very important to slow down and prevent microbial and oxidative degradation in the preservation of the 
quality of aquatic products. In this context, various herbs and spices are natural preservatives which can be used 
as an alternative to chemical preservatives due to their antimicrobial and antioxidant and bioactivity properties. In 
this study, the antimicrobial and antioxidant properties of various extracts obtained from the wastes (tea seed, 
madalina and orange peel) of the products of our province and East Black Sea Region will be determined. ea seed, 
tangerine peel and orange peel obtained by drying at 60 and 80°C; % inhibition values for warm (W), hot (H) and 
ethanol (E) extracts were investigated. The highest% inhibition of tea seed (dried at 80°C) was found to be 
85.47% in the hot extract of 25%. When the antimicrobial effects of the orange peel (80°C) extracts were 
examined, it was determined that 5% and 25% ethanol extracts were antimicrobial for Listeria monocytogenes. 
The average zone diameters of 5% and 25% ethanol extracts of orange peel were calculated as 8,66 mm and 12,02 
mm, respectively. It was determined that the 5% hot extract of the orange peel showed antimicrobial effect for 
Staphylococcus aureus bacteria and the mean zone diameter was 13.21 mm. Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli, Salmonella enterica and Staphylococcus aureus bacteria were used to determine the antimicrobial effect of 
the extracts. According to the findings; tea seeds, orange peel and other by-products seen as waste are considered 
to be natural antioxidant and antimicrobial sources. 
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Proje Başlığı Rat kafa travması modelinde travma sonrası uygulanan intraperitoneal timokinon ile 

oluşan biyokimyasal histopatolojik ve immunohistokimyasal değişikliklerin incelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi BAŞAR  ERDİVANLI 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi AHMET  ŞEN, 
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Başlangıç Tarihi 10.01.2018 Kapanma Tarihi 07.02.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
22.962,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.928,01 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Timokinon siklooksijenaz, lipooksijenaz ve lipid peroksidaz enzim inhibisyonu yoluyla antioksidan etkiler 
oluşturabilmektedir. Timokinonun sinir hücrelerinde travmaya bağlı oluşan hasara etkilerini incelemek amacıyla 
bir pilot çalışma tasarladık. On sekiz adet Sprague Dawley rat eter anestezisi sonrası 3 gruba randomize edildi. 
Kontrol grubuna demetomidin ve tiyopental anestezisi uygulandı. Travma grubuna eşdeğer anestezi sonrası 
serbest düşen bir metal ağırlık ile kafa travması uygulandı. Timokinon grubuna Travma grubuna uygulananlar 
sonrası 100 mg/kg of intraperitoneal timokinon, 3 gün boyunca gnde 1 kez uygulandı. Dördüncü gün ratlar 
sakrifiye edilerek biyokimyasal (beyin dokusunda malondialdehid, glutatiyon, Na-K- ATPaz içerikleri) ve 
immünohistokimyasal (hematoksilen-eozin ve kaspaz-3 antikor boyama) testler uygulandı. Biyokimyasal 
incelemeler Travma ve Timokinon gruplarında anlamlı derecede artmış malondialdehid içeriği gösterdi (p < 
0.017). Glutatiyon içerikleri arasında fark yoktu. Na-K-ATPaz içeriği Travma grubunda anlamlı derecede artmıştı 
(p < 0.017). Timokinon grubunda, Travma grubuna göre artmış olsa da, Kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
düşüktü (p < 0.017). Hücre yapılarının hematoksilen-eozin boyama ile incelenmesi Na-K-ATPaz içeriğinin 
sonuçlarını doğruladı. İmmün boyama Travma grubunda aşırı yoğun apopitoz aktivitesi gösterirken Kontrol ve 
Timokinon grupları arasında fark yoktu. Bu pilot hayvan çalışması timokinonun travma kaynaklı sinir hasarını, 
oksidatif stresten farklı bir yolakla azaltabilme konusunda ümit vadettiğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Nigella Sativa, Timokinon, Kafa travması, 

 
Abstract 
 
Thymoquinone may exert antioxidant efects through inhibiting cyclooxygenase, lipooxygenase and lipid 
peroxidase enzymes. We designed a pilot study to investigate thymoquinone's effects on trauma-induced neuronal 
damage. Eighteen adult Sprague Dawley rats were randomized into three groups following ether anesthesia. 
Control group received general anesthesia with demetomidine and thiopental. Trauma group received the same 
anesthesia, and  head trauma via a free falling metal weight. Thymoquinone group received the same interventions 
as the Trauma group followed by 100 mg/kg of intraperitoneal thymoquinone, once daily for 3 days. At the 4th 
day, rats were sacrificed for biochemical (brain tissue malondialdehyde, glutathione, Na-K-ATPase levels) and 
immunohistochemical tests (hematoxylene-eosin staining and caspase-3 antibody staining). Biochemical analysis 
showed significantly increased malondialdehyde content in both Trauma and Thymoquinone groups (p < 0.017). 
Glutathione contents were indifferent. Na-K-ATPase content was significantly low in Trauma group (p < 0.017). 
Thymoquinone group had significantly higher Na-K-ATPase content compared to Trauma group but still 
significantly low compared to Control group (p < 0 017) Evaluation of the cellular structures with hematoxylene-
eosin staining confirmed the results of Na-K-ATPase analysis. lmmunostaining showed significant apoptosis in 
Trauma group while Control and Thymoquinone groups were indifferent. This pilot animal study showed 
thymoquinone may have a promising role for alleviating trauma induced neuronal damage through mechanisms 
other than oxidative stress. 

 
Proje Başlığı Sınıf Eğitimi Öğretmen Adayları Hoşgörü Değeri İle İlgili Materyal Tasarlıyor 
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NİHAN DEMİREL, Prof.Dr. BEKİR  BULUÇ, 
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Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 08.03.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
8.056,91 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
5.664,78 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Araştırmanın amacı, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programında yer 
alan değerlerle ilgili algılarına katkı sağlayabilmektir. Araştırmanın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile yürütülmesi 
planlanmaktadır. Araştırma, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı karma yöntem çalışması 
şeklinde düzenlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Schwartz Değerler Listesi, kişisel 
bilgi formu; nitel boyutunda ise öğretmen adaylarının değer eğitimi ve hoşgörü değerine yönelik görüşlerini tespit 
edebilmek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan &ldquo;değer eğitimi görüş 
formu&rdquo; kullanılması planlanmaktadır. Araştırılmak istenen konunun kavramsal çerçevesine yönelik olarak 
ulaşılabilen literatür kapsamında değer eğitiminin özellikle sosyal bilgiler öğretiminde saygı, sevgi, hoşgörü, 
sorumluluk, yardımlaşma vb. gibi alt boyutlarına ilişkin farklı çalışmalarla tekrar edildiği, ancak öğretmen 
adaylarının hizmet içinde de yararlanabilecekleri bir uygulama ile materyal üretmesine fırsat sağlayacak bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Alan yazında öğretmen, öğretmen adayı, öğrenci (okul öncesi, ilkokul, lise) gibi 
farklı seviyelerdeki çalışma gruplarından görüş alınması ya da deneysel bir sürece tabi tutulması şeklinde 
tamamlanan çalışmalar mevcuttur. Fakat bu çalışma ile öğretmen adayları ilkokul öğrencileri için en önemli 
derslerden biri olan hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersi kapsamındaki değer eğitimi uygulamalarını ve 
değerleri nasıl aktarabileceğini yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaktır. Ayrıca eksikliklerin tespit edilmesi 
durumunda araştırmanın, öğretmen adaylarının değer algılarının geliştirilmesine dönük bir TUBİTAK projesine 
dönüştürülmesi ve bu doğrultuda öğretmen adayları için başta hoşgörü olmak üzere içerdiği değerler olan saygı, 
sevgi, yardımseverlik gibi değerlerine yönelik etkinlikleri ve ders planlarını barındıran örnek bir kılavuz kitabın 
tasarlanması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, hayat bilgisi, değer, değer eğitimi, hoşgörü, 
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Proje Başlığı Rat kafa travması modelinde travma sonrası uygulanan intraperitoneal timokinon ile 

oluşan biyokimyasal histopatolojik ve immunohistokimyasal değişikliklerin incelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi BAŞAR  ERDİVANLI 
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22.962,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.928,01 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Timokinon siklooksijenaz, lipooksijenaz ve lipid peroksidaz enzim inhibisyonu yoluyla antioksidan etkiler 
oluşturabilmektedir. Timokinonun sinir hücrelerinde travmaya bağlı oluşan hasara etkilerini incelemek amacıyla 
bir pilot çalışma tasarladık. On sekiz adet Sprague Dawley rat eter anestezisi sonrası 3 gruba randomize edildi. 
Kontrol grubuna demetomidin ve tiyopental anestezisi uygulandı. Travma grubuna eşdeğer anestezi sonrası 
serbest düşen bir metal ağırlık ile kafa travması uygulandı. Timokinon grubuna Travma grubuna uygulananlar 
sonrası 100 mg/kg of intraperitoneal timokinon, 3 gün boyunca gnde 1 kez uygulandı. Dördüncü gün ratlar 
sakrifiye edilerek biyokimyasal (beyin dokusunda malondialdehid, glutatiyon, Na-K- ATPaz içerikleri) ve 
immünohistokimyasal (hematoksilen-eozin ve kaspaz-3 antikor boyama) testler uygulandı. Biyokimyasal 
incelemeler Travma ve Timokinon gruplarında anlamlı derecede artmış malondialdehid içeriği gösterdi (p < 
0.017). Glutatiyon içerikleri arasında fark yoktu. Na-K-ATPaz içeriği Travma grubunda anlamlı derecede artmıştı 
(p < 0.017). Timokinon grubunda, Travma grubuna göre artmış olsa da, Kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
düşüktü (p < 0.017). Hücre yapılarının hematoksilen-eozin boyama ile incelenmesi Na-K-ATPaz içeriğinin 
sonuçlarını doğruladı. İmmün boyama Travma grubunda aşırı yoğun apopitoz aktivitesi gösterirken Kontrol ve 
Timokinon grupları arasında fark yoktu. Bu pilot hayvan çalışması timokinonun travma kaynaklı sinir hasarını, 
oksidatif stresten farklı bir yolakla azaltabilme konusunda ümit vadettiğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Nigella Sativa, Timokinon, Kafa travması, 

 
Abstract 
 
Thymoquinone may exert antioxidant efects through inhibiting cyclooxygenase, lipooxygenase and lipid 
peroxidase enzymes. We designed a pilot study to investigate thymoquinone's effects on trauma-induced neuronal 
damage. Eighteen adult Sprague Dawley rats were randomized into three groups following ether anesthesia. 
Control group received general anesthesia with demetomidine and thiopental. Trauma group received the same 
anesthesia, and  head trauma via a free falling metal weight. Thymoquinone group received the same interventions 
as the Trauma group followed by 100 mg/kg of intraperitoneal thymoquinone, once daily for 3 days. At the 4th 
day, rats were sacrificed for biochemical (brain tissue malondialdehyde, glutathione, Na-K-ATPase levels) and 
immunohistochemical tests (hematoxylene-eosin staining and caspase-3 antibody staining). Biochemical analysis 
showed significantly increased malondialdehyde content in both Trauma and Thymoquinone groups (p < 0.017). 
Glutathione contents were indifferent. Na-K-ATPase content was significantly low in Trauma group (p < 0.017). 
Thymoquinone group had significantly higher Na-K-ATPase content compared to Trauma group but still 
significantly low compared to Control group (p < 0 017) Evaluation of the cellular structures with hematoxylene-
eosin staining confirmed the results of Na-K-ATPase analysis. lmmunostaining showed significant apoptosis in 
Trauma group while Control and Thymoquinone groups were indifferent. This pilot animal study showed 
thymoquinone may have a promising role for alleviating trauma induced neuronal damage through mechanisms 
other than oxidative stress. 
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8.056,91 ₺ Gerçekleşen 
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5.664,78 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Araştırmanın amacı, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programında yer 
alan değerlerle ilgili algılarına katkı sağlayabilmektir. Araştırmanın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile yürütülmesi 
planlanmaktadır. Araştırma, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı karma yöntem çalışması 
şeklinde düzenlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Schwartz Değerler Listesi, kişisel 
bilgi formu; nitel boyutunda ise öğretmen adaylarının değer eğitimi ve hoşgörü değerine yönelik görüşlerini tespit 
edebilmek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan &ldquo;değer eğitimi görüş 
formu&rdquo; kullanılması planlanmaktadır. Araştırılmak istenen konunun kavramsal çerçevesine yönelik olarak 
ulaşılabilen literatür kapsamında değer eğitiminin özellikle sosyal bilgiler öğretiminde saygı, sevgi, hoşgörü, 
sorumluluk, yardımlaşma vb. gibi alt boyutlarına ilişkin farklı çalışmalarla tekrar edildiği, ancak öğretmen 
adaylarının hizmet içinde de yararlanabilecekleri bir uygulama ile materyal üretmesine fırsat sağlayacak bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Alan yazında öğretmen, öğretmen adayı, öğrenci (okul öncesi, ilkokul, lise) gibi 
farklı seviyelerdeki çalışma gruplarından görüş alınması ya da deneysel bir sürece tabi tutulması şeklinde 
tamamlanan çalışmalar mevcuttur. Fakat bu çalışma ile öğretmen adayları ilkokul öğrencileri için en önemli 
derslerden biri olan hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersi kapsamındaki değer eğitimi uygulamalarını ve 
değerleri nasıl aktarabileceğini yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaktır. Ayrıca eksikliklerin tespit edilmesi 
durumunda araştırmanın, öğretmen adaylarının değer algılarının geliştirilmesine dönük bir TUBİTAK projesine 
dönüştürülmesi ve bu doğrultuda öğretmen adayları için başta hoşgörü olmak üzere içerdiği değerler olan saygı, 
sevgi, yardımseverlik gibi değerlerine yönelik etkinlikleri ve ders planlarını barındıran örnek bir kılavuz kitabın 
tasarlanması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, hayat bilgisi, değer, değer eğitimi, hoşgörü, 
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Proje Özeti 
 
Okul hayatı boyunca çeşitli derslerin programı çerçevesinde öğrenilen bilgilerin pek çoğunun kullanım süresi ve 
bireyin tutum ve davranışları üzerindeki etkisi son derece kısıtlı kalırken, değerler ile ilgili öğrenmeler hayat 
boyu önem ve etkisini devam ettirirler. Bu anlayışa uygun olarak değer eğitimi, çocuk veya gencin kendini ve 
hayatın anlamını keşfetme ve anlama, iyi ahlak ve dürüstlük, dayanışma, hoşgörü, sosyal bütünleşme vb. ilkeler 
esas alınarak yapılmalıdır. Sahip olunması gereken en önemli erdemlerden biri olan hoşgörü, demokrasinin 
gereği olarak düşünülmektedir. Bununla beraber hoşgörü, toplum içindeki ilişkilerin yürütülmesinde hem 
bireysel hem de toplu olarak inançlara ve değerlere bağlılığının etkin olmasında önemli rol üstelenen de bir 
değerdir. Bu çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Rize ili Çayeli ilçesinde ilkokul 3. ve 4. 
Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen öğrenciler ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yarar Kaptan’ın (2015) doktora tezi kapsamında 
geliştirdiği Hoşgörü Tutum Ölçeği ile birlikte Hoşgörü Metafor Formu da kullanılmıştır. Nicel verilerin 
analizinde SPSS programından faydalanılırken, nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. 
Araştırma bulguları, hem üçüncü hem de dördüncü sınıf öğrencilerin hoşgörü değerine yönelik ölçeğin genelinde 
ve alt boyutlarında olumlu tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Her iki grubun hoşgörü değerine yönelik 
tutumlarının yüksek olmasına rağmen yapılan t-testi sonuçlarına göre öğrencilerin sınıf düzeylerinin hoşgörü 
değerine yönelik tutumları üzerinde ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
anlaşılmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine göre ölçeğin geneli ile birlikte 
düşüncelere saygı, anlayışlı olma ve sevgi boyutlarında daha yüksek ortalamaya, duygulara saygı alt boyutunda 
ise aynı ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. İlkokul öğrencilerinin hoşgörü değerine yönelik oluşturdukları 
metaforlar incelendiğinde de öğrencilerin metaforlarının değer-beceri, eylem-durum, nesne, canlı, vücut bölümü, 
doğa ve diğer başlıkları olmak üzere yedi kategori altında toplandığı görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: temel eğitim, sınıf eğitimi, değer eğitimi, hoşgörü, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abstract 
 
While most of the information learned in the course of the various lessons throughout the school life is extremely 
limited in terms of the duration of use and the attitude and behavior of the individual, the learning about values 
continues to be lifelong importance and influence. In accordance with this understanding, values education should 
be based on principles like exploration and understanding of the meaning of the child or genius himself and life, 
good morals and honesty, solidarity, tolerance, social integration and so on..Tolerance, one of the most important 
virtues to be possessed, is thought of as the necessity of democracy. Tolerance, however, is also an asset that plays 
an important role in the conduct of relationships within society, both individually and collectively, in the 
commitment of beliefs and values. This study was carried out with students selected by simple unsupervised 
sampling method among the students in 3rd and 4th grade at primary school in Çayeli province of Rize in the 
spring semester of 2016-2017 academic year. The Tolerance Attitude Scale developed by Dr. Captain (2015) as a 
means of data collection in the research was also used in the Tolerance Metaphore Form. While SPSS program 
was used for the analysis of quantitative data, content analysis was used for analysis of qualitative data. Research 
findings show that both third and fourth-year students have positive attitudes towards the tolerance scale across 
the scale and its sub-dimensions. Although both groups have high attitudes towards tolerance value, according to 
the t-test results, it is understood that there is no meaningful difference in the students' attitudes toward tolerance 
values of the class levels over the scale and its sub-dimensions. It is seen that fourth grade students have a higher 
average in respect to respect, insight and love, and the same averages in respect to emotion and respect to 
emotion. When the metaphors of primary school students towards tolerance value are examined, it is also seen 
that the metaphors of students are collected under seven categories including value-skill, action-state, object, 
living, body part, nature and other titles. 
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Okul hayatı boyunca çeşitli derslerin programı çerçevesinde öğrenilen bilgilerin pek çoğunun kullanım süresi ve 
bireyin tutum ve davranışları üzerindeki etkisi son derece kısıtlı kalırken, değerler ile ilgili öğrenmeler hayat 
boyu önem ve etkisini devam ettirirler. Bu anlayışa uygun olarak değer eğitimi, çocuk veya gencin kendini ve 
hayatın anlamını keşfetme ve anlama, iyi ahlak ve dürüstlük, dayanışma, hoşgörü, sosyal bütünleşme vb. ilkeler 
esas alınarak yapılmalıdır. Sahip olunması gereken en önemli erdemlerden biri olan hoşgörü, demokrasinin 
gereği olarak düşünülmektedir. Bununla beraber hoşgörü, toplum içindeki ilişkilerin yürütülmesinde hem 
bireysel hem de toplu olarak inançlara ve değerlere bağlılığının etkin olmasında önemli rol üstelenen de bir 
değerdir. Bu çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Rize ili Çayeli ilçesinde ilkokul 3. ve 4. 
Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen öğrenciler ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yarar Kaptan’ın (2015) doktora tezi kapsamında 
geliştirdiği Hoşgörü Tutum Ölçeği ile birlikte Hoşgörü Metafor Formu da kullanılmıştır. Nicel verilerin 
analizinde SPSS programından faydalanılırken, nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. 
Araştırma bulguları, hem üçüncü hem de dördüncü sınıf öğrencilerin hoşgörü değerine yönelik ölçeğin genelinde 
ve alt boyutlarında olumlu tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Her iki grubun hoşgörü değerine yönelik 
tutumlarının yüksek olmasına rağmen yapılan t-testi sonuçlarına göre öğrencilerin sınıf düzeylerinin hoşgörü 
değerine yönelik tutumları üzerinde ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
anlaşılmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine göre ölçeğin geneli ile birlikte 
düşüncelere saygı, anlayışlı olma ve sevgi boyutlarında daha yüksek ortalamaya, duygulara saygı alt boyutunda 
ise aynı ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. İlkokul öğrencilerinin hoşgörü değerine yönelik oluşturdukları 
metaforlar incelendiğinde de öğrencilerin metaforlarının değer-beceri, eylem-durum, nesne, canlı, vücut bölümü, 
doğa ve diğer başlıkları olmak üzere yedi kategori altında toplandığı görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: temel eğitim, sınıf eğitimi, değer eğitimi, hoşgörü, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abstract 
 
While most of the information learned in the course of the various lessons throughout the school life is extremely 
limited in terms of the duration of use and the attitude and behavior of the individual, the learning about values 
continues to be lifelong importance and influence. In accordance with this understanding, values education should 
be based on principles like exploration and understanding of the meaning of the child or genius himself and life, 
good morals and honesty, solidarity, tolerance, social integration and so on..Tolerance, one of the most important 
virtues to be possessed, is thought of as the necessity of democracy. Tolerance, however, is also an asset that plays 
an important role in the conduct of relationships within society, both individually and collectively, in the 
commitment of beliefs and values. This study was carried out with students selected by simple unsupervised 
sampling method among the students in 3rd and 4th grade at primary school in Çayeli province of Rize in the 
spring semester of 2016-2017 academic year. The Tolerance Attitude Scale developed by Dr. Captain (2015) as a 
means of data collection in the research was also used in the Tolerance Metaphore Form. While SPSS program 
was used for the analysis of quantitative data, content analysis was used for analysis of qualitative data. Research 
findings show that both third and fourth-year students have positive attitudes towards the tolerance scale across 
the scale and its sub-dimensions. Although both groups have high attitudes towards tolerance value, according to 
the t-test results, it is understood that there is no meaningful difference in the students' attitudes toward tolerance 
values of the class levels over the scale and its sub-dimensions. It is seen that fourth grade students have a higher 
average in respect to respect, insight and love, and the same averages in respect to emotion and respect to 
emotion. When the metaphors of primary school students towards tolerance value are examined, it is also seen 
that the metaphors of students are collected under seven categories including value-skill, action-state, object, 
living, body part, nature and other titles. 
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Giriş/Amaç: Kronik otitis media ve kolesteatoma oluşum mekanizmaları yapılan çalışmalara rağmen halen net 
olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada kronik otitis media’lı hastalarda, hücre adezyonunda, hücre farklılaşması, 
inflamasyon, fibrozis, anjiogenez ve hücre proliferasyonu gibi birçok mekanizmada görev alan matrisellüler 
proteinler periostin, fibronektin ve tenaskin-C düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal/Metod: Bu 
çalışmaya, kliniğimizde kronik otitis media tanısıyla cerrahi uygulanan 65 hasta ile kontrol grubu için 15 gönüllü 
sağlık personelinden oluşan toplam 80 olgu dâhil edildi. Hastalar kolesteatoma, granülasyon, avivasyon ve kontrol 
grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldılar. Bu olguların tamamının serum periostin, fibronektin ve tenaskin-C düzeyleri 
biyokimyasal olarak belirlendi. 
Histopatolojik değerlendirme, uygun doku örnekleri elde edilen 47 hasta ve bunlardan alınan 20 deri örneği 
üzerinde immünohistokimya yöntemi ile yapıldı. Veriler ki-kare ve anova testleriyle analiz edildi. 
Sonuçlar: Çalışmayı 22 kolesteatoma, 15 granülasyon, 28 avivasyon ve 15 kontrol grubundan oluşan 80 olgu 
oluşturmaktadır. Gruplar arasında serum periostin, fibronektin ve tenaskin-C düzeyleri bakımından anlamlı bir 
fark saptanmadı. İmmünohistokimyasal değerlendirmede, kolesteatoma grubunda fibronektinin stromal 
boyanması ve periostinin epitelyal boyanması diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). 
Tenaskin-C’nin avivasyon grubunda epitelyal boyanması diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu 
(p=0,041). Cilt grubunda ise tenaskin-C‘nin stroma boyanması diğer gruplara göre istatistiksel olarak daha az 
boyandığı tespit edildi (p=0,013). Bu çalışmada birçok önemli hücresel fonksiyonu bilinen periostin ve fibronektin 
düzeyi kolesteatoma dokusunda hem kronik otitin diğer formlarına, hem de cilt dokusuna göre daha fazla 
saptanmıştır. Bu da etyolojisi halen net olmayan kolesteatom oluşum mekanizmasında bu moleküllerin görev 
alabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu proteinlerin kolesteatomun etyopatogenezinde rol oynadığını kesin bir 
şekilde ortaya koymak ve bu moleküllerin kolesteatom tanı ve tedavisinde bir belirteç olarak kullanılabilmesi için 
daha geniş ve ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kronik Otitis media, kolesteatoma, periostin, tenascin-C, fibronectin, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Background / Aim: Despite the studies carried out on mechanisms of chronic otitis media and cholesteatoma 
formation, it still has not been clarified. The aim of this study was to evaluate the levels of periostin, fibronectin 
and tenascin-C that are found to be involved in many mechanisms such as cell adhesion, cell differentiation, 
inflammation, fibrosis, angiogenesis and cell proliferation among the patients with chronic otitis media. 
Materials / Methods: A total of 80 participants, 65 of whom were the patients having had an operation with the 
diagnosis of chronic otitis media and 15 of whom were volunteer health personnels for the control group, were 
included in the current study. The patients were divided into four groups as cholesteatoma, granulation, avivation 
and control group. Serum levels of periostin, fibronectin and tenascin-C were determined biochemically in all of 
these cases. Histopathological evaluation was conducted by means of immunohistochemistry on 47 patients with 
appropriate tissue samples and 20 skin samples collected from those. Data were analyzed with chi-square and 
anova tests. 
Results: The study consists of 80 cases consisting of 22 cholesteatoma, 15 granulation, 28 avivation and 15 
control groups. There was no significant difference in serum periostin, fibronectin and tenascin-C levels. In the 
immunohistochemical evaluation, stromal staining of fibronectin and epithelial staining of periostin were 
significantly higher in the cholesteatoma group than in the other groups (p = 0.001). The epithelial staining of 
Tenaskin-C in the avivation group was significantly higher than the other groups (p=0,041). On the other hand, in 
skin group, tenaskin-C stroma staining was statistically less than the other groups (p =0,013). In this study, the 
levels of periostin and fibronectin, which are known to have many important cellular functions, were higher in 
cholesteatoma tissue than in other forms of chronic otitis and skin tissue. This suggests that these molecules may 
be involved in the mechanism of cholesteatoma formation etiology of which is still not clear. However, there is a 
need for more extensive and advanced studies in order to put forward that these proteins play a role in the 
etiopathogenesis of cholesteatoma and these molecules can be used as an indicator in the diagnosis and treatment 
of cholesteatoma. 
Key Words: Chronic Otitis Media, Cholesteatoma, Periostin, Fibronectin, Tenascin-C, mmunohistochemistry 
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Giriş/Amaç: Kronik otitis media ve kolesteatoma oluşum mekanizmaları yapılan çalışmalara rağmen halen net 
olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada kronik otitis media’lı hastalarda, hücre adezyonunda, hücre farklılaşması, 
inflamasyon, fibrozis, anjiogenez ve hücre proliferasyonu gibi birçok mekanizmada görev alan matrisellüler 
proteinler periostin, fibronektin ve tenaskin-C düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal/Metod: Bu 
çalışmaya, kliniğimizde kronik otitis media tanısıyla cerrahi uygulanan 65 hasta ile kontrol grubu için 15 gönüllü 
sağlık personelinden oluşan toplam 80 olgu dâhil edildi. Hastalar kolesteatoma, granülasyon, avivasyon ve kontrol 
grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldılar. Bu olguların tamamının serum periostin, fibronektin ve tenaskin-C düzeyleri 
biyokimyasal olarak belirlendi. 
Histopatolojik değerlendirme, uygun doku örnekleri elde edilen 47 hasta ve bunlardan alınan 20 deri örneği 
üzerinde immünohistokimya yöntemi ile yapıldı. Veriler ki-kare ve anova testleriyle analiz edildi. 
Sonuçlar: Çalışmayı 22 kolesteatoma, 15 granülasyon, 28 avivasyon ve 15 kontrol grubundan oluşan 80 olgu 
oluşturmaktadır. Gruplar arasında serum periostin, fibronektin ve tenaskin-C düzeyleri bakımından anlamlı bir 
fark saptanmadı. İmmünohistokimyasal değerlendirmede, kolesteatoma grubunda fibronektinin stromal 
boyanması ve periostinin epitelyal boyanması diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). 
Tenaskin-C’nin avivasyon grubunda epitelyal boyanması diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu 
(p=0,041). Cilt grubunda ise tenaskin-C‘nin stroma boyanması diğer gruplara göre istatistiksel olarak daha az 
boyandığı tespit edildi (p=0,013). Bu çalışmada birçok önemli hücresel fonksiyonu bilinen periostin ve fibronektin 
düzeyi kolesteatoma dokusunda hem kronik otitin diğer formlarına, hem de cilt dokusuna göre daha fazla 
saptanmıştır. Bu da etyolojisi halen net olmayan kolesteatom oluşum mekanizmasında bu moleküllerin görev 
alabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu proteinlerin kolesteatomun etyopatogenezinde rol oynadığını kesin bir 
şekilde ortaya koymak ve bu moleküllerin kolesteatom tanı ve tedavisinde bir belirteç olarak kullanılabilmesi için 
daha geniş ve ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Abstract 
 

Background / Aim: Despite the studies carried out on mechanisms of chronic otitis media and cholesteatoma 
formation, it still has not been clarified. The aim of this study was to evaluate the levels of periostin, fibronectin 
and tenascin-C that are found to be involved in many mechanisms such as cell adhesion, cell differentiation, 
inflammation, fibrosis, angiogenesis and cell proliferation among the patients with chronic otitis media. 
Materials / Methods: A total of 80 participants, 65 of whom were the patients having had an operation with the 
diagnosis of chronic otitis media and 15 of whom were volunteer health personnels for the control group, were 
included in the current study. The patients were divided into four groups as cholesteatoma, granulation, avivation 
and control group. Serum levels of periostin, fibronectin and tenascin-C were determined biochemically in all of 
these cases. Histopathological evaluation was conducted by means of immunohistochemistry on 47 patients with 
appropriate tissue samples and 20 skin samples collected from those. Data were analyzed with chi-square and 
anova tests. 
Results: The study consists of 80 cases consisting of 22 cholesteatoma, 15 granulation, 28 avivation and 15 
control groups. There was no significant difference in serum periostin, fibronectin and tenascin-C levels. In the 
immunohistochemical evaluation, stromal staining of fibronectin and epithelial staining of periostin were 
significantly higher in the cholesteatoma group than in the other groups (p = 0.001). The epithelial staining of 
Tenaskin-C in the avivation group was significantly higher than the other groups (p=0,041). On the other hand, in 
skin group, tenaskin-C stroma staining was statistically less than the other groups (p =0,013). In this study, the 
levels of periostin and fibronectin, which are known to have many important cellular functions, were higher in 
cholesteatoma tissue than in other forms of chronic otitis and skin tissue. This suggests that these molecules may 
be involved in the mechanism of cholesteatoma formation etiology of which is still not clear. However, there is a 
need for more extensive and advanced studies in order to put forward that these proteins play a role in the 
etiopathogenesis of cholesteatoma and these molecules can be used as an indicator in the diagnosis and treatment 
of cholesteatoma. 
Key Words: Chronic Otitis Media, Cholesteatoma, Periostin, Fibronectin, Tenascin-C, mmunohistochemistry 
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Bu çalışmada, Fırtına Vadisi Ayder Turizm Bölgesine gelen ziyaretçilerin harcama davranışları ile bölge 
ekonomisine katıları ve bölgesel kalkınmaya olan etkileri analiz edilmiştir. Bu amaçla bölgeye gelen yerli ve 
yabancı, konaklamalı turistlere bir anket yapılmıştır. Ankette turistlerin demografik özellikleri, gelir durumları, 
tatil için ayırdıkları bütçeleri ile tatil boyunca konaklama, yiyecek-içecek, alışveriş/hediyelik eşya, günlük 
aktiviteler ve kaplıca gibi harcama davranışları ölçülmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ankete katılan 
turistlerin günlük konaklama harcamalarının ortalama 202,65 TL, günlük yiyecek-içecek harcamalarının ortalama 
55,25 TL, günlük alışveriş/hediyelik eşya, aktiviteler ve kaplıca gibi diğer harcamalarının ortalama 53,85 TL ve 
toplamda günlük ortalama harcama miktarının 311,75 TL olduğu tespit edilmiştir.  Rize İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında Ayder Turizm Bölgesine gelen konaklamalı turist sayısı 244.296 kişidir. 
Diğer bir ifadeyle bölgeyi günlük ortalama 669,30 turist ziyaret etmiştir. Buna göre 2017 yılında bölgeye gelen 
konaklamalı turistlerin bölge ekonomisine veya ekonomik yönden bölgesel kalkınmaya katkısının günlük ortalama 
208.654,28 TL, aylık ortalama 6.259.628,40 TL ve yıllık ortalama 75.115.540,80 TL olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ayder, Rize, Turizm Harcamaları, Bölgesel Kalkınma, 

 
Abstract 

 
In this study, the spending behaviors of visitors coming to Fırtına Valley Ayder Tourism Region and their effects 
on regional economy and regional development were analyzed. For this purpose, a questionnaire was applied to 
local and foreign tourists visiting the area. In the questionnaire, it was tried to measure tourists’ demographical 
features, income status, and other spending behaviors such as budget allocated for holiday, accommodation, food 
and beverage, shopping, souvenirs, daily activities and spa during the vacation. 
According to the results of the analysis, tourists’ daily expenditure is averagely 202,65 TL, daily food and 
beverage expenditure is averagely 55,25 TL, other expenditures such as daily shopping/souvenirs, activities and 
spa are averagely 53,85 TL, and their total daily expenditure amount is 311,75 TL on average. According to the 
Rize Provincial Directorate of Culture and Tourism, the number of tourists staying in Ayder Tourism Region was 
244.296 in 2017. In other words, averagely 669,30 tourists visited the area per day. Accordingly, it was 
determined that the contribution of the tourists staying in the area to the regional economy or economically to 
regional development in 2017 is averagely 208.654,28 TL per day, 6.259.628,40 TL per month and 75.155.540,80 
TL per year. 
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Proje Özeti 
 
İnsulinoma ilişkili protein 1 (INSM1) çinko parmak (zinc-finger) transkripsiyon faktörü olup nöroendokrin 
farklılaşmayı düzenler. Fetal nöroendokrin dokuların yanı sıra hipofiz adenomu, feokromositoma, çeşitli 
nöroendokrin tümör ve karsinomlarda ifade edildiği gösterilmiştir. Meduller tiroid karsinomunda da pozitif olduğu 
bildirilmesine karşın tiroid ve paratiroid lezyonlarındaki ekspresyonu yeterince araştırılmamıştır. 
Nodal metastaz, uzak organ metastazı, ekstratiroidal yayılım ve vasküler invazyon medüller tiroid karsinomu için 
kötü patolojik prognostik parametrelerdir. 
Amacımız, medüller tiroid karsinomunda immünhistokimyasal INSM1 ekspresyonunun klinikopatolojik 
parametrelerle olan ilişkisini dijital patolojinin de yardımıyla araştırmak ve meduller tiroid karsinomu (MTK), 
normal tiroid,  normal paratiroid glandı ile çeşitli tiroid ve paratiroid lezyonlarında INSM1 ekspresyonunu 
incelemektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Patoloji laboratuarlarından 
toplam 36 adet medüller tiroid karsinomlu olgu çalışmaya dahil edildi. INSM1 boyalı lamlar dijital olarak tarandı 
ve görüntü analiz yazılımı (Virapath ©) yardımıyla değerlendirildi. Olgulara ait histoskorlar H skor = [1 × (1+ 
hücre % ) + 2 × (2+ hücre % ) + 3 × (3+ hücre %)] formülüyle hesaplandı. Her olgu için en az 10.000 adet 
neoplastik hücre değerlendirildi. Elde edilen histoskorlar ve klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki 
araştırıldı. Ek olarak, çalışmamızda, 22 normal tiroid dokusu, 23 folliküler nodüler hastalık, 20 folliküler adenom, 
20 folliküler varyant papiller karsinom, 20 klasik varyant papiller karsinom, 3 folliküler karsinom, 5 az 
differansiye tiroid karsinomu, 5 anaplastik karsinom, 3 solid cell nest, 10 normal paratiroid dokusu, 5 paratiroid 
hiperplazisi, 10 paratiroid adenomu ve 1 paratiroid karsinomunda INSM1 ekspresyonu araştırıldı. Bulgular: 
Yaygın invazyon, vasküler invazyon ve nekroz gösteren bir olgu hariç olguların tümü INSM1 ile pozitifti. 
Histoskor 0 ile 251.24 arasında (ortalama 136.75±59.08) değişmekteydi. Vasküler invazyonu olan (n=13) 
olguların histoskoru vasküler invazyonu olmayan olgularınkinden (n=23) istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha 
düşüktü (p<0.001). Diğer klinikopatolojik parametreler ile INSM1 histoskoru arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptanmadı. Ek olarak, normal C hücreleri ve hiperplastik C hücrelerinde de nükleer INSM1 ekspresyonu 
gözlendi. Tiroid follikül epitel hücreleri, follikül epitel  hücrelerinden köken alan benign ya da malign lezyonlar, 
normal paratiroid, hiperplastik ve neoplastik paratiroid lezyonlarının hiçbirinde INSM1 ekspresyonu saptanmadı. 
Bu çalışmada elde edilen bulgular, INSM1'in MTK tanısında yararlı bir immünhistokimyasal biyobelirteç 
olduğunu göstermektedir. INSM1 antikoru, sadece C hücrelerinde eksprese edildiği ve az miktarda artefakt 
gösterdiği için, C hücrelerinin sayısının ve dağılımının net olarak belirlenmesinde de yararlıdır. Medüller tiroid 
karsinomunda saldırgan biyolojik davranışın ve hastalıksız sağ kalımın en iyi belirleyicisi vasküler invazyondur. 
INSM1 histoskorunun vasküler invazyon gösteren olgularda daha düşük olması, INSM1’in nöroendokrin 
tümörlerdeki tanısal yararının yanı sıra, potansiyel bir prognostik belirteç olabileceğini de düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: meduller tiroid karsinomu, INSM1, immünohistokimya, 

 
 
 
 
 
 
 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2018

303

 
Proje Başlığı Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Ayder Turizm Bölgesi Örneği 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ RIZA SANDALCILAR 

Araştırmacılar Recep Ali ÇAKIR, 

Proje Kodu SYL-2018-832 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 10.01.2018 Kapanma Tarihi 19.11.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.300,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 
 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Fırtına Vadisi Ayder Turizm Bölgesine gelen ziyaretçilerin harcama davranışları ile bölge 
ekonomisine katıları ve bölgesel kalkınmaya olan etkileri analiz edilmiştir. Bu amaçla bölgeye gelen yerli ve 
yabancı, konaklamalı turistlere bir anket yapılmıştır. Ankette turistlerin demografik özellikleri, gelir durumları, 
tatil için ayırdıkları bütçeleri ile tatil boyunca konaklama, yiyecek-içecek, alışveriş/hediyelik eşya, günlük 
aktiviteler ve kaplıca gibi harcama davranışları ölçülmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ankete katılan 
turistlerin günlük konaklama harcamalarının ortalama 202,65 TL, günlük yiyecek-içecek harcamalarının ortalama 
55,25 TL, günlük alışveriş/hediyelik eşya, aktiviteler ve kaplıca gibi diğer harcamalarının ortalama 53,85 TL ve 
toplamda günlük ortalama harcama miktarının 311,75 TL olduğu tespit edilmiştir.  Rize İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında Ayder Turizm Bölgesine gelen konaklamalı turist sayısı 244.296 kişidir. 
Diğer bir ifadeyle bölgeyi günlük ortalama 669,30 turist ziyaret etmiştir. Buna göre 2017 yılında bölgeye gelen 
konaklamalı turistlerin bölge ekonomisine veya ekonomik yönden bölgesel kalkınmaya katkısının günlük ortalama 
208.654,28 TL, aylık ortalama 6.259.628,40 TL ve yıllık ortalama 75.115.540,80 TL olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ayder, Rize, Turizm Harcamaları, Bölgesel Kalkınma, 

 
Abstract 

 
In this study, the spending behaviors of visitors coming to Fırtına Valley Ayder Tourism Region and their effects 
on regional economy and regional development were analyzed. For this purpose, a questionnaire was applied to 
local and foreign tourists visiting the area. In the questionnaire, it was tried to measure tourists’ demographical 
features, income status, and other spending behaviors such as budget allocated for holiday, accommodation, food 
and beverage, shopping, souvenirs, daily activities and spa during the vacation. 
According to the results of the analysis, tourists’ daily expenditure is averagely 202,65 TL, daily food and 
beverage expenditure is averagely 55,25 TL, other expenditures such as daily shopping/souvenirs, activities and 
spa are averagely 53,85 TL, and their total daily expenditure amount is 311,75 TL on average. According to the 
Rize Provincial Directorate of Culture and Tourism, the number of tourists staying in Ayder Tourism Region was 
244.296 in 2017. In other words, averagely 669,30 tourists visited the area per day. Accordingly, it was 
determined that the contribution of the tourists staying in the area to the regional economy or economically to 
regional development in 2017 is averagely 208.654,28 TL per day, 6.259.628,40 TL per month and 75.155.540,80 
TL per year. 

 

  
Proje Başlığı Meduller Tiroid Karsinomunda INSM1 ekspresyonu ve tiroid lezyonlarında ayırıcı 

tanıdaki değeri 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. HASAN  GÜÇER 

Araştırmacılar Prof.Dr. MEHMET KEFELİ, 

Proje Kodu TSA-2018-833 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 29.05.2018 Kapanma Tarihi 13.12.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
7.128,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.020,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
İnsulinoma ilişkili protein 1 (INSM1) çinko parmak (zinc-finger) transkripsiyon faktörü olup nöroendokrin 
farklılaşmayı düzenler. Fetal nöroendokrin dokuların yanı sıra hipofiz adenomu, feokromositoma, çeşitli 
nöroendokrin tümör ve karsinomlarda ifade edildiği gösterilmiştir. Meduller tiroid karsinomunda da pozitif olduğu 
bildirilmesine karşın tiroid ve paratiroid lezyonlarındaki ekspresyonu yeterince araştırılmamıştır. 
Nodal metastaz, uzak organ metastazı, ekstratiroidal yayılım ve vasküler invazyon medüller tiroid karsinomu için 
kötü patolojik prognostik parametrelerdir. 
Amacımız, medüller tiroid karsinomunda immünhistokimyasal INSM1 ekspresyonunun klinikopatolojik 
parametrelerle olan ilişkisini dijital patolojinin de yardımıyla araştırmak ve meduller tiroid karsinomu (MTK), 
normal tiroid,  normal paratiroid glandı ile çeşitli tiroid ve paratiroid lezyonlarında INSM1 ekspresyonunu 
incelemektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Patoloji laboratuarlarından 
toplam 36 adet medüller tiroid karsinomlu olgu çalışmaya dahil edildi. INSM1 boyalı lamlar dijital olarak tarandı 
ve görüntü analiz yazılımı (Virapath ©) yardımıyla değerlendirildi. Olgulara ait histoskorlar H skor = [1 × (1+ 
hücre % ) + 2 × (2+ hücre % ) + 3 × (3+ hücre %)] formülüyle hesaplandı. Her olgu için en az 10.000 adet 
neoplastik hücre değerlendirildi. Elde edilen histoskorlar ve klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki 
araştırıldı. Ek olarak, çalışmamızda, 22 normal tiroid dokusu, 23 folliküler nodüler hastalık, 20 folliküler adenom, 
20 folliküler varyant papiller karsinom, 20 klasik varyant papiller karsinom, 3 folliküler karsinom, 5 az 
differansiye tiroid karsinomu, 5 anaplastik karsinom, 3 solid cell nest, 10 normal paratiroid dokusu, 5 paratiroid 
hiperplazisi, 10 paratiroid adenomu ve 1 paratiroid karsinomunda INSM1 ekspresyonu araştırıldı. Bulgular: 
Yaygın invazyon, vasküler invazyon ve nekroz gösteren bir olgu hariç olguların tümü INSM1 ile pozitifti. 
Histoskor 0 ile 251.24 arasında (ortalama 136.75±59.08) değişmekteydi. Vasküler invazyonu olan (n=13) 
olguların histoskoru vasküler invazyonu olmayan olgularınkinden (n=23) istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha 
düşüktü (p<0.001). Diğer klinikopatolojik parametreler ile INSM1 histoskoru arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptanmadı. Ek olarak, normal C hücreleri ve hiperplastik C hücrelerinde de nükleer INSM1 ekspresyonu 
gözlendi. Tiroid follikül epitel hücreleri, follikül epitel  hücrelerinden köken alan benign ya da malign lezyonlar, 
normal paratiroid, hiperplastik ve neoplastik paratiroid lezyonlarının hiçbirinde INSM1 ekspresyonu saptanmadı. 
Bu çalışmada elde edilen bulgular, INSM1'in MTK tanısında yararlı bir immünhistokimyasal biyobelirteç 
olduğunu göstermektedir. INSM1 antikoru, sadece C hücrelerinde eksprese edildiği ve az miktarda artefakt 
gösterdiği için, C hücrelerinin sayısının ve dağılımının net olarak belirlenmesinde de yararlıdır. Medüller tiroid 
karsinomunda saldırgan biyolojik davranışın ve hastalıksız sağ kalımın en iyi belirleyicisi vasküler invazyondur. 
INSM1 histoskorunun vasküler invazyon gösteren olgularda daha düşük olması, INSM1’in nöroendokrin 
tümörlerdeki tanısal yararının yanı sıra, potansiyel bir prognostik belirteç olabileceğini de düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: meduller tiroid karsinomu, INSM1, immünohistokimya, 
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Abstract 
 
Insulinoma-associated protein 1 (INSM1) is a zinc-finger transcription factor that regulates neuroendocrine 
differentiation. It has been shown to be expressed in pituitary adenoma, pheochromocytoma, various 
neuroendocrine tumors and carcinomas as well as fetal neuroendocrine tissues. Although it has been reported to 
be positive in medullary thyroid carcinoma, its expression in thyroid and parathyroid lesions has not been 
adequately investigated. In the study, INSM1 expression was examined in normal thyroid and parathyroid tissue, 
various thyroid and parathyroid lesions along with medullary thyroid carcinoma (MTC), Nodal and distant organ 
metastases, extrathyroidal invasion and vascular invasion are poor pathologic prognostic parameters for medullary 
thyroid carcinoma. The aim of this study was to investigate the relationship between immunohistochemical 
INSM1 expression and various clinicopathologic parameters in medullary thyroid carcinoma with the help of 
digital pathology and to observe the expression of INSM1 in various thyroid and parathyroid lesions along with 
normal thyroid, normal parathyroid gland. Materials and Methods: A total of 36 medullary thyroid carcinoma 
cases from Ondokuz Mayis University and Recep Tayyip Erdogan University Pathology Laboratories were 
included in the study. The INSM1 stained slides were digitally screened and evaluated with the help of image 
analysis software (Virapath ©). The histoscores were calculated with the formula H score = [1 × (1+ cells%) + 2 × 
(2+ cells%) + 3 × (3+ cells%)]. At least 10,000 neoplastic cells were evaluated for each case. The relationship 
between the histoscores and the clinicopathologic parameters was investigated. In addition, INSM1 
immunoexpression was also investigated in 22 normal thyroid tissue, 23 follicular nodular disease, 20 follicular 
adenoma, 20 follicular variant papillary carcinoma, 20 follicular carcinoma, 3 follicular carcinoma, 5 poorly 
differentiated thyroid carcinoma, 5 anaplastic carcinoma, 3 solid cell nests, 10 normal parathyroid tissue, 5 
parathyroid hyperplasia, 10 parathyroid adenomas and 1 parathyroid carcinoma. All MTC cases were positive 
with INSM1 except one showing extensive invasion, vascular invasion and necrosis. The histoscore ranged from 
0 to 251.24 (mean 136.75 ± 59.08). Patients with vascular invasion, multifocality, and surgical margin positivity 
had a statistically significant lower histoscore than those without them (p<0.001). There was no statistically 
significant relationship between the other clinicopathological parameters and the INSM1 histoscore. In addition, 
nuclear INSM1 expression was observed in normal C cells and hyperplastic C cells. No INSM1 expression was 
found in follicular epithelial cells, benign or malignant lesions originating from follicular epithelial cells, any of 
the normal parathyroid, hyperplastic and neoplastic parathyroid lesions. The findings of this study indicate that 
INSM1 is a useful immunohistochemical biomarker for the diagnosis of MTC. Since the INSM1 antibody is 
expressed only in C cells and exhibits a small amount of artifact, it is also useful in determining the number and 
distribution of C cells. Vascular invasion is the best predictor of aggressive biological behavior and disease-free 
survival in medullary thyroid carcinoma. The lower incidence of the INSM1 histoscore in patients with vascular 
invasion suggests that INSM1 may be a potential prognostic marker as well as its diagnostic utility in 
neuroendocrine tumors. 
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Turunçgiller dünyada ticari hacmi en fazla olan; en çok üretilen, en çok alınıp-satılan meyve gurubudur. Tropik 
ve semitropik kökenli olan turunçgillerin yetiştiriciliği subtropik bölgelerde yoğunlaşmıştır. Ülkemizde Akdeniz 
ve Ege bölgelerinin ekolojik koşulları turunçgil yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Ancak, ülkemizde en fazla ihracatı yapılan Rize mandarini olarak da bilinen satsuma mandarini 
en iyi ekolojisini Doğu Karadeniz Bölgemiz ve özellikle Rize ilimizde bulmuştur. 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. 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 kalmıştı. Bu nedenle 2013-2016 yıllarında: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde 2013.112.01.1 Nolu ve Satsuma (Rize) Mandarininin Klon Seleksiyonu ile Islahı; isimli 
BAP Projesi yürütülmüş ve proje kapsamında: İlimizde Rize Mandarini gen kaynaklarının bulunduğu alanlar 
taranarak, 3 yıl süreyle verim ve meyve özellikleri incelenmiş üstün özellik gösteren satsuma tipleri 
belirlenmiştir. Bu tiplerden aşı gözü alınarak Seleksiyon II aşaması parsellerine geçmeye hazırlık için üç yapraklı 
anaçları üzerine aşılanmıştır. Elde edilen bireyler ÇAYKURdan talep edilen Hayrat Fidanlık alanındaki araziye 
Tesadüf parselleri deneme desenine göre 6X 6 m aralıklarla dikilmiştir. Bu proje kapsamında araziye dikilen 
klonlara ait fenolojik ve morfolojik gözlemler ile pomolojik analizler yapılacaktır. Bu gözlemler sonucunda üstün 
özellik gösteren çeşit adayları belirnecektir. Belirlenen bu çeşit adaylarına ait, tohumluk tescil ve sertifikasyon 
kurumu tarafından istenilen çeşit özellik belgeleri; doldurularak tescil süreci başlatılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: TURUNÇGİL, MANDARİN, KLON, ÇEŞİT, ISLAH, 
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Abstract 
 
Insulinoma-associated protein 1 (INSM1) is a zinc-finger transcription factor that regulates neuroendocrine 
differentiation. It has been shown to be expressed in pituitary adenoma, pheochromocytoma, various 
neuroendocrine tumors and carcinomas as well as fetal neuroendocrine tissues. Although it has been reported to 
be positive in medullary thyroid carcinoma, its expression in thyroid and parathyroid lesions has not been 
adequately investigated. In the study, INSM1 expression was examined in normal thyroid and parathyroid tissue, 
various thyroid and parathyroid lesions along with medullary thyroid carcinoma (MTC), Nodal and distant organ 
metastases, extrathyroidal invasion and vascular invasion are poor pathologic prognostic parameters for medullary 
thyroid carcinoma. The aim of this study was to investigate the relationship between immunohistochemical 
INSM1 expression and various clinicopathologic parameters in medullary thyroid carcinoma with the help of 
digital pathology and to observe the expression of INSM1 in various thyroid and parathyroid lesions along with 
normal thyroid, normal parathyroid gland. Materials and Methods: A total of 36 medullary thyroid carcinoma 
cases from Ondokuz Mayis University and Recep Tayyip Erdogan University Pathology Laboratories were 
included in the study. The INSM1 stained slides were digitally screened and evaluated with the help of image 
analysis software (Virapath ©). The histoscores were calculated with the formula H score = [1 × (1+ cells%) + 2 × 
(2+ cells%) + 3 × (3+ cells%)]. At least 10,000 neoplastic cells were evaluated for each case. The relationship 
between the histoscores and the clinicopathologic parameters was investigated. In addition, INSM1 
immunoexpression was also investigated in 22 normal thyroid tissue, 23 follicular nodular disease, 20 follicular 
adenoma, 20 follicular variant papillary carcinoma, 20 follicular carcinoma, 3 follicular carcinoma, 5 poorly 
differentiated thyroid carcinoma, 5 anaplastic carcinoma, 3 solid cell nests, 10 normal parathyroid tissue, 5 
parathyroid hyperplasia, 10 parathyroid adenomas and 1 parathyroid carcinoma. All MTC cases were positive 
with INSM1 except one showing extensive invasion, vascular invasion and necrosis. The histoscore ranged from 
0 to 251.24 (mean 136.75 ± 59.08). Patients with vascular invasion, multifocality, and surgical margin positivity 
had a statistically significant lower histoscore than those without them (p<0.001). There was no statistically 
significant relationship between the other clinicopathological parameters and the INSM1 histoscore. In addition, 
nuclear INSM1 expression was observed in normal C cells and hyperplastic C cells. No INSM1 expression was 
found in follicular epithelial cells, benign or malignant lesions originating from follicular epithelial cells, any of 
the normal parathyroid, hyperplastic and neoplastic parathyroid lesions. The findings of this study indicate that 
INSM1 is a useful immunohistochemical biomarker for the diagnosis of MTC. Since the INSM1 antibody is 
expressed only in C cells and exhibits a small amount of artifact, it is also useful in determining the number and 
distribution of C cells. Vascular invasion is the best predictor of aggressive biological behavior and disease-free 
survival in medullary thyroid carcinoma. The lower incidence of the INSM1 histoscore in patients with vascular 
invasion suggests that INSM1 may be a potential prognostic marker as well as its diagnostic utility in 
neuroendocrine tumors. 
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Turunçgiller dünyada ticari hacmi en fazla olan; en çok üretilen, en çok alınıp-satılan meyve gurubudur. Tropik 
ve semitropik kökenli olan turunçgillerin yetiştiriciliği subtropik bölgelerde yoğunlaşmıştır. Ülkemizde Akdeniz 
ve Ege bölgelerinin ekolojik koşulları turunçgil yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Ancak, ülkemizde en fazla ihracatı yapılan Rize mandarini olarak da bilinen satsuma mandarini 
en iyi ekolojisini Doğu Karadeniz Bölgemiz ve özellikle Rize ilimizde bulmuştur. 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. 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 kalmıştı. Bu nedenle 2013-2016 yıllarında: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde 2013.112.01.1 Nolu ve Satsuma (Rize) Mandarininin Klon Seleksiyonu ile Islahı; isimli 
BAP Projesi yürütülmüş ve proje kapsamında: İlimizde Rize Mandarini gen kaynaklarının bulunduğu alanlar 
taranarak, 3 yıl süreyle verim ve meyve özellikleri incelenmiş üstün özellik gösteren satsuma tipleri 
belirlenmiştir. Bu tiplerden aşı gözü alınarak Seleksiyon II aşaması parsellerine geçmeye hazırlık için üç yapraklı 
anaçları üzerine aşılanmıştır. Elde edilen bireyler ÇAYKURdan talep edilen Hayrat Fidanlık alanındaki araziye 
Tesadüf parselleri deneme desenine göre 6X 6 m aralıklarla dikilmiştir. Bu proje kapsamında araziye dikilen 
klonlara ait fenolojik ve morfolojik gözlemler ile pomolojik analizler yapılacaktır. Bu gözlemler sonucunda üstün 
özellik gösteren çeşit adayları belirnecektir. Belirlenen bu çeşit adaylarına ait, tohumluk tescil ve sertifikasyon 
kurumu tarafından istenilen çeşit özellik belgeleri; doldurularak tescil süreci başlatılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: TURUNÇGİL, MANDARİN, KLON, ÇEŞİT, ISLAH, 
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değerlendirilmesi 
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Başlangıç Tarihi 27.03.2018 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.895,57 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.849,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Kırık iyileşme sürecine etki eden faktörleri belirlemeye yöneik çalışmalar halen araştırmacıların ilgisini 
çekmektedir. Biz de çalışmamızda keten tohumu yağının kırık iyileşmesi sürecine etkilerini belirlemeyi 
amaçladık. Materyal ve Metod: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hayvan Deneyleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde Nisan ile Haziran 2018 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada 64 adet Sprague-
Dawley cinsi sıçan kullanıldı. 4 ayrı grup oluşturuldu. Sağlıklı kontrol Grup 1, femoral kırık+kontrol Grup 2, 
femoral kırık+keten tohumu yağı Grup 3, sağlıklı + keten tohumu yağı Grup 4 olarak isimlendirildi. Deneysel 
kırık oluşturulan grup 2 ve 3 kendi aralarında üç alt gruba ayrıldı. 2., 4., ve 6. haftalarda sakrifiye edilerek 
değerlendirme aşamalarına geçildi. Değerlendirme aşamasında bu gruplar arasında biyokimyasal, histolojik ve 
radyolojik olarak farkın olup olmadığı mukayese edildi. Kırık iyileşmesinin erken ve geç dönemlerinde MDA ve 
GSH düzeyi çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 2. hafta keten tohumu 
yağı verilen grupta tüm sıçanlarda radyolojik olarak kallus ve köprüleşme mevcut idi. 4. hafta keten tohumu yağı 
verilen grupta 6 sıçanda, radyolojik olarak tam kaynama görüldü. Histolojik değerlendirmede, kırık oluşturulan 
2. hafta kontrol grubuna ait kesitlerde yaygın ödematoz alanlar, yoğun infitrasyon ve nekrotik osteositler, yer yer 
osteoblastik aktivite gözlemlenmekle beraber kıkırdak dokusu gözlenmedi. Kırık oluşturulan ve keten tohumu 
yağı verilen 2. hafta tedavi grubuna ait femur kesitlerinde, az seviyede osteokalsin aktivitesi gözlemledik. 
Osteokalsin pozitivite skoru: 3.00±0.54 olarak saptandı. Biyokimyasal analizler, kırık iyileşmesinde keten 
tohumu yağı antioksidan etki göstermektedir. Ayrıca histolojik olarak kırık iyileşme sürecinin tüm aşamalarına, 
radyolojik olarak ise erken dönrminde olumlu etki gösterdiği belirlendi. 
Anahtar Kelimeler: Kırık iyileşmesi, keten tohumu yağı, kırık, sıçan, 

Abstract 
Aim: Studies aimed at detection of factors that affect fracture healing process still be interested by researchers. 
We aimed to detect effects of flax-seed oil on fracture healing at our study. Material and Method: A study was 
performed at Recep Tayyip Erdogan Animal Experiments Practice and Research center ain between dates of 
april-june 2018. At study, 64 spraque-dawley rats were used. 4 seperated groups were created. Group 1 was 
named of healty control, group 2 was named of femoral fracture+control, group 3 was named of femoral 
fracture+flax-seed oil, group 4 was named of healty+flax- seed oil. Group 2 and 3 that were created fracture 
experimentally were separated into 3 subgroups. They were sacrified and skipped to evaluation phases at 2., 4., 
and 6. weeks. In evaluation phase, in between these groups were compared that whether or difference 
biochemically, histologically and radiologically. Findings: In early and late of periods of fracture healing MDA 
and GSH levels were found out significant difference in between working and control statistically. At 2. week, in 
group that flax-seed oil was given in all rats callus and bridging were present. At 4. week, group that flax-seed oil 
was given in 6 rats complete union was seen radiologically. İnhistologic evaluation, at sections belong to 2. week 
control group that were created a fracture, extensive oedematous areas, intensive infiltration and necrotic 
osteocytes, osteoblastic activity from place to place were observed but not cartilage tissue. We observed low 
levels of osteocalcin activity in femur sections belong to 2. week treatment group that created a fracture and 
given flax-seed oil. Determined that osteocalcin positive score as of 3.00+-0.54. Biochemical analyses showed 
that flax-seed oil has antioxidant effect on fracture healing. Also, flax-seed oil was determined that it showed 
positive effects on all phases of fracture healing process histologically and in early period of fracture healing 
process.  
Key words: flax-seed oil, fracture healing, fracture, rat 
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Proje Yöneticisi Doç.Dr. AYŞEGÜL  OĞUZ NAMDAR 
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999,00 ₺ Gerçekleşen 
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813,20 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının sanata 
yönelik ilgi düzeylerini belirlemektir. Öğretmen adaylarının sanata yönelik bakış açıları hem kendi yaşamlarını 
hem de öğrencilerin yaşamlarını etkileyecek bir işleve sahiptir. Öğretmen adaylarının da geleceğin öğretmenleri 
olacağı, kişisel gelişimleri bakımından sanata ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek olmasının önemi ve 
gerekliliği ile derslerinde bir araç olarak sanatı kullanabilecekleri göz önünde bulundurulursa öğretmen adaylarının 
sanata yönelik ilgi düzeylerinin ortaya konmasının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan bu 
araştırmada da, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının sanata yönelik ilgi 
düzeyleri ile ilgili bilgi elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde her bölümden (Temel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri) gönüllülük 
esasına göre seçilen toplam öğrenci 352 ile bu araştırma yapılmıştır. Öğretmen adaylarının sanata yönelik ilgilerini 
ortaya koyma amaçlandığından, bu araştırma bir nitel araştırma kapsamında yürütülmüştür. Birinci bölümü kişisel 
bilgi formundan, ikinci bölüm de sanata yönelik ilgiye yönelik açık uçlu sorulardan oluşan form veri toplama aracı 
olarak kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırma sonrasında 
araştırmanın hakemli bir bilimsel dergide makale olarak gönderilmesi planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: sanat, sanata ilgi, öğretmen adayı, 

 
Abstract 

 
The aim of this study is to determine the interest levels of pre-service teachers in the Faculty of Education at 
Recep Tayyip Erdogan University. The prospective teachers' perspectives on art have a function that will affect 
both their lives and the lives of students. It is seen that pre-service teachers will be future teachers, and the 
importance and importance of high awareness of art in terms of their personal development and the fact that they 
can use art as a tool in their lessons. In this study, it is aimed to obtain information about the interest levels of 
teacher candidates in the Faculty of Education of Recep Tayyip Erdoğan University. For this purpose, in 2017-
2018 academic year in the Faculty of Education of Recep Tayyip Erdoğan University; This research was 
conducted with 352. This research was carried out within the scope of a qualitative research as it was aimed to 
reveal the interest of teacher candidates towards art. The first part is composed of personal information form and 
the second part is a form consisting of open- ended questions related to interest in art. Data were analyzed with 
content analysis and descriptive analysis. After the research, it is planned to send the research as an article in a 
peer-reviewed scientific journal. 
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19.895,57 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.849,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 
Kırık iyileşme sürecine etki eden faktörleri belirlemeye yöneik çalışmalar halen araştırmacıların ilgisini 
çekmektedir. Biz de çalışmamızda keten tohumu yağının kırık iyileşmesi sürecine etkilerini belirlemeyi 
amaçladık. Materyal ve Metod: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hayvan Deneyleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde Nisan ile Haziran 2018 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada 64 adet Sprague-
Dawley cinsi sıçan kullanıldı. 4 ayrı grup oluşturuldu. Sağlıklı kontrol Grup 1, femoral kırık+kontrol Grup 2, 
femoral kırık+keten tohumu yağı Grup 3, sağlıklı + keten tohumu yağı Grup 4 olarak isimlendirildi. Deneysel 
kırık oluşturulan grup 2 ve 3 kendi aralarında üç alt gruba ayrıldı. 2., 4., ve 6. haftalarda sakrifiye edilerek 
değerlendirme aşamalarına geçildi. Değerlendirme aşamasında bu gruplar arasında biyokimyasal, histolojik ve 
radyolojik olarak farkın olup olmadığı mukayese edildi. Kırık iyileşmesinin erken ve geç dönemlerinde MDA ve 
GSH düzeyi çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 2. hafta keten tohumu 
yağı verilen grupta tüm sıçanlarda radyolojik olarak kallus ve köprüleşme mevcut idi. 4. hafta keten tohumu yağı 
verilen grupta 6 sıçanda, radyolojik olarak tam kaynama görüldü. Histolojik değerlendirmede, kırık oluşturulan 
2. hafta kontrol grubuna ait kesitlerde yaygın ödematoz alanlar, yoğun infitrasyon ve nekrotik osteositler, yer yer 
osteoblastik aktivite gözlemlenmekle beraber kıkırdak dokusu gözlenmedi. Kırık oluşturulan ve keten tohumu 
yağı verilen 2. hafta tedavi grubuna ait femur kesitlerinde, az seviyede osteokalsin aktivitesi gözlemledik. 
Osteokalsin pozitivite skoru: 3.00±0.54 olarak saptandı. Biyokimyasal analizler, kırık iyileşmesinde keten 
tohumu yağı antioksidan etki göstermektedir. Ayrıca histolojik olarak kırık iyileşme sürecinin tüm aşamalarına, 
radyolojik olarak ise erken dönrminde olumlu etki gösterdiği belirlendi. 
Anahtar Kelimeler: Kırık iyileşmesi, keten tohumu yağı, kırık, sıçan, 

Abstract 
Aim: Studies aimed at detection of factors that affect fracture healing process still be interested by researchers. 
We aimed to detect effects of flax-seed oil on fracture healing at our study. Material and Method: A study was 
performed at Recep Tayyip Erdogan Animal Experiments Practice and Research center ain between dates of 
april-june 2018. At study, 64 spraque-dawley rats were used. 4 seperated groups were created. Group 1 was 
named of healty control, group 2 was named of femoral fracture+control, group 3 was named of femoral 
fracture+flax-seed oil, group 4 was named of healty+flax- seed oil. Group 2 and 3 that were created fracture 
experimentally were separated into 3 subgroups. They were sacrified and skipped to evaluation phases at 2., 4., 
and 6. weeks. In evaluation phase, in between these groups were compared that whether or difference 
biochemically, histologically and radiologically. Findings: In early and late of periods of fracture healing MDA 
and GSH levels were found out significant difference in between working and control statistically. At 2. week, in 
group that flax-seed oil was given in all rats callus and bridging were present. At 4. week, group that flax-seed oil 
was given in 6 rats complete union was seen radiologically. İnhistologic evaluation, at sections belong to 2. week 
control group that were created a fracture, extensive oedematous areas, intensive infiltration and necrotic 
osteocytes, osteoblastic activity from place to place were observed but not cartilage tissue. We observed low 
levels of osteocalcin activity in femur sections belong to 2. week treatment group that created a fracture and 
given flax-seed oil. Determined that osteocalcin positive score as of 3.00+-0.54. Biochemical analyses showed 
that flax-seed oil has antioxidant effect on fracture healing. Also, flax-seed oil was determined that it showed 
positive effects on all phases of fracture healing process histologically and in early period of fracture healing 
process.  
Key words: flax-seed oil, fracture healing, fracture, rat 
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Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının sanata 
yönelik ilgi düzeylerini belirlemektir. Öğretmen adaylarının sanata yönelik bakış açıları hem kendi yaşamlarını 
hem de öğrencilerin yaşamlarını etkileyecek bir işleve sahiptir. Öğretmen adaylarının da geleceğin öğretmenleri 
olacağı, kişisel gelişimleri bakımından sanata ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek olmasının önemi ve 
gerekliliği ile derslerinde bir araç olarak sanatı kullanabilecekleri göz önünde bulundurulursa öğretmen adaylarının 
sanata yönelik ilgi düzeylerinin ortaya konmasının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan bu 
araştırmada da, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının sanata yönelik ilgi 
düzeyleri ile ilgili bilgi elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde her bölümden (Temel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri) gönüllülük 
esasına göre seçilen toplam öğrenci 352 ile bu araştırma yapılmıştır. Öğretmen adaylarının sanata yönelik ilgilerini 
ortaya koyma amaçlandığından, bu araştırma bir nitel araştırma kapsamında yürütülmüştür. Birinci bölümü kişisel 
bilgi formundan, ikinci bölüm de sanata yönelik ilgiye yönelik açık uçlu sorulardan oluşan form veri toplama aracı 
olarak kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırma sonrasında 
araştırmanın hakemli bir bilimsel dergide makale olarak gönderilmesi planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: sanat, sanata ilgi, öğretmen adayı, 

 
Abstract 

 
The aim of this study is to determine the interest levels of pre-service teachers in the Faculty of Education at 
Recep Tayyip Erdogan University. The prospective teachers' perspectives on art have a function that will affect 
both their lives and the lives of students. It is seen that pre-service teachers will be future teachers, and the 
importance and importance of high awareness of art in terms of their personal development and the fact that they 
can use art as a tool in their lessons. In this study, it is aimed to obtain information about the interest levels of 
teacher candidates in the Faculty of Education of Recep Tayyip Erdoğan University. For this purpose, in 2017-
2018 academic year in the Faculty of Education of Recep Tayyip Erdoğan University; This research was 
conducted with 352. This research was carried out within the scope of a qualitative research as it was aimed to 
reveal the interest of teacher candidates towards art. The first part is composed of personal information form and 
the second part is a form consisting of open- ended questions related to interest in art. Data were analyzed with 
content analysis and descriptive analysis. After the research, it is planned to send the research as an article in a 
peer-reviewed scientific journal. 
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Proje Özeti 
 

Günümüzde, okulların üçte ikisinden fazlasının okulda şiddet olaylarını rapor etmesi, gençlerin okulda geçirdikleri 
zaman ve okulun toplumdaki rolü, kişiler arası şiddet araştırma alanında okulda şiddeti önemli hale getirmektedir 
(Renzetti ve Edleson, 2008). Dünyada ve ülkemizde okullarda yaşanan şiddette artış görülmektedir Gittins, 2005; 
Kılıç, 2007; Pullis, 1994). Literatür tarafından okullarda şiddetin ilkokul kademesinden başladığı ve arttığı ortaya 
konmaktadır. Okullarda yaşanan değer sorunları bağlamında değerler son 15 (10) yılda hem eğitim politikacıları 
tarafından hem de bilim insanları (eğitimciler) tarafından odak noktası olmaktadır. Öğrencilerin sahip olduğu ve 
yansıttığı değerler kuramsal yönden olduğu kadar kişisel ve toplumsal değerlerdeki değişimin öncelikli olarak 
eğitimcileri ilgilendirirken Türk toplumunu da yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin eğitim 
kurumlarında kazandıkları değerleri davranış yoluyla topluma yansıması beklenilmektedir. Toplumsal sistemde 
öğrencilerin sahip oldukları ve yansıttıkları değerlerin öğretmen, öğrenci ve toplum ilişkilerinin sağlıklı 
yürüyebilmesinde önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, geleceğin yetişkinleri olacak öğrencilerin eğitim 
kurumları yoluyla kazandıkları değerlerinin toplumun değerleriyle uyumlu olması gerekliliği bulunmaktadır. 
Öğrencilerin toplumsallaşma süreci içindeki kültürel değerlerin bir aktarıcısı olması bağlamında bu uygunluk 
sorunu, sahip oldukları değerlerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin doğruluk; değerini yansıtma durumlarının tanılanmasıdır. Bu açıdan mevcut 
çalışma, literatürdeki boşluğu doldurmak üzere alan yazına katkı sağlamak amacıyla özelde ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerine; yönelik olarak planlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, değer, doğruluk, algı, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Students are expected to reflect the values they gain in educational institutions through behavior. In the context of 
the transfer of cultural values in the socialization process, this problem of conformity requires a detailed 
examination of the values they have. 
The data of the study based on the qualitative paradigm were collected using the phenomenology pattern. In order 
to determine the participants, appropriate sampling method was used. The study group is 20 students in the fourth 
class of a school where the second researcher's “School Experience” course is conducted. In order to carry out the 
study, after receiving the necessary official permits from the Rize National Education Directorate, the volunteer 
support of the class teacher was also received. The study was conducted between March-May 2018 in 2017-2018 
academic year. The accuracy scenarios used in the study were finalized by pilot application under the guidance of 
the first researcher who was expert in the field of values education. During the software process of the scenarios, 
opinions of a specialist in children's literature were taken at another faculty. Three different scenarios have been 
prepared that show the dimensions of accuracy. After the completion of the screenplays, the application study was 
started. Researcher of the project received a special training by a tale-teller who was an expert in his field. The 
scenarios were read by the second researcher in the Turkish course. In the art class, the scenario was read once 
again and the drawings were made to reflect the metaphorical perceptions of the students. 
In the study, the opinions of an expert in the field of children's paintings were taken in the solution of the data 
which is the reflection of the scenario based stories in the drawing studies. The analysis of the data was done by 
content analysis in qualitative dimension. As a result of the content analysis of the data, four main themes were 
reached. These themes; 
 

1. The correct behavior always wins 
2. Rewarding the correct behavior 
3. Self-punishment of the wrong person 
4. The right behavior makes others happy. 
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Günümüzde, okulların üçte ikisinden fazlasının okulda şiddet olaylarını rapor etmesi, gençlerin okulda geçirdikleri 
zaman ve okulun toplumdaki rolü, kişiler arası şiddet araştırma alanında okulda şiddeti önemli hale getirmektedir 
(Renzetti ve Edleson, 2008). Dünyada ve ülkemizde okullarda yaşanan şiddette artış görülmektedir Gittins, 2005; 
Kılıç, 2007; Pullis, 1994). Literatür tarafından okullarda şiddetin ilkokul kademesinden başladığı ve arttığı ortaya 
konmaktadır. Okullarda yaşanan değer sorunları bağlamında değerler son 15 (10) yılda hem eğitim politikacıları 
tarafından hem de bilim insanları (eğitimciler) tarafından odak noktası olmaktadır. Öğrencilerin sahip olduğu ve 
yansıttığı değerler kuramsal yönden olduğu kadar kişisel ve toplumsal değerlerdeki değişimin öncelikli olarak 
eğitimcileri ilgilendirirken Türk toplumunu da yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin eğitim 
kurumlarında kazandıkları değerleri davranış yoluyla topluma yansıması beklenilmektedir. Toplumsal sistemde 
öğrencilerin sahip oldukları ve yansıttıkları değerlerin öğretmen, öğrenci ve toplum ilişkilerinin sağlıklı 
yürüyebilmesinde önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, geleceğin yetişkinleri olacak öğrencilerin eğitim 
kurumları yoluyla kazandıkları değerlerinin toplumun değerleriyle uyumlu olması gerekliliği bulunmaktadır. 
Öğrencilerin toplumsallaşma süreci içindeki kültürel değerlerin bir aktarıcısı olması bağlamında bu uygunluk 
sorunu, sahip oldukları değerlerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin doğruluk; değerini yansıtma durumlarının tanılanmasıdır. Bu açıdan mevcut 
çalışma, literatürdeki boşluğu doldurmak üzere alan yazına katkı sağlamak amacıyla özelde ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerine; yönelik olarak planlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, değer, doğruluk, algı, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Students are expected to reflect the values they gain in educational institutions through behavior. In the context of 
the transfer of cultural values in the socialization process, this problem of conformity requires a detailed 
examination of the values they have. 
The data of the study based on the qualitative paradigm were collected using the phenomenology pattern. In order 
to determine the participants, appropriate sampling method was used. The study group is 20 students in the fourth 
class of a school where the second researcher's “School Experience” course is conducted. In order to carry out the 
study, after receiving the necessary official permits from the Rize National Education Directorate, the volunteer 
support of the class teacher was also received. The study was conducted between March-May 2018 in 2017-2018 
academic year. The accuracy scenarios used in the study were finalized by pilot application under the guidance of 
the first researcher who was expert in the field of values education. During the software process of the scenarios, 
opinions of a specialist in children's literature were taken at another faculty. Three different scenarios have been 
prepared that show the dimensions of accuracy. After the completion of the screenplays, the application study was 
started. Researcher of the project received a special training by a tale-teller who was an expert in his field. The 
scenarios were read by the second researcher in the Turkish course. In the art class, the scenario was read once 
again and the drawings were made to reflect the metaphorical perceptions of the students. 
In the study, the opinions of an expert in the field of children's paintings were taken in the solution of the data 
which is the reflection of the scenario based stories in the drawing studies. The analysis of the data was done by 
content analysis in qualitative dimension. As a result of the content analysis of the data, four main themes were 
reached. These themes; 
 

1. The correct behavior always wins 
2. Rewarding the correct behavior 
3. Self-punishment of the wrong person 
4. The right behavior makes others happy. 
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Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kültürlerarası etkililik düzeylerinin çeşitli faktörler açısından belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Nicel araştırma deseniyle yürütülen çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
örneklem grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde 
öğrenim gören 300 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, “Kültürlerarası Etkililik 
Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 Paket Programı 
kullanılarak analiz edilmiştir.  Verilerin analizde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, t-testi, 
varyans analizi (ANOVA), regresyon gibi istatistiki testlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, 
öğrencilerin kültürlerarası etkililiklerinin tatmin edici düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin kültürlerarası 
etkililik düzeyleri; sınıf seviyesi, uluslararası öğrenci olup olmama durumu, anne ve babanın yabancı uyruklu olup 
olmama durumu, önceki yurt dışı deneyimi ve farklı kültürden yakın arkadaşa sahip olup olmama durumuna göre 
anlamlı farklılık göstermiştir.  Cinsiyet, fakülte, anne ve baba eğitim düzeyi ve kampus içinde ya da dışında 
konaklama gibi değişkenlerin ise kültürlerarası etkililik düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Ayrıca, farklı kültürden yakın arkadaşa sahip olma, yabancı ülkede yaşamış olma ve uluslararası 
öğrenci olma değişkenlerinin kültürlerarası etkililik üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Uluslararasılaşma, Uluslararası Öğrenciler, Kültürlerarası Etkililik, 

 
Abstract 

 
In this study, it is aimed to determine undergraduate students’ intercultural effectiveness level in terms of various 
factors. 
Screening model was used in the study conducted throughout quantitative research design. The sample group of 
the research consists of 300 students studying at Middle East Technical University (METU) in the spring term of 
the 2017-2018 academic year. In the study, “Intercultural Effectiveness Scale” and “Personal Information Form” 
were used as data collection tools. The data obtained from the research were analyzed using SPSS 20.0 program.  
Statistical tests such as arithmetic mean, standard variation, frequency, percentage, t-test, analysis of variance 
(ANOVA), and regression were used to analyze the data. 
According to the research results, intercultural effectiveness of the students is at a satisfactory level. It is seen that 
intercultural effectiveness levels of the students significantly differed according to grade level, nationality, 
parents' nationality, previous abroad experience and intercultural friendships. On the other hand, the findings of 
the study show that there is not any significant effect of the variables such as gender, faculty, parents' educational 
level, and living place (on campus or off-campus) on the intercultural effectiveness level. Also, the variables of 
having a close foreign friend, having experience of living abroad and being an international student were found to 
be significant predictors of intercultural effectiveness. 
Key Words: Intercultural Skills, Intercultural Effectiveness, Internationalism, International Students, Turkey 
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4.881,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Denizcilik alanındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel nitelikteki bu araştırma, 2017-
2018 eğitim yılı bahar döneminde Denizcilik alanında eğitim veren beş farklı ortaöğretim kurumunda yürütüldü. 
Denizcilik alanında 1050 öğrenci araştırmanın çalışma evrenini oluşturdu ve örneklem seçimine gidilmeyerek 
aktif öğrenime devam etmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 832 öğrenci ile araştırma 
tamamlandı. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından okul ziyaretleri yapılarak yüz yüze görüşme yöntemi 
ile anket aracılığıyla toplandı. Anket formu; ilgili literatür ışığında hazırlanan 26 sorudan oluşan, yaş, cinsiyet, 
sınıf, gelir durumu, boy-kilo, balık tüketim sıklığı ve nedenlerini sorgulayan sorulardan oluştu. Verilerin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve kikare testi kullanıldı. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul 
onayı, kurum izinleri, öğrenci ve ebeveynlerinden yazılı ve sözlü onam alındı. Araştırmadaki öğrencilerin 
%85.7’si erkek, 16.88±0.88 yaş ortalaması, %29.1’i geliri 1601 TL ve 2000TL arasında, %75.6’sı çekirdek aile 
yapısında olduğu belirlendi. Katılımcıların balığın sağlık açısından önemine yönelik %75.4’ü herhangi bir eğitim 
almaz iken eğitim alanlar ise bu eğitimi %58.0’ı görsel ve işitsel medya aracılığıyla aldıklarını belirtti. 
Katılımcıların en fazla kırmızı et grubunu (%46.5) en az ise balık etini (%12.6) tercih ettikleri bulundu. 
Katılımcıların balık tüketimine yönelik görüşlerin dağılımı incelendiğinde; %61.3’ünün balık tüketimine önem 
verdiği, %78.4’ü balığı sağlık açısından önemli gördüğü, %52.6’sı balık yemeyi sağlıklı olduğu için tercih ettiği, 
yeni bir balık türünü tüketmeye istekli hale getiren durumun %50.6 oranında aile ve arkadaş tavsiyesinin 
olduğunu ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Katılımcıların balık tüketim 
alışkanlıkları incelendiğinde; tercih ettikleri balık türünün %50.8 oranında avlanmış balık olduğu, satın alınırken 
%70.9 oranında balıkçı tezgahının, %48.2 oranıyla tazelik hususuna dikkat edildiği, balık hazırlamada %36 
oranıyla kızartma yönteminin tercih edildiği, balık tüketim sıklığının %45.2 oranında haftada bir kez tüketildiği, 
en fazla kış mevsiminin (%40.8) tüketim için tercih edildiği, %24.8 oranında balık yağı desteği kullanıldığı ve 
kullanım süresinin %53.4 oranında 2 ay ve altı süre olduğu ve gruplar açısından istatistiksel açıdan farklı olduğu 
belirlendi (p<0.05). Geleceğin denizci adaylarının (gemiadamlarının) balık tüketim alışkanlıklarında balığın 
sağlık açısından öneminin farkında oldukları, önemine yönelik eğitimi görsel ve işitsel medyadan aldıkları ve 
yeni bir balık türünün tüketiminde aile ve arkadaş tavsiyesini önemsedikleri ve tüketilen balık miktarının yeterli 
ve dengeli beslenme için önerilen balık tüketiminin  sıklığının yeterli olmadığı Halk Sağlığı Hemşireliği’nin 
alanlarından birisi olan okul sağlığı hemşireliğine yönelik yapılacak sağlık eğitiminin gerekliliğini ve bu 
eğitimlerin aile ve akran eğitimleri ile yapılması ile ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler arasında balık 
tüketimini arttırabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: , balık tüketim alışkanlığı, sağlık, adölesan, hemşire, balık tüketimi, 
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Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kültürlerarası etkililik düzeylerinin çeşitli faktörler açısından belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Nicel araştırma deseniyle yürütülen çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
örneklem grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde 
öğrenim gören 300 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, “Kültürlerarası Etkililik 
Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 Paket Programı 
kullanılarak analiz edilmiştir.  Verilerin analizde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, t-testi, 
varyans analizi (ANOVA), regresyon gibi istatistiki testlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, 
öğrencilerin kültürlerarası etkililiklerinin tatmin edici düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin kültürlerarası 
etkililik düzeyleri; sınıf seviyesi, uluslararası öğrenci olup olmama durumu, anne ve babanın yabancı uyruklu olup 
olmama durumu, önceki yurt dışı deneyimi ve farklı kültürden yakın arkadaşa sahip olup olmama durumuna göre 
anlamlı farklılık göstermiştir.  Cinsiyet, fakülte, anne ve baba eğitim düzeyi ve kampus içinde ya da dışında 
konaklama gibi değişkenlerin ise kültürlerarası etkililik düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Ayrıca, farklı kültürden yakın arkadaşa sahip olma, yabancı ülkede yaşamış olma ve uluslararası 
öğrenci olma değişkenlerinin kültürlerarası etkililik üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Uluslararasılaşma, Uluslararası Öğrenciler, Kültürlerarası Etkililik, 

 
Abstract 

 
In this study, it is aimed to determine undergraduate students’ intercultural effectiveness level in terms of various 
factors. 
Screening model was used in the study conducted throughout quantitative research design. The sample group of 
the research consists of 300 students studying at Middle East Technical University (METU) in the spring term of 
the 2017-2018 academic year. In the study, “Intercultural Effectiveness Scale” and “Personal Information Form” 
were used as data collection tools. The data obtained from the research were analyzed using SPSS 20.0 program.  
Statistical tests such as arithmetic mean, standard variation, frequency, percentage, t-test, analysis of variance 
(ANOVA), and regression were used to analyze the data. 
According to the research results, intercultural effectiveness of the students is at a satisfactory level. It is seen that 
intercultural effectiveness levels of the students significantly differed according to grade level, nationality, 
parents' nationality, previous abroad experience and intercultural friendships. On the other hand, the findings of 
the study show that there is not any significant effect of the variables such as gender, faculty, parents' educational 
level, and living place (on campus or off-campus) on the intercultural effectiveness level. Also, the variables of 
having a close foreign friend, having experience of living abroad and being an international student were found to 
be significant predictors of intercultural effectiveness. 
Key Words: Intercultural Skills, Intercultural Effectiveness, Internationalism, International Students, Turkey 
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Bu çalışmada, Denizcilik alanındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel nitelikteki bu araştırma, 2017-
2018 eğitim yılı bahar döneminde Denizcilik alanında eğitim veren beş farklı ortaöğretim kurumunda yürütüldü. 
Denizcilik alanında 1050 öğrenci araştırmanın çalışma evrenini oluşturdu ve örneklem seçimine gidilmeyerek 
aktif öğrenime devam etmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 832 öğrenci ile araştırma 
tamamlandı. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından okul ziyaretleri yapılarak yüz yüze görüşme yöntemi 
ile anket aracılığıyla toplandı. Anket formu; ilgili literatür ışığında hazırlanan 26 sorudan oluşan, yaş, cinsiyet, 
sınıf, gelir durumu, boy-kilo, balık tüketim sıklığı ve nedenlerini sorgulayan sorulardan oluştu. Verilerin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve kikare testi kullanıldı. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul 
onayı, kurum izinleri, öğrenci ve ebeveynlerinden yazılı ve sözlü onam alındı. Araştırmadaki öğrencilerin 
%85.7’si erkek, 16.88±0.88 yaş ortalaması, %29.1’i geliri 1601 TL ve 2000TL arasında, %75.6’sı çekirdek aile 
yapısında olduğu belirlendi. Katılımcıların balığın sağlık açısından önemine yönelik %75.4’ü herhangi bir eğitim 
almaz iken eğitim alanlar ise bu eğitimi %58.0’ı görsel ve işitsel medya aracılığıyla aldıklarını belirtti. 
Katılımcıların en fazla kırmızı et grubunu (%46.5) en az ise balık etini (%12.6) tercih ettikleri bulundu. 
Katılımcıların balık tüketimine yönelik görüşlerin dağılımı incelendiğinde; %61.3’ünün balık tüketimine önem 
verdiği, %78.4’ü balığı sağlık açısından önemli gördüğü, %52.6’sı balık yemeyi sağlıklı olduğu için tercih ettiği, 
yeni bir balık türünü tüketmeye istekli hale getiren durumun %50.6 oranında aile ve arkadaş tavsiyesinin 
olduğunu ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Katılımcıların balık tüketim 
alışkanlıkları incelendiğinde; tercih ettikleri balık türünün %50.8 oranında avlanmış balık olduğu, satın alınırken 
%70.9 oranında balıkçı tezgahının, %48.2 oranıyla tazelik hususuna dikkat edildiği, balık hazırlamada %36 
oranıyla kızartma yönteminin tercih edildiği, balık tüketim sıklığının %45.2 oranında haftada bir kez tüketildiği, 
en fazla kış mevsiminin (%40.8) tüketim için tercih edildiği, %24.8 oranında balık yağı desteği kullanıldığı ve 
kullanım süresinin %53.4 oranında 2 ay ve altı süre olduğu ve gruplar açısından istatistiksel açıdan farklı olduğu 
belirlendi (p<0.05). Geleceğin denizci adaylarının (gemiadamlarının) balık tüketim alışkanlıklarında balığın 
sağlık açısından öneminin farkında oldukları, önemine yönelik eğitimi görsel ve işitsel medyadan aldıkları ve 
yeni bir balık türünün tüketiminde aile ve arkadaş tavsiyesini önemsedikleri ve tüketilen balık miktarının yeterli 
ve dengeli beslenme için önerilen balık tüketiminin  sıklığının yeterli olmadığı Halk Sağlığı Hemşireliği’nin 
alanlarından birisi olan okul sağlığı hemşireliğine yönelik yapılacak sağlık eğitiminin gerekliliğini ve bu 
eğitimlerin aile ve akran eğitimleri ile yapılması ile ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler arasında balık 
tüketimini arttırabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: , balık tüketim alışkanlığı, sağlık, adölesan, hemşire, balık tüketimi, 
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Abstract 
 

In this study, it is aimed to determine the fish consumption habits of the students who are studying at Vocational 
and Technical Anatolian High Schools Department of Maritime. This cross-sectional study was carried out in 
five different secondary education institutions in the maritime field in the spring term of 2017-2018 academic 
year. The population of the study consisted of 1050 students in the field of maritime and the study was completed 
with a total of 832 students who are actively studying and who agreed to participate in the study. The data of the 
study were collected by using questionnaires and face-to-face interview method. The questionnaire consist of 26 
questions prepared in the light of the related literature and they are about age, gender, class, income status, 
height-weight, frequency of fish consumption and its reasons. Descriptive statistics and chi-square test were used 
to evaluate the data. In order to carry out the study, ethics committee approval, institution permits, written and 
oral consent from students and their parents were obtained. It was determined that %85.7 of the participants are 
male, %29.1 have an income between 1601 TL and 2000 TL, %75.6 live in a nuclear family. Students’ age 
average is 16.88±0.88. While 75.4% of participants did not receive any training on the importance of fish in 
terms of health, 58.0% of those who received training stated that they received the training through visual and 
auditory media. It was found that participants preferred the red meat group (46.5%) most and preferred fish meat 
(12.6%) at least. When the distribution of the participants’ opinions about the fish consumption was examined, it 
was seen that 61.3% of them give importance to fish consumption, 78.4% regard fish as important for health, 
52.6% prefer eating fish as it is healthy. Also, it was determined that 50.6% reasons why participants become 
willing to taste a new kind of fish are based on family and friend advice, which is statistically significant among 
the groups (p<0.05).  When the fish consumption habits of the participants were examined, it was determined that 
50.8% of the fish species preferred is caught fish, participants pay attention to fishing loom at the rate of 70.9% 
and to whether fish is fresh at the rate of 48.2% while buying fish, frying is preferred at the rate of 36% while 
preparing fish, fish is consumed once a week at the rate of 45.2%, winter is mostly preferred (40.8%) for fish 
consumption, fish oil is used for support at the rate of 24.8%, and the duration of the use of fish oil is 2 months or 
less at the rate of 53.4%, which is statistically significant among the groups (p<0.05). Results: The research 
results show that future seamen are aware of the importance of fish in terms of health, they have received training 
in the importance of fish through visual and auditory media, they care family and friend advice for the 
consumption of a new kind of fish, and the amount of fish consumed is not sufficient for adequate and balanced 
nutrition. In this context, it is seen that it is necessary to provide health training in school health nursing that is 
one of the areas related to public health nursing and that the fish consumption among students in secondary 
education institutions can be increased by providing these trainings together with family and peer education. 
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Dünya su ürünleri üretiminde crustacea sınıfı canlılar büyük öneme sahiptir (Kaya ve ark., 2009). Bu sınıfın 
başlıca temsilcilerinden karides, istakoz ve yengeç üretimi, gerek avcılık ve gerekse yetiştiricilik suretiyle giderek 
artmaktadır. Gerek boyutunun küçük olması ve gerekse yenilebilir et miktarının az olması nedeniyle ülkemizde 
insan gıdası olarak değerlendirilmeyen ancak denizel ekosistemde özellikle dip balıklarının beslenmesinde önemli 
yeri olan Liocarcinus depurator türünün derinliğe bağlı olarak mevsimsel dağılımları üzerine Karadenizde yapılmış 
bilimsel çalışmaya rastlanılmamakla birlikte, farklı ülkelerde biyolojileri, ekolojileri üzerine çalışmalar mevcuttur. 
Planlanan bu çalışma ile literatürde tespit edilen bu eksikliğin giderilmesi planlanmaktadır. Çalışmanın sonunda 
Liocarcinus depuratorun derinliğe bağlı (0-50 m) mevsimsel değişimi ilk defa bu çalışmayla araştırılacak ve türün 
dağılımı Fiziko- kimyasal verilerle birlikte değerlendirilerek türün biyoekolojik özellikleri belirlenecektir. 
Batı Karadeniz (Sinop-İğneada) hattında çalışmanın amacına uygun olarak 7 ayrı hat üzerinden 3 farklı derinlikleri 
(0-50 m) içeren mevsimsel örneklemeler yapılacaktır. Bu amaçla yapılacak örneklemlerde Batı Karadeniz 
şartlarında çalışma deneyimi olan kaptan ve gemicilere sahip Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait R/V 
KARADENİZ ARAŞTIRMA adlı Araştırma Gemisi kullanılacaktır. Örneklerin toplanmasında 2 m genişliğinde,15 
mm ağ gözü açıklığına sahip krişli trol (Beam trol) kullanılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Beam trol, Liocarcinus depurator, Yaş,Boy,Ağırlık, 
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Abstract 
 

In this study, it is aimed to determine the fish consumption habits of the students who are studying at Vocational 
and Technical Anatolian High Schools Department of Maritime. This cross-sectional study was carried out in 
five different secondary education institutions in the maritime field in the spring term of 2017-2018 academic 
year. The population of the study consisted of 1050 students in the field of maritime and the study was completed 
with a total of 832 students who are actively studying and who agreed to participate in the study. The data of the 
study were collected by using questionnaires and face-to-face interview method. The questionnaire consist of 26 
questions prepared in the light of the related literature and they are about age, gender, class, income status, 
height-weight, frequency of fish consumption and its reasons. Descriptive statistics and chi-square test were used 
to evaluate the data. In order to carry out the study, ethics committee approval, institution permits, written and 
oral consent from students and their parents were obtained. It was determined that %85.7 of the participants are 
male, %29.1 have an income between 1601 TL and 2000 TL, %75.6 live in a nuclear family. Students’ age 
average is 16.88±0.88. While 75.4% of participants did not receive any training on the importance of fish in 
terms of health, 58.0% of those who received training stated that they received the training through visual and 
auditory media. It was found that participants preferred the red meat group (46.5%) most and preferred fish meat 
(12.6%) at least. When the distribution of the participants’ opinions about the fish consumption was examined, it 
was seen that 61.3% of them give importance to fish consumption, 78.4% regard fish as important for health, 
52.6% prefer eating fish as it is healthy. Also, it was determined that 50.6% reasons why participants become 
willing to taste a new kind of fish are based on family and friend advice, which is statistically significant among 
the groups (p<0.05).  When the fish consumption habits of the participants were examined, it was determined that 
50.8% of the fish species preferred is caught fish, participants pay attention to fishing loom at the rate of 70.9% 
and to whether fish is fresh at the rate of 48.2% while buying fish, frying is preferred at the rate of 36% while 
preparing fish, fish is consumed once a week at the rate of 45.2%, winter is mostly preferred (40.8%) for fish 
consumption, fish oil is used for support at the rate of 24.8%, and the duration of the use of fish oil is 2 months or 
less at the rate of 53.4%, which is statistically significant among the groups (p<0.05). Results: The research 
results show that future seamen are aware of the importance of fish in terms of health, they have received training 
in the importance of fish through visual and auditory media, they care family and friend advice for the 
consumption of a new kind of fish, and the amount of fish consumed is not sufficient for adequate and balanced 
nutrition. In this context, it is seen that it is necessary to provide health training in school health nursing that is 
one of the areas related to public health nursing and that the fish consumption among students in secondary 
education institutions can be increased by providing these trainings together with family and peer education. 
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Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Dünya su ürünleri üretiminde crustacea sınıfı canlılar büyük öneme sahiptir (Kaya ve ark., 2009). Bu sınıfın 
başlıca temsilcilerinden karides, istakoz ve yengeç üretimi, gerek avcılık ve gerekse yetiştiricilik suretiyle giderek 
artmaktadır. Gerek boyutunun küçük olması ve gerekse yenilebilir et miktarının az olması nedeniyle ülkemizde 
insan gıdası olarak değerlendirilmeyen ancak denizel ekosistemde özellikle dip balıklarının beslenmesinde önemli 
yeri olan Liocarcinus depurator türünün derinliğe bağlı olarak mevsimsel dağılımları üzerine Karadenizde yapılmış 
bilimsel çalışmaya rastlanılmamakla birlikte, farklı ülkelerde biyolojileri, ekolojileri üzerine çalışmalar mevcuttur. 
Planlanan bu çalışma ile literatürde tespit edilen bu eksikliğin giderilmesi planlanmaktadır. Çalışmanın sonunda 
Liocarcinus depuratorun derinliğe bağlı (0-50 m) mevsimsel değişimi ilk defa bu çalışmayla araştırılacak ve türün 
dağılımı Fiziko- kimyasal verilerle birlikte değerlendirilerek türün biyoekolojik özellikleri belirlenecektir. 
Batı Karadeniz (Sinop-İğneada) hattında çalışmanın amacına uygun olarak 7 ayrı hat üzerinden 3 farklı derinlikleri 
(0-50 m) içeren mevsimsel örneklemeler yapılacaktır. Bu amaçla yapılacak örneklemlerde Batı Karadeniz 
şartlarında çalışma deneyimi olan kaptan ve gemicilere sahip Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait R/V 
KARADENİZ ARAŞTIRMA adlı Araştırma Gemisi kullanılacaktır. Örneklerin toplanmasında 2 m genişliğinde,15 
mm ağ gözü açıklığına sahip krişli trol (Beam trol) kullanılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Beam trol, Liocarcinus depurator, Yaş,Boy,Ağırlık, 
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Proje Özeti 
 
Bu çalışmada bazı potansiyel biyolojik öneme sahip bazı yeni benzoksazol hibrit bileşiklerin sentezi ve 
antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. İlk olarak 1,3-benzoksazol-2-on (bileşiği literatürdeki 
yönteme göre sentezlenecektir. Ardından bu bileşik etil bromoasetat ile etkileştirilerek etil (2- okso-1,3-
benzoksazol-3(2H)-il) asetat  (1) bileşiğine, 1 nolu bileşikte hidrazin hidrat ile etkileştirilerek karşılık gelen 2-(2-
okso-1,3-benzoksazol-3(2H)-il)asetohidrazid (2) bileşiğine dönüştürülecektir. İkinci basamakta 6 farklı salisil 
aldehit türevi etanol içerisinde piridin katalizörliğinde 2,2-dimetil-1,3-dioksan -4,6-dion (Meldrum's acid) bileşiği 
ile etkileştirilerek karşılık gelen kumarin-3-karboksilik asid (3a-f) bileşiklerine, 3a-f bileşikleride diklorometan 
içerisinde SOCl2 varlığında etkileştirilerek karşılık gelen kumarin benzotriazol türevlerine (4a-f) 
dönüştürülecektir. Üçüncü basamakta elde edilen 2-(2-okso-1,3-benzoksazol-3(2H)-il) asetohidrazid (2) bileşiği 
ve kumarin benzotriazol türevleri (4a-f) etkileştirilerek 6 farklı benzoksazol-kumarn hibrit bileşiklerin sentezi 
gerçekleştirilecektir. Son basamakta ise, 3 farklı benzoksazol-1,2,4-triazol (7a-c) ve benzoksazol-1,3,4-tiyadiazol 
(8a-c) bileşikleri sentezlenecektir. Bunun için ilk olarak, 2-(2-okso-1,3-benzoksazol-3(2H)-il) asetohidrazid (2) 
bileşiği 3 farklı tiyosemikarbazid türevi ile etkileştirilerek tiyosemikarbazid türevlerine (6a-c) dönüştürülecektir. 
Ardından bu bileşik baz katalizli halka kapanmasına uğratılarak benzoksazol-1,2,4- triazol (7a-c) ve asid katalizli 
halka kapanmasına uğratılarak benzoksazol-1,3,4-tiyadiazol (8a-c) hibrit bileşikleri sentezlenecektir. Sentezlenen 
tüm orijinal bileşiklerin yapıları (toplam 15 madde) IR, 1H NMR, 13C NMR, kütle spektroskopisi ve elementel 
analiz yöntemleriyle aydınlatılacaktır. Ayrıca, sentezlenen bileşikler antimikrobiyal aktivite yönünden 
incelenencektir. 
Anahtar Kelimeler: benzoksazol, kumarin, antimikrobiyal, hibrit molekül, 
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Cinsellik, insanoğlunun tabiatında var olan fıtri bir eğilimdir ve bu yönüyle dinlerin önemli temalarından birini 
oluşturmaktadır. Dinler, insanoğlundan tabiatında var olan bu eğilimi yani cinsel istek ve arzularını görmezden 
gelmesini değil, meşru yollarla ve çizilen sınırlar içerisinde gidermesini ister. Meşru sınırların dışına taşılması ise 
cinsel sapkınlık olarak görülür. Nitekim eşcinsellik, dinlerin sapkınlık olarak nitelediği ve ağır cezalar öngördüğü 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya çıkan dinlerin meseleye 
yaklaşımlarını incelediğimiz bu araştırmanın da gösterdiği üzere eşcinsellik, tarihin hemen her döneminde ve 
dünyanın neredeyse tüm coğrafyalarında rastlanan önemli bir problemdir. XX. yüzyılın ortalarından itibaren 
lezbiyen ve gey bireylerin oluşturduğu hareketlerin yoğun faaliyetlerinin neticesinde günümüzde bu meselenin 
daha karmaşık hale geldiği görülmektedir. Eşcinsel bireylerin evlenebilmeleri, evlat edinebilmeleri, sperm 
bankalarına başvurup çocuk sahibi olabilmeleri, askere alınmaları vb hususlar konunun karmaşıklığını gözler 
önüne serme noktasında yeterli örneklerdir. Yaptığımız araştırma eşcinsellik meselesinin dini alana da taşdığını 
ve konuyu farklı bir boyuta getirdiğini göstermektedir. Eşcinsel bireylerin dini açıdan evlenebilme imkanı, din 
adamı yetiştiren okullara kabul edilmeleri ve hatta din görevlisi olabilmelerinin yolunu açmaya dönük bazı 
girişimler dinsel gelenekler içerisindeki tartışmaların büyümesine yol açmıştır. Elbette bu tartışmaların tüm 
dinsel geleneklerde aynı ölçüde olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin Yahudi ve Hıristiyan cemaatlerde yaşanan bazı 
tartışmalara Müslüman toplumlarda rastlamıyoruz. Ancak bu durum elbette söz konusu meselelerin yakın 
dönemde Müslüman toplumların da yüzleşmesi gereken problemler olmayacağı anlamına gelmemektedir. 
Sonuç olarak cinsel özgürlük ve kimlik tartışmalarının en yoğun yaşandığı eşcinsellik konusunda gerek kutsal 
metinleri literal olarak okuyarak ve geleneği devam ettirerek konuya yaklaşma, gerekse olgudan hareketle 
metinleri yeniden okumaya çalışma ve geleneği eleştirme çabalarının konuyu dinler açısından daha karmaşık ve 
tartışmalı bir hale getirdiği söylenebilir. Bu doğrultuda meselenin dini, tıbbi, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının 
yeniden ele alınması, sağlıklı zeminlerde tartışılması ve buradan hareketle bir sonuç ortaya konulmasının önemi 
ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Eşcinsellik, Hinduizm, Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik, İslam, 
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Bu çalışmada bazı potansiyel biyolojik öneme sahip bazı yeni benzoksazol hibrit bileşiklerin sentezi ve 
antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. İlk olarak 1,3-benzoksazol-2-on (bileşiği literatürdeki 
yönteme göre sentezlenecektir. Ardından bu bileşik etil bromoasetat ile etkileştirilerek etil (2- okso-1,3-
benzoksazol-3(2H)-il) asetat  (1) bileşiğine, 1 nolu bileşikte hidrazin hidrat ile etkileştirilerek karşılık gelen 2-(2-
okso-1,3-benzoksazol-3(2H)-il)asetohidrazid (2) bileşiğine dönüştürülecektir. İkinci basamakta 6 farklı salisil 
aldehit türevi etanol içerisinde piridin katalizörliğinde 2,2-dimetil-1,3-dioksan -4,6-dion (Meldrum's acid) bileşiği 
ile etkileştirilerek karşılık gelen kumarin-3-karboksilik asid (3a-f) bileşiklerine, 3a-f bileşikleride diklorometan 
içerisinde SOCl2 varlığında etkileştirilerek karşılık gelen kumarin benzotriazol türevlerine (4a-f) 
dönüştürülecektir. Üçüncü basamakta elde edilen 2-(2-okso-1,3-benzoksazol-3(2H)-il) asetohidrazid (2) bileşiği 
ve kumarin benzotriazol türevleri (4a-f) etkileştirilerek 6 farklı benzoksazol-kumarn hibrit bileşiklerin sentezi 
gerçekleştirilecektir. Son basamakta ise, 3 farklı benzoksazol-1,2,4-triazol (7a-c) ve benzoksazol-1,3,4-tiyadiazol 
(8a-c) bileşikleri sentezlenecektir. Bunun için ilk olarak, 2-(2-okso-1,3-benzoksazol-3(2H)-il) asetohidrazid (2) 
bileşiği 3 farklı tiyosemikarbazid türevi ile etkileştirilerek tiyosemikarbazid türevlerine (6a-c) dönüştürülecektir. 
Ardından bu bileşik baz katalizli halka kapanmasına uğratılarak benzoksazol-1,2,4- triazol (7a-c) ve asid katalizli 
halka kapanmasına uğratılarak benzoksazol-1,3,4-tiyadiazol (8a-c) hibrit bileşikleri sentezlenecektir. Sentezlenen 
tüm orijinal bileşiklerin yapıları (toplam 15 madde) IR, 1H NMR, 13C NMR, kütle spektroskopisi ve elementel 
analiz yöntemleriyle aydınlatılacaktır. Ayrıca, sentezlenen bileşikler antimikrobiyal aktivite yönünden 
incelenencektir. 
Anahtar Kelimeler: benzoksazol, kumarin, antimikrobiyal, hibrit molekül, 
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Cinsellik, insanoğlunun tabiatında var olan fıtri bir eğilimdir ve bu yönüyle dinlerin önemli temalarından birini 
oluşturmaktadır. Dinler, insanoğlundan tabiatında var olan bu eğilimi yani cinsel istek ve arzularını görmezden 
gelmesini değil, meşru yollarla ve çizilen sınırlar içerisinde gidermesini ister. Meşru sınırların dışına taşılması ise 
cinsel sapkınlık olarak görülür. Nitekim eşcinsellik, dinlerin sapkınlık olarak nitelediği ve ağır cezalar öngördüğü 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya çıkan dinlerin meseleye 
yaklaşımlarını incelediğimiz bu araştırmanın da gösterdiği üzere eşcinsellik, tarihin hemen her döneminde ve 
dünyanın neredeyse tüm coğrafyalarında rastlanan önemli bir problemdir. XX. yüzyılın ortalarından itibaren 
lezbiyen ve gey bireylerin oluşturduğu hareketlerin yoğun faaliyetlerinin neticesinde günümüzde bu meselenin 
daha karmaşık hale geldiği görülmektedir. Eşcinsel bireylerin evlenebilmeleri, evlat edinebilmeleri, sperm 
bankalarına başvurup çocuk sahibi olabilmeleri, askere alınmaları vb hususlar konunun karmaşıklığını gözler 
önüne serme noktasında yeterli örneklerdir. Yaptığımız araştırma eşcinsellik meselesinin dini alana da taşdığını 
ve konuyu farklı bir boyuta getirdiğini göstermektedir. Eşcinsel bireylerin dini açıdan evlenebilme imkanı, din 
adamı yetiştiren okullara kabul edilmeleri ve hatta din görevlisi olabilmelerinin yolunu açmaya dönük bazı 
girişimler dinsel gelenekler içerisindeki tartışmaların büyümesine yol açmıştır. Elbette bu tartışmaların tüm 
dinsel geleneklerde aynı ölçüde olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin Yahudi ve Hıristiyan cemaatlerde yaşanan bazı 
tartışmalara Müslüman toplumlarda rastlamıyoruz. Ancak bu durum elbette söz konusu meselelerin yakın 
dönemde Müslüman toplumların da yüzleşmesi gereken problemler olmayacağı anlamına gelmemektedir. 
Sonuç olarak cinsel özgürlük ve kimlik tartışmalarının en yoğun yaşandığı eşcinsellik konusunda gerek kutsal 
metinleri literal olarak okuyarak ve geleneği devam ettirerek konuya yaklaşma, gerekse olgudan hareketle 
metinleri yeniden okumaya çalışma ve geleneği eleştirme çabalarının konuyu dinler açısından daha karmaşık ve 
tartışmalı bir hale getirdiği söylenebilir. Bu doğrultuda meselenin dini, tıbbi, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının 
yeniden ele alınması, sağlıklı zeminlerde tartışılması ve buradan hareketle bir sonuç ortaya konulmasının önemi 
ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Eşcinsellik, Hinduizm, Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik, İslam, 
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Abstract 
 
Sexuality is an inherent tendency in disposition of humankind and it is one of the basic issues of religions. 
Religions have a tendency to put sexual desires into practice within boundaries and through legal ways, not to 
ignore them which are naturally human. To transgress the limits of legal boundaries is regarded as sexual 
perversion. Indeed, homosexuality as a phenomenon which religions describe it as heresy and call for harsh 
penalties. When we analyzed the approachments of the religions toward this issue, the survey gives that 
homosexuality was a significant problem in all periods of history and nearly all over the world. 
From the midst of the 20th century, with the results of the intensive activities of the movements founded by 
lesbian and gay people, today this issue is more complicated than before. The topics like homosexual marriages, 
their child adoption, and also their application to the sperm bank to have a child or their acceptance to the army 
are the sufficient examples to understand the complexity. Our research shows that homosexuality has entered 
also religious field and brought another aspect to this subject. The possibility of the homosexual marriages, the 
acceptance to the religious schools and also to give some opportunities to make them ecclesiastics caused the 
increase of debates. We cannot surely say that these discussions are not same in all religious traditions. For 
example, we don’t encounter the discussions of Jewish and Christian communities in Muslim world. However, 
this situation does not mean that Muslim people will not face with the same problems in near future. 
Consequently, both reading holy texts about the issue of sexual freedom and clash of identities and maintaining 
tradition or criticize them make it more complicated and contradictive. Accordingly, reconsidering religious, 
medical, psychological and sociological aspects of the issue, discussing it on the right ways and concluding about 
it are very important points. 
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Proje Özeti 
 
İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra kolektör hattıyla toplanan atık suların; belirli bir proje 
ile tasarlanan ve hesaplanan kıyıya uzaklık ve belirli bir derinlikte, deniz tabanına gömülerek döşenmiş boru 
hattından alıcı ortamın bertaraf kabiliyeti ölçüsünde seyreltilmesine derin deniz deşarjı denir. Derin deniz deşarjı 
sistemi bütün dünyada kabul gören bir yöntemdir. Denizel ortam, derin deniz deşarjı sistemi içerisinde alıcı 
ortamı oluşturmakta ve gerek zirai faaliyetlerle, gerek sanayi atıklarıyla, gerekse evsel ve kentsel kökenli 
antropojenik kirleticilerle sürekli olarak yoğun bir şekilde yüklenmektedir. 
Bu çalışmada Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde bulunan derin deniz deşarjı yapılarının faunası; SCUBA (Self 
Contained Underwater Breathing Apparatus &ndash; Kendi Kendine Yeterli Su Altı Soluma Cihazı) ve Dalgıç 
marifetiyle, Su Altı Görsel Sayım Metodu kullanılarak incelenecek ve derin deniz deşarjı bölgeleri Sediment 
Toksisitesi Testi metodu kullanılarak toksikolojik olarak değerlendirilecektir. 
Bu amaçla belirlenen 4 istasyonda, mevsimsel örnekleme yapılarak (Su Altı Görsel Sayım ve Sediment 
Örneklemesi) faunası araştırılacak ve elde edilen bulgular ile bu yapıların ve bu yapılar vasıtasıyla yapılan 
deşarjın denizel ekosisteme etkileri ortaya koyulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: derin deniz deşarj, derin deniz deşarj, görsel sayım, 
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Abstract 
 
Sexuality is an inherent tendency in disposition of humankind and it is one of the basic issues of religions. 
Religions have a tendency to put sexual desires into practice within boundaries and through legal ways, not to 
ignore them which are naturally human. To transgress the limits of legal boundaries is regarded as sexual 
perversion. Indeed, homosexuality as a phenomenon which religions describe it as heresy and call for harsh 
penalties. When we analyzed the approachments of the religions toward this issue, the survey gives that 
homosexuality was a significant problem in all periods of history and nearly all over the world. 
From the midst of the 20th century, with the results of the intensive activities of the movements founded by 
lesbian and gay people, today this issue is more complicated than before. The topics like homosexual marriages, 
their child adoption, and also their application to the sperm bank to have a child or their acceptance to the army 
are the sufficient examples to understand the complexity. Our research shows that homosexuality has entered 
also religious field and brought another aspect to this subject. The possibility of the homosexual marriages, the 
acceptance to the religious schools and also to give some opportunities to make them ecclesiastics caused the 
increase of debates. We cannot surely say that these discussions are not same in all religious traditions. For 
example, we don’t encounter the discussions of Jewish and Christian communities in Muslim world. However, 
this situation does not mean that Muslim people will not face with the same problems in near future. 
Consequently, both reading holy texts about the issue of sexual freedom and clash of identities and maintaining 
tradition or criticize them make it more complicated and contradictive. Accordingly, reconsidering religious, 
medical, psychological and sociological aspects of the issue, discussing it on the right ways and concluding about 
it are very important points. 
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Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra kolektör hattıyla toplanan atık suların; belirli bir proje 
ile tasarlanan ve hesaplanan kıyıya uzaklık ve belirli bir derinlikte, deniz tabanına gömülerek döşenmiş boru 
hattından alıcı ortamın bertaraf kabiliyeti ölçüsünde seyreltilmesine derin deniz deşarjı denir. Derin deniz deşarjı 
sistemi bütün dünyada kabul gören bir yöntemdir. Denizel ortam, derin deniz deşarjı sistemi içerisinde alıcı 
ortamı oluşturmakta ve gerek zirai faaliyetlerle, gerek sanayi atıklarıyla, gerekse evsel ve kentsel kökenli 
antropojenik kirleticilerle sürekli olarak yoğun bir şekilde yüklenmektedir. 
Bu çalışmada Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde bulunan derin deniz deşarjı yapılarının faunası; SCUBA (Self 
Contained Underwater Breathing Apparatus &ndash; Kendi Kendine Yeterli Su Altı Soluma Cihazı) ve Dalgıç 
marifetiyle, Su Altı Görsel Sayım Metodu kullanılarak incelenecek ve derin deniz deşarjı bölgeleri Sediment 
Toksisitesi Testi metodu kullanılarak toksikolojik olarak değerlendirilecektir. 
Bu amaçla belirlenen 4 istasyonda, mevsimsel örnekleme yapılarak (Su Altı Görsel Sayım ve Sediment 
Örneklemesi) faunası araştırılacak ve elde edilen bulgular ile bu yapıların ve bu yapılar vasıtasıyla yapılan 
deşarjın denizel ekosisteme etkileri ortaya koyulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: derin deniz deşarj, derin deniz deşarj, görsel sayım, 
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Proje Özeti 
 
Barbunya balığı Doğu Karadenizde dip balıkları avcılığında ticari öneme sahip olan en önemli türlerden biridir. 
Bu özelliğinden dolayı sürekli olarak av baskısına maruz kalmaktadır. Alınan önlemlere rağmen başta av baskısı 
olmak üzere yaşam habitatında meydana gelen değişimler nedeniyle bu türün stoklarında önemli azalmalar 
olmuştur. 
Bir türün devamlılığını sağlayan en önemli faktör üremedir. Stokların sürdürülebilirliği üreme potansiyeline 
bağlıdır. Bu bağlamda balıkçılığın ve stokların sürdürülebilirliğini sağlamak için üreme biyolojisi ve üremenin 
katılım üzerine olan etkisi iyi bilinmelidir. 
Bu çalışmada, Doğu Karadenizdeki barbunya balığı stoklarının makroskopik (görsel) ve mikroskobik (histolojik) 
yöntemlerle gonad gelişim evrelerini karşılaştırarak daha gerçekçi bir şekilde türün üreme stratejisi ve üreme 
periyodu ortaya konacaktır. Ayrıca yıllık ve kısmi yumurta verimlilikleri tespit edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Mullus barbatus, Üreme, yumurta verimliliği, Doğu Karadeniz, 
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Proje Özeti 
 
Bu araştırma projesi ile Sakarya Zonunun Doğusunda Üst Kretase sonrasında gelişmiş ve bu dönemde temsiliyet 
sunan Au&rsquo;ca göreceli olarak zengin adakit benzeri trakiandezitler petrolojik özellikleri, ana oksit, iz 
element, nadir toprak element ve mineral kimyası ve Rb- Sr, Sm-Nd ve Pb-Pb izotop analizleri ile açıklanacaktır. 
Oluşum yaşları ise zirkon U-Pb yaşlandırma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Bu bilgilere dayalı olarak, kayaçları 
oluşturan magmanın kaynağı, protolitin ergime modeli, derecesi ve yeri, bu ergimeye sebep olan ısı kaynağı, 
ergiyiğin oluşumundan itibaren evrimi ve mümkün cevher taşıma potansiyelleri ve jeodinamik ortam 
açıklanacaktır. Tüm elde edilecek bu bulgularla, bölge jeolojisine Üst Kretase sonrası jeodinamik model için 
önemli katkılar sağlanarak tartışılan konular daha kuvvetli veriler ile desteklenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sakarya Zonu, trakiandezitler, adakit, alt kıtasal kabuk, 
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Barbunya balığı Doğu Karadenizde dip balıkları avcılığında ticari öneme sahip olan en önemli türlerden biridir. 
Bu özelliğinden dolayı sürekli olarak av baskısına maruz kalmaktadır. Alınan önlemlere rağmen başta av baskısı 
olmak üzere yaşam habitatında meydana gelen değişimler nedeniyle bu türün stoklarında önemli azalmalar 
olmuştur. 
Bir türün devamlılığını sağlayan en önemli faktör üremedir. Stokların sürdürülebilirliği üreme potansiyeline 
bağlıdır. Bu bağlamda balıkçılığın ve stokların sürdürülebilirliğini sağlamak için üreme biyolojisi ve üremenin 
katılım üzerine olan etkisi iyi bilinmelidir. 
Bu çalışmada, Doğu Karadenizdeki barbunya balığı stoklarının makroskopik (görsel) ve mikroskobik (histolojik) 
yöntemlerle gonad gelişim evrelerini karşılaştırarak daha gerçekçi bir şekilde türün üreme stratejisi ve üreme 
periyodu ortaya konacaktır. Ayrıca yıllık ve kısmi yumurta verimlilikleri tespit edilecektir. 
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Bu araştırma projesi ile Sakarya Zonunun Doğusunda Üst Kretase sonrasında gelişmiş ve bu dönemde temsiliyet 
sunan Au&rsquo;ca göreceli olarak zengin adakit benzeri trakiandezitler petrolojik özellikleri, ana oksit, iz 
element, nadir toprak element ve mineral kimyası ve Rb- Sr, Sm-Nd ve Pb-Pb izotop analizleri ile açıklanacaktır. 
Oluşum yaşları ise zirkon U-Pb yaşlandırma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Bu bilgilere dayalı olarak, kayaçları 
oluşturan magmanın kaynağı, protolitin ergime modeli, derecesi ve yeri, bu ergimeye sebep olan ısı kaynağı, 
ergiyiğin oluşumundan itibaren evrimi ve mümkün cevher taşıma potansiyelleri ve jeodinamik ortam 
açıklanacaktır. Tüm elde edilecek bu bulgularla, bölge jeolojisine Üst Kretase sonrası jeodinamik model için 
önemli katkılar sağlanarak tartışılan konular daha kuvvetli veriler ile desteklenecektir. 
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Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
o para; internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para 
birimini ifade etmektedir. 
Bir merkezileşmiş otoriteye bağlı olmadan sonsuz şifrelenmiş işlemi konsolide eden ve takibini sağlayan blok 
zincir, bugün Bretton-Woods sistemini ve ABDnin merkezi otorite olarak denetimini aşan bir küresel devrimi 
ifade etmektedir. Yakın gelecekte ülkeler, bu şifrelenmiş işlem takibini sağlayan ticari- elektronik veri 
tabanlarını ve bunun genel ve yerel değişim araçlarını geliştireceklerdir. 
Halihazırda Japonya, Estonya ve Rusya gibi kendi milli kripto parasını geliştirmeye başlayan ülkelerin varlığı 
ülkemizde de ileride milli bir kripto para geliştirilmesi durumunda yapılacak bu proje çalışması buna öncülük 
edecek bir çalışma olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri (Blockchain), Sanal Para, Finansal Uygulamalar, Ekonomik Uygulamalar, 

 

 
Proje Başlığı Argümantasyon Odaklı Eğitsel Bir Bilgisayar Oyununun Tasarlanması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. MEHMET  KÜÇÜK 
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21.240,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
21.240,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
MEB Fen Bilimleri öğretim programı vizyonunda doğrudan kazandırılması hedeflenen becerilerden birisi de 
argümantasyondur (bilimsel tartışma). Ülkemizde genel olarak argümantasyon çalışmaları büyük yaşlardaki 
örneklemlerle yoğun olarak çalışılmış ve ilkokul düzeyi çoğunlukla ihmal edilmiştir. Ancak bireylerin bilimsel 
tavır takınmaları küçük yaşlardan itibaren şekillenmektedir. Bu nedenle argümantasyon uygulamalarının ilkokul 
çağında da yaygınlaşması, küçük yaş guruplarının en azından veri-iddia-gerekçe üçgenine dayalı gelişimini 
sağlayabilir ve bireylere daha fazla bilimsel tartışma alışkanlıkları kazandırabilir. Diğer yandan bu alışkanlıkların 
artırılması, bireylerin fen kavramlarına daha yakın olmalarını sağlayabilir. Bu durumda, ilkokul öğrencilerinin 
doğasına uygun olarak, eğitsel oyunlarla fen derslerine olan motivasyonlarının artırılmasının ve argümantasyon 
becerilerinin geliştirilmesinin hedeflenmesi önemli bir katma değer olarak düşünülebilir. Ancak, ülkemizde 
ilkokul düzeyinde ve fen eğitimi alanında tasarlanmış herhangi bir eğitsel bilgisayar oyunu ve uzun süreli bir 
argümantasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu projede bu ihtiyaca cevap verilmesi ve önemli bir boşluğun 
doldurulması hedeflenmektedir. Başka bir ifadeyle, bu projede ilkokul öğrencilerinin argümantasyon becerilerinin 
gelişimini sağlayacak eğitsel bir bilgisayar oyununu geliştirmek amaçlanmıştır. 
Çalışmada tasarım temelli araştırma yöntemi kullanılacaktır. Eğitsel bilgisayar oyunu ilkokul 4. Sınıf Fen 
Bilimleri Dersinin Kuvvetin Etkileri ve Maddenin Özellikleri ünitelerine yönelik geliştirilecektir. Oyun 
tasarlandıktan sonra pilot uygulamalar için Rize İli Çayeli İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokuldaki 
4. sınıf öğrencileriyle çalışılacaktır. Pilot uygulamada sınıfın heterojen başarı ortalamasına sahip olmasına dikkat 
edilecek ve uygulama grubu ortalama 30 öğrenciden oluşacaktır. Bu pilot uygulama yardımıyla, oyun ile ilgili 
olası aksaklıkların ya da problemlerin belirlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin oyunla tanıştırılması 
sağlanarak, oyunun onların kavrama düzeyine uygunluğu da test edilmiş olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Eğitsel bilgisayar oyunu, Fen bilimleri dersi, 
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o para; internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para 
birimini ifade etmektedir. 
Bir merkezileşmiş otoriteye bağlı olmadan sonsuz şifrelenmiş işlemi konsolide eden ve takibini sağlayan blok 
zincir, bugün Bretton-Woods sistemini ve ABDnin merkezi otorite olarak denetimini aşan bir küresel devrimi 
ifade etmektedir. Yakın gelecekte ülkeler, bu şifrelenmiş işlem takibini sağlayan ticari- elektronik veri 
tabanlarını ve bunun genel ve yerel değişim araçlarını geliştireceklerdir. 
Halihazırda Japonya, Estonya ve Rusya gibi kendi milli kripto parasını geliştirmeye başlayan ülkelerin varlığı 
ülkemizde de ileride milli bir kripto para geliştirilmesi durumunda yapılacak bu proje çalışması buna öncülük 
edecek bir çalışma olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri (Blockchain), Sanal Para, Finansal Uygulamalar, Ekonomik Uygulamalar, 
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21.240,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
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MEB Fen Bilimleri öğretim programı vizyonunda doğrudan kazandırılması hedeflenen becerilerden birisi de 
argümantasyondur (bilimsel tartışma). Ülkemizde genel olarak argümantasyon çalışmaları büyük yaşlardaki 
örneklemlerle yoğun olarak çalışılmış ve ilkokul düzeyi çoğunlukla ihmal edilmiştir. Ancak bireylerin bilimsel 
tavır takınmaları küçük yaşlardan itibaren şekillenmektedir. Bu nedenle argümantasyon uygulamalarının ilkokul 
çağında da yaygınlaşması, küçük yaş guruplarının en azından veri-iddia-gerekçe üçgenine dayalı gelişimini 
sağlayabilir ve bireylere daha fazla bilimsel tartışma alışkanlıkları kazandırabilir. Diğer yandan bu alışkanlıkların 
artırılması, bireylerin fen kavramlarına daha yakın olmalarını sağlayabilir. Bu durumda, ilkokul öğrencilerinin 
doğasına uygun olarak, eğitsel oyunlarla fen derslerine olan motivasyonlarının artırılmasının ve argümantasyon 
becerilerinin geliştirilmesinin hedeflenmesi önemli bir katma değer olarak düşünülebilir. Ancak, ülkemizde 
ilkokul düzeyinde ve fen eğitimi alanında tasarlanmış herhangi bir eğitsel bilgisayar oyunu ve uzun süreli bir 
argümantasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu projede bu ihtiyaca cevap verilmesi ve önemli bir boşluğun 
doldurulması hedeflenmektedir. Başka bir ifadeyle, bu projede ilkokul öğrencilerinin argümantasyon becerilerinin 
gelişimini sağlayacak eğitsel bir bilgisayar oyununu geliştirmek amaçlanmıştır. 
Çalışmada tasarım temelli araştırma yöntemi kullanılacaktır. Eğitsel bilgisayar oyunu ilkokul 4. Sınıf Fen 
Bilimleri Dersinin Kuvvetin Etkileri ve Maddenin Özellikleri ünitelerine yönelik geliştirilecektir. Oyun 
tasarlandıktan sonra pilot uygulamalar için Rize İli Çayeli İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokuldaki 
4. sınıf öğrencileriyle çalışılacaktır. Pilot uygulamada sınıfın heterojen başarı ortalamasına sahip olmasına dikkat 
edilecek ve uygulama grubu ortalama 30 öğrenciden oluşacaktır. Bu pilot uygulama yardımıyla, oyun ile ilgili 
olası aksaklıkların ya da problemlerin belirlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin oyunla tanıştırılması 
sağlanarak, oyunun onların kavrama düzeyine uygunluğu da test edilmiş olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Eğitsel bilgisayar oyunu, Fen bilimleri dersi, 
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Proje Özeti  
Rüptüre abdominal aort anevrizması (RAAA) %40 -75 oranındaki cerrahi mortalite ile kalp damar cerrahisinin 
en önemli acillerindendir (1). Kanama nedeniyle gelişen hemorajik şok, vücut dokularında gelişen perfüzyon 
bozukluğu, cerrahi sırasında uygulanan aort klempine bağlı alt beden iskemisi, klemp açıldığında gelişen 
reperfüzyon hasarı mortalite ve morbiditede etkili olan fizyopatolojik mekanizmaları oluşturur (2,3). 
Kanama ve uygulanan aort klempi nedeniyle gelişen iskeminin yanı sıra klempler kaldırıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan reperfüzyon hasarı ve oluşan serbest oksijen radikalleri sistemik inflamatuar yanıtı daha da 
ağırlaşmaktadır (4). Bu çalışmada kullanacağımız deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 1995 
yılında Thomas Lindsay tarafından tanımlanmış ve ideal şok, iskemi ve reperfüzyon süreleri ile klempin 
koyulacağı yer belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda çeşitli ilaçların ve kimyasal 
moleküllerin RAAA cerrahi tedavisi sonrasında ortaya çıkan çoklu organ hasarı üzerine olan etkinlikleri 
incelenmiştir (5-7). 
Çeşitli akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan deksmedetomidinin inflamasyonu ve oksidatif stresi 
baskıladığı, inflamatuar hücre yanıtını azalttığı, proinflamatuar sitokinlerin ve serbest oksijen radikallerinin 
salınmasını inhibe ettiği gösterilmiştir (8-11); Literatür araştırmamızda iskemi-reperfüzyon hasarı sırasında 
oluşan uzak organ hasarına dexmedetomidine etkilerini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bu 
çalışmanın amacı; deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli kullanılarak akciğerde oluşturulan 
iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine dexmedetomidine’in etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla kontrol, rüptüre 
anevrizma ve rüptüre Anevrizma + dexmedetomidine gruplarına ayrılan ratlarda deneysel rüptüre abdominal 
aort anevrizması modeli çalışılacaktır. 
Deney sonunda kan örnekleri ile akciğer dokuları alınarak biyokimyasal, histopatolojik ve immunohistokimyasal 
olarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, dexmedetomidine, iskemi, reperfuzyon, 
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Günümüzde enzimler; gıda, tekstil, farmasötik, deterjan, kâğıt ve deri endüstrisi, kozmetik, parfümeri, biyosensör 
üretimi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Enzimlerin katalitik potansiyeli anlaşıldıktan sonra özellikle 
endüstride geniş ölçüde yararlanılmaya başlanmıştır. 
Bununla beraber, enzimlerin daha etkin bir şekilde kullanılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar; 
immobilizasyon ve kimyasal modifikasyondur. Son zamanlarda yapılan çalışmalara göre; enzim 
immobilizasyonuna farklı bir açıdan bakarak yeni bir immobilizasyon yöntemi geliştirilmiştir. Bu sayede enzimin 
hem kararlılığında hem de katalitik aktivasyonunda önemli oranda artış sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların birinde 
çiçek şekilli hibrit nano yapılar (ÇHNY) sentezlenmiş, bunların morfolojileri ve katalitik aktiviteleri farklı 
deneysel şartlar altında incelenmiştir. Serbest enzimlere ve immobilize enzimlere göre, çiçek şekilli hibrit yapı 
formunda hazırlanan enzimlerin aktivite ve kararlılıklarının anlamlı artış gösterdiği kaydedilmiştir. Fakat enzim 
dışında farklı biyo ve organik moleküllerden hibrit nanoyıları üretimi ve deneysel faktörlerin etkisi tam olarak 
incelenmemiştir. Bu projede gallik, askorbik ve kumarik asit standart bitki moleküleri ile model iyon olarak Cu2+ 
metali kullanılarak farklı deneysel koşullar altında ÇHNY oluşum mekanizması incelenerek ve antimikrobiyal 
aktiviteleri araştırılmıştır. Ayrıca, bitki ekstraktlarından elde edilen ÇHNY’ler Fenton ajanları gibi davranarak 
Fenton benzeri reaksiyona bağlı olarak bir model substrat olarak kullanılan guaiacole karşı peroksidaz benzeri 
aktivite sergilemesi serbest yabanturpu peroksidaz (Horseradish peroxidase (HRP) enzimine ve HRP ÇHNY’lere 
karşı sistematik olarak incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: gallik, askorbik ve kumarik asit, hibrit nano yapılar, antimikrobiyal ve katalitik aktivite, 

 
 
Abstract 

 
Today, enzymes have been in use in a wide variety of areas including Food, textile, pharmaceutical, detergent, 
paper and leather industry, cosmetics, perfumery, biosensor production. After the catalytic potential of enzymes 
has been understood, it has started to be widely used especially in industry. 
However, several methods have been developed for more efficient use of enzymez such as immobilization and 
chemical modification. According to recent studies; a new immobilization method was developed by looking at 
the enzyme immobilization from a different angle. Thus, a significant increase in both stability and catalytic 
activation of the enzyme has been achieved. In one of the studies, flower-shaped hybrid nano structures (CNN) 
were synthesized, their morphology and catalytic activities were examined under different experimental 
conditions. According to free enzymes and immobilized enzymes, the activity and stability of enzymes prepared 
in the form of a flower-shaped hybrid structure increased significantly. However, the production of hybrid 
nanostructures from different bio and organic molecules and the effect of experimental factors were not 
investigated. In this project, we investigated the antimicrobial activity of CRCM under different experimental 
conditions by using Cu2 + metal as a model ion with gallium, ascorbic and coumaric acid standard plant 
molecules. Furthermore, CNSs obtained from plant extracts have been studied systematically against free 
horseradish peroxidase (HRP) enzyme and HRP CRPis to show the peroxidase-like activity against guaiacole as a 
model substrate based on Fenton-like reaction, acting as Fenton agents. 
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Proje Özeti  
Rüptüre abdominal aort anevrizması (RAAA) %40 -75 oranındaki cerrahi mortalite ile kalp damar cerrahisinin 
en önemli acillerindendir (1). Kanama nedeniyle gelişen hemorajik şok, vücut dokularında gelişen perfüzyon 
bozukluğu, cerrahi sırasında uygulanan aort klempine bağlı alt beden iskemisi, klemp açıldığında gelişen 
reperfüzyon hasarı mortalite ve morbiditede etkili olan fizyopatolojik mekanizmaları oluşturur (2,3). 
Kanama ve uygulanan aort klempi nedeniyle gelişen iskeminin yanı sıra klempler kaldırıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan reperfüzyon hasarı ve oluşan serbest oksijen radikalleri sistemik inflamatuar yanıtı daha da 
ağırlaşmaktadır (4). Bu çalışmada kullanacağımız deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 1995 
yılında Thomas Lindsay tarafından tanımlanmış ve ideal şok, iskemi ve reperfüzyon süreleri ile klempin 
koyulacağı yer belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda çeşitli ilaçların ve kimyasal 
moleküllerin RAAA cerrahi tedavisi sonrasında ortaya çıkan çoklu organ hasarı üzerine olan etkinlikleri 
incelenmiştir (5-7). 
Çeşitli akciğer rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan deksmedetomidinin inflamasyonu ve oksidatif stresi 
baskıladığı, inflamatuar hücre yanıtını azalttığı, proinflamatuar sitokinlerin ve serbest oksijen radikallerinin 
salınmasını inhibe ettiği gösterilmiştir (8-11); Literatür araştırmamızda iskemi-reperfüzyon hasarı sırasında 
oluşan uzak organ hasarına dexmedetomidine etkilerini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bu 
çalışmanın amacı; deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli kullanılarak akciğerde oluşturulan 
iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine dexmedetomidine’in etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla kontrol, rüptüre 
anevrizma ve rüptüre Anevrizma + dexmedetomidine gruplarına ayrılan ratlarda deneysel rüptüre abdominal 
aort anevrizması modeli çalışılacaktır. 
Deney sonunda kan örnekleri ile akciğer dokuları alınarak biyokimyasal, histopatolojik ve immunohistokimyasal 
olarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, dexmedetomidine, iskemi, reperfuzyon, 
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Proje Yöneticisi Arş.Gör.Dr. AYŞE  DEMİRBAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. AKİF ER, Arş.Gör. ZEYNEP ZEHRA  KAÇAR, 
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6.499,44 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.428,64 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Günümüzde enzimler; gıda, tekstil, farmasötik, deterjan, kâğıt ve deri endüstrisi, kozmetik, parfümeri, biyosensör 
üretimi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Enzimlerin katalitik potansiyeli anlaşıldıktan sonra özellikle 
endüstride geniş ölçüde yararlanılmaya başlanmıştır. 
Bununla beraber, enzimlerin daha etkin bir şekilde kullanılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar; 
immobilizasyon ve kimyasal modifikasyondur. Son zamanlarda yapılan çalışmalara göre; enzim 
immobilizasyonuna farklı bir açıdan bakarak yeni bir immobilizasyon yöntemi geliştirilmiştir. Bu sayede enzimin 
hem kararlılığında hem de katalitik aktivasyonunda önemli oranda artış sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların birinde 
çiçek şekilli hibrit nano yapılar (ÇHNY) sentezlenmiş, bunların morfolojileri ve katalitik aktiviteleri farklı 
deneysel şartlar altında incelenmiştir. Serbest enzimlere ve immobilize enzimlere göre, çiçek şekilli hibrit yapı 
formunda hazırlanan enzimlerin aktivite ve kararlılıklarının anlamlı artış gösterdiği kaydedilmiştir. Fakat enzim 
dışında farklı biyo ve organik moleküllerden hibrit nanoyıları üretimi ve deneysel faktörlerin etkisi tam olarak 
incelenmemiştir. Bu projede gallik, askorbik ve kumarik asit standart bitki moleküleri ile model iyon olarak Cu2+ 
metali kullanılarak farklı deneysel koşullar altında ÇHNY oluşum mekanizması incelenerek ve antimikrobiyal 
aktiviteleri araştırılmıştır. Ayrıca, bitki ekstraktlarından elde edilen ÇHNY’ler Fenton ajanları gibi davranarak 
Fenton benzeri reaksiyona bağlı olarak bir model substrat olarak kullanılan guaiacole karşı peroksidaz benzeri 
aktivite sergilemesi serbest yabanturpu peroksidaz (Horseradish peroxidase (HRP) enzimine ve HRP ÇHNY’lere 
karşı sistematik olarak incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: gallik, askorbik ve kumarik asit, hibrit nano yapılar, antimikrobiyal ve katalitik aktivite, 

 
 
Abstract 

 
Today, enzymes have been in use in a wide variety of areas including Food, textile, pharmaceutical, detergent, 
paper and leather industry, cosmetics, perfumery, biosensor production. After the catalytic potential of enzymes 
has been understood, it has started to be widely used especially in industry. 
However, several methods have been developed for more efficient use of enzymez such as immobilization and 
chemical modification. According to recent studies; a new immobilization method was developed by looking at 
the enzyme immobilization from a different angle. Thus, a significant increase in both stability and catalytic 
activation of the enzyme has been achieved. In one of the studies, flower-shaped hybrid nano structures (CNN) 
were synthesized, their morphology and catalytic activities were examined under different experimental 
conditions. According to free enzymes and immobilized enzymes, the activity and stability of enzymes prepared 
in the form of a flower-shaped hybrid structure increased significantly. However, the production of hybrid 
nanostructures from different bio and organic molecules and the effect of experimental factors were not 
investigated. In this project, we investigated the antimicrobial activity of CRCM under different experimental 
conditions by using Cu2 + metal as a model ion with gallium, ascorbic and coumaric acid standard plant 
molecules. Furthermore, CNSs obtained from plant extracts have been studied systematically against free 
horseradish peroxidase (HRP) enzyme and HRP CRPis to show the peroxidase-like activity against guaiacole as a 
model substrate based on Fenton-like reaction, acting as Fenton agents. 
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Proje Başlığı Türkiyenin güneyinde iki farklı Hyla savignyi populasyonunun genetik yapısının 

mikrosatellitler ile belirlenmesi 
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26.955,84 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
18.667,62 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Coğrafik ve evrimsel bariyerlerin populasyonların genetik yapısı üzerindeki etkilerini anlamak evrimsel 
biyolojinin temel sorularından biridir. Bu projede, Anadoluda dağılım gösteren türlerin filogenetik ayırımında 
etkili olduğu bilinen ama tam mekanizması henüz çözülmemiş Anadolu diyagonalinin Hyla savignyi (Yeşil 
Kurbağa) populasyonları üzerindeki etkisi genetiksel olarak araştırılacaktır. Bu amaçla, Anadolu diyagonalinin 
doğusu (Şanlıurfa, n=30) ve batısında (İskenderun, n=30) dağılım gösteren 2 farklı populasyondan toplam 60 
bireyin genetik çeşitliliği ve farklılıkları 12 mikrosatellit lokusu kullanılarak açığa çıkarılacaktır. Anadoluda 
dağılım gösteren H. savignyi populasyonlarının genetik çeşitliliği mikrosatellit belirteçleri ile ilk kez bu çalışma 
da açığa çıkmış olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Kurbağa, Hyla savignyi, mikrosatellit, populasyon genetiği, 

 

 
  
Proje Başlığı Deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modelinde akciğer hasarının önlenmesinde 

resveratrolün rolü 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEDAT OZAN  KARAKİŞİ 
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22.056,12 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.547,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Rüptüre abdominal aort anevrizması (RAAA) %40-75 oranındaki cerrahi mortalite ile kalp damar cerrahisinin en 
önemli acillerindendir (1). Kanama nedeniyle gelişen hemorajik şok, vücut dokularında gelişen perfüzyon 
bozukluğu, cerrahi sırasında uygulanan aort klempine bağlı alt beden iskemisi, klemp açıldığında gelişen 
reperfüzyon hasarı mortalite ve morbiditede etkili olan fizyopatolojik mekanizmaları oluşturur (2,3). 
Kanama ve uygulanan aort klempi nedeniyle gelişen iskeminin yanı sıra klempler kaldırıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan reperfüzyon hasarı ve oluşan serbest oksijen radikalleri sistemik inflamatuar yanıtı daha da 
ağırlaşmaktadır (4). Bu çalışmada kullanacağımız deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 1995 
yılında Thomas Lindsay tarafından tanımlanmış ve ideal şok, iskemi ve reperfüzyon süreleri ile klempin 
koyulacağı yer belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda çeşitli ilaçların ve kimyasal 
moleküllerin RAAA cerrahi tedavisi sonrasında ortaya çıkan çoklu organ hasarı üzerine olan etkinlikleri 
incelenmiştir (5-7). Resveratrol (trans-3,5,4-trihidroksistilben), siyah üzüm çekirdeğinde ve çeşitli terapötik 
bitkilerde doğal olarak bulunan bir polifenoldür (fitoaleksin). In vitro olarak yapılan deneyler, resveratrolün 
antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal ve kardiyovasküler koruyucu etkilerinin olduğunu ve bu etkilerin bir 
takım farklı mekanizmalar yoluyla ortaya çıkabileceğini ortaya koymuştur. Resveratrol, düz kas hücrelerinin 
proliferasyonunu, trombosit agregasyonunu ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün oksidasyonunu inhibe 
eder. Ayrıca, inflamasyonu ve aterosklerozu tetikleyen lipidlerin ve eikosanoidlerin sentezini azaltır (8). Literatür 
araştırmamızda iskemi-reperfüzyon hasarı sırasında oluşan uzak organ hasarına resveratrol etkilerini inceleyen 
herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bu çalışmanın amacı; ratlarda&nbsp; RAAA modeli kullanılarak akciğerde 
oluşturulan iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine resveratrolün etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla dört gruba 
ayrılan ratlarda deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli oluşturulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, iskemi, reperfüzyon, resveratrol, 
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Proje Özeti 
 

Coğrafik ve evrimsel bariyerlerin populasyonların genetik yapısı üzerindeki etkilerini anlamak evrimsel 
biyolojinin temel sorularından biridir. Bu projede, Anadoluda dağılım gösteren türlerin filogenetik ayırımında 
etkili olduğu bilinen ama tam mekanizması henüz çözülmemiş Anadolu diyagonalinin Hyla savignyi (Yeşil 
Kurbağa) populasyonları üzerindeki etkisi genetiksel olarak araştırılacaktır. Bu amaçla, Anadolu diyagonalinin 
doğusu (Şanlıurfa, n=30) ve batısında (İskenderun, n=30) dağılım gösteren 2 farklı populasyondan toplam 60 
bireyin genetik çeşitliliği ve farklılıkları 12 mikrosatellit lokusu kullanılarak açığa çıkarılacaktır. Anadoluda 
dağılım gösteren H. savignyi populasyonlarının genetik çeşitliliği mikrosatellit belirteçleri ile ilk kez bu çalışma 
da açığa çıkmış olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Kurbağa, Hyla savignyi, mikrosatellit, populasyon genetiği, 
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Harcama 

 
15.547,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Rüptüre abdominal aort anevrizması (RAAA) %40-75 oranındaki cerrahi mortalite ile kalp damar cerrahisinin en 
önemli acillerindendir (1). Kanama nedeniyle gelişen hemorajik şok, vücut dokularında gelişen perfüzyon 
bozukluğu, cerrahi sırasında uygulanan aort klempine bağlı alt beden iskemisi, klemp açıldığında gelişen 
reperfüzyon hasarı mortalite ve morbiditede etkili olan fizyopatolojik mekanizmaları oluşturur (2,3). 
Kanama ve uygulanan aort klempi nedeniyle gelişen iskeminin yanı sıra klempler kaldırıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan reperfüzyon hasarı ve oluşan serbest oksijen radikalleri sistemik inflamatuar yanıtı daha da 
ağırlaşmaktadır (4). Bu çalışmada kullanacağımız deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 1995 
yılında Thomas Lindsay tarafından tanımlanmış ve ideal şok, iskemi ve reperfüzyon süreleri ile klempin 
koyulacağı yer belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda çeşitli ilaçların ve kimyasal 
moleküllerin RAAA cerrahi tedavisi sonrasında ortaya çıkan çoklu organ hasarı üzerine olan etkinlikleri 
incelenmiştir (5-7). Resveratrol (trans-3,5,4-trihidroksistilben), siyah üzüm çekirdeğinde ve çeşitli terapötik 
bitkilerde doğal olarak bulunan bir polifenoldür (fitoaleksin). In vitro olarak yapılan deneyler, resveratrolün 
antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal ve kardiyovasküler koruyucu etkilerinin olduğunu ve bu etkilerin bir 
takım farklı mekanizmalar yoluyla ortaya çıkabileceğini ortaya koymuştur. Resveratrol, düz kas hücrelerinin 
proliferasyonunu, trombosit agregasyonunu ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün oksidasyonunu inhibe 
eder. Ayrıca, inflamasyonu ve aterosklerozu tetikleyen lipidlerin ve eikosanoidlerin sentezini azaltır (8). Literatür 
araştırmamızda iskemi-reperfüzyon hasarı sırasında oluşan uzak organ hasarına resveratrol etkilerini inceleyen 
herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bu çalışmanın amacı; ratlarda&nbsp; RAAA modeli kullanılarak akciğerde 
oluşturulan iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine resveratrolün etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla dört gruba 
ayrılan ratlarda deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli oluşturulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, iskemi, reperfüzyon, resveratrol, 
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Rüptüre abdominal aort anevrizması (RAAA) %40-75 oranındaki cerrahi mortalite ile kalp damar cerrahisinin en 
önemli acillerindendir (1). Kanama nedeniyle gelişen hemorajik şok, vücut dokularında gelişen perfüzyon 
bozukluğu, cerrahi sırasında uygulanan aort klempine bağlı alt beden iskemisi, klemp açıldığında gelişen 
reperfüzyon hasarı mortalite ve morbiditede etkili olan fizyopatolojik mekanizmaları oluşturur (2,3). 
Kanama ve uygulanan aort klempi nedeniyle gelişen iskeminin yanı sıra klempler kaldırıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan reperfüzyon hasarı ve oluşan serbest oksijen radikalleri sistemik inflamatuar yanıtı daha da 
ağırlaşmaktadır (4). Bu çalışmada kullanacağımız deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 1995 
yılında Thomas Lindsay tarafından tanımlanmış ve ideal şok, iskemi ve reperfüzyon süreleri ile klempin 
koyulacağı yer belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda çeşitli ilaçların ve kimyasal 
moleküllerin RAAA cerrahi tedavisi sonrasında ortaya çıkan çoklu organ hasarı üzerine olan etkinlikleri 
incelenmiştir (5-7). 
Vaccinium Myrtillus'un antioksidan, antiinflamatuar, antihyperlipidemik ve antiradikal etkilerinin olduğu, bu 
etkinliğin dokularda lökosit toplanmasının engellenmesi, oksidatif yaralanmaya sebep olan enzimatik süreçlerin 
baskılanması ve serbest radikallerin etkili şekilde temizlenmesi gibi mekanizmalarla ortaya çıktığı belirtilmiştir 
(8,9). Bu çalışmada; kontrol, rüptüre anevrizma, rüptüre anevrizma+çözücü(gliserol), rüptüre 
anevrizma+vaccinium myrtillus gruplarına ayrılan ratlarda deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 
oluşturulacaktır. Deney sonunda kan örnekleri ile böbrek dokuları alınarak biyokimyasal, histopatolojik ve 
immunohistokimyasal olarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: antioksidan, iskemi, reperfüzyon, vaccinium myrtillus, 
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Bu çalışmanın amacı dört farklı içerikli diş macunları ile fırçalama sonrası kompozit ve cam iyonomer içerikli 
sekiz farklı restoratif materyalin yüzey pürüzlülüğünün in vitro incelenmesidir. 
Yöntem: Her gruptan 25 adet olmak üzere toplam 200 adet örnekten oluşan restoratif materyaller; kontrol, 
florürlü diş macunu (Sensodyne), kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat kompleksi (CPP-ACP) içeren (GC 
Tooth Mouse), bromealine içeren (Rocs Remineralizing) ve nano-hidroksiapatit içeren (Rocs Sensitive) diş 
macunları olmak üzere 5 ana gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki örnekler 2 hafta boyunca distile suda bekletildi. 
Deney gruplarında ise; diş macunları ile günde 2 dakikadan 14 gün boyunca fırçalama yapıldı. 14 gün sonra 
yüzey pürüzlülüğü değeri SEM incelemesi, X3500 büyütmede yapıldı. İstatistiksel olarak iki yönlü ANOVA, post 
Hoc Tukey ve ki kare testleri kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme p<0,05 anlamlılık düzeyinde yapıldı. 
Bulgular: En pürüzlü materyal olarak geleneksel cam iyonomer siman belirlenmiştir (n=21, %27,3). En az 
pürüzlülük skoruna; kontrol grubunda (n=36, %46,8), en fazla pürüzlülük skoruna ise; bromealine içeren diş 
macunlarında (n=25, %32,5) ve florürlü diş macunlarında (n=17, %22,1) rastlanmıştır. 
Sonuç: En fazla yüzey pürüzlülüğü gösteren restoratif materyal; geleneksel cam iyonomerler, en fazla yüzey 
pürüzlülüğüne neden olan diş macunları ise florürlü ve bromealine içeren diş macunları olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kompozit, cam iyonomer, hidroksiapatit, diş macunu, 

 
Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the surface roughness of eight different restorative materials in 
composite and glass ionomer materials after brushing with four different contented toothpaste in vitro. Methods: 
Restorative materials consisting of 200 samples from each group of 25 samples, including fluoride toothpaste 
(Sensodyne), casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate complex (CPP- ACP) (GC Tooth Mouse), 
bromealine containing (Rocs Remineralizing) and nano-hydroxyapatite Rocs Sensitive toothpastes. Examples in 
the control group kept in distilled water over 2 weeks. In experimental groups; brushing was done 14 days from 2 
minutes per day with toothpastes. Surface roughness value was examined with SEMX3500 magnification after 
14 days. Two-way ANOVA, post Hoc Tukey and chi- square tests were used. Statistical significance level was 
established at p<0.05. Traditional glass ionomer cement was identified as the roughest material (n = 21, 27.3%). 
Minimum roughness score; control group (n = 36, 46.8%), the highest roughness score; Bromide- containing 
toothpastes (n = 25, 32.5%) and fluoride toothpastes (n = 17, 22.1%) were found. Conclusion: Restorative 
material showing maximum surface roughness; traditional glass ionomers, and toothpastes with the highest 
surface roughness were determined as toothpastes containing fluoride and bromealine. 
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Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
22.526,70 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.259,94 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Rüptüre abdominal aort anevrizması (RAAA) %40-75 oranındaki cerrahi mortalite ile kalp damar cerrahisinin en 
önemli acillerindendir (1). Kanama nedeniyle gelişen hemorajik şok, vücut dokularında gelişen perfüzyon 
bozukluğu, cerrahi sırasında uygulanan aort klempine bağlı alt beden iskemisi, klemp açıldığında gelişen 
reperfüzyon hasarı mortalite ve morbiditede etkili olan fizyopatolojik mekanizmaları oluşturur (2,3). 
Kanama ve uygulanan aort klempi nedeniyle gelişen iskeminin yanı sıra klempler kaldırıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan reperfüzyon hasarı ve oluşan serbest oksijen radikalleri sistemik inflamatuar yanıtı daha da 
ağırlaşmaktadır (4). Bu çalışmada kullanacağımız deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 1995 
yılında Thomas Lindsay tarafından tanımlanmış ve ideal şok, iskemi ve reperfüzyon süreleri ile klempin 
koyulacağı yer belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda çeşitli ilaçların ve kimyasal 
moleküllerin RAAA cerrahi tedavisi sonrasında ortaya çıkan çoklu organ hasarı üzerine olan etkinlikleri 
incelenmiştir (5-7). 
Vaccinium Myrtillus'un antioksidan, antiinflamatuar, antihyperlipidemik ve antiradikal etkilerinin olduğu, bu 
etkinliğin dokularda lökosit toplanmasının engellenmesi, oksidatif yaralanmaya sebep olan enzimatik süreçlerin 
baskılanması ve serbest radikallerin etkili şekilde temizlenmesi gibi mekanizmalarla ortaya çıktığı belirtilmiştir 
(8,9). Bu çalışmada; kontrol, rüptüre anevrizma, rüptüre anevrizma+çözücü(gliserol), rüptüre 
anevrizma+vaccinium myrtillus gruplarına ayrılan ratlarda deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modeli 
oluşturulacaktır. Deney sonunda kan örnekleri ile böbrek dokuları alınarak biyokimyasal, histopatolojik ve 
immunohistokimyasal olarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: antioksidan, iskemi, reperfüzyon, vaccinium myrtillus, 

 

  
Proje Başlığı Diş Macunlarının Estetik Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi GÜL  YILDIZ TELATAR 

Araştırmacılar Arş.Gör. FATIH  BEDIR, 

Proje Kodu THD-2018-890 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi 16.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.436,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.335,84 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmanın amacı dört farklı içerikli diş macunları ile fırçalama sonrası kompozit ve cam iyonomer içerikli 
sekiz farklı restoratif materyalin yüzey pürüzlülüğünün in vitro incelenmesidir. 
Yöntem: Her gruptan 25 adet olmak üzere toplam 200 adet örnekten oluşan restoratif materyaller; kontrol, 
florürlü diş macunu (Sensodyne), kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat kompleksi (CPP-ACP) içeren (GC 
Tooth Mouse), bromealine içeren (Rocs Remineralizing) ve nano-hidroksiapatit içeren (Rocs Sensitive) diş 
macunları olmak üzere 5 ana gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki örnekler 2 hafta boyunca distile suda bekletildi. 
Deney gruplarında ise; diş macunları ile günde 2 dakikadan 14 gün boyunca fırçalama yapıldı. 14 gün sonra 
yüzey pürüzlülüğü değeri SEM incelemesi, X3500 büyütmede yapıldı. İstatistiksel olarak iki yönlü ANOVA, post 
Hoc Tukey ve ki kare testleri kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme p<0,05 anlamlılık düzeyinde yapıldı. 
Bulgular: En pürüzlü materyal olarak geleneksel cam iyonomer siman belirlenmiştir (n=21, %27,3). En az 
pürüzlülük skoruna; kontrol grubunda (n=36, %46,8), en fazla pürüzlülük skoruna ise; bromealine içeren diş 
macunlarında (n=25, %32,5) ve florürlü diş macunlarında (n=17, %22,1) rastlanmıştır. 
Sonuç: En fazla yüzey pürüzlülüğü gösteren restoratif materyal; geleneksel cam iyonomerler, en fazla yüzey 
pürüzlülüğüne neden olan diş macunları ise florürlü ve bromealine içeren diş macunları olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kompozit, cam iyonomer, hidroksiapatit, diş macunu, 

 
Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the surface roughness of eight different restorative materials in 
composite and glass ionomer materials after brushing with four different contented toothpaste in vitro. Methods: 
Restorative materials consisting of 200 samples from each group of 25 samples, including fluoride toothpaste 
(Sensodyne), casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate complex (CPP- ACP) (GC Tooth Mouse), 
bromealine containing (Rocs Remineralizing) and nano-hydroxyapatite Rocs Sensitive toothpastes. Examples in 
the control group kept in distilled water over 2 weeks. In experimental groups; brushing was done 14 days from 2 
minutes per day with toothpastes. Surface roughness value was examined with SEMX3500 magnification after 
14 days. Two-way ANOVA, post Hoc Tukey and chi- square tests were used. Statistical significance level was 
established at p<0.05. Traditional glass ionomer cement was identified as the roughest material (n = 21, 27.3%). 
Minimum roughness score; control group (n = 36, 46.8%), the highest roughness score; Bromide- containing 
toothpastes (n = 25, 32.5%) and fluoride toothpastes (n = 17, 22.1%) were found. Conclusion: Restorative 
material showing maximum surface roughness; traditional glass ionomers, and toothpastes with the highest 
surface roughness were determined as toothpastes containing fluoride and bromealine. 
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Proje Başlığı Güneş hücresi uygulamaları için geniş bantlı metamateryal soğurucu 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HABİBE  DURMAZ SAĞIR 

Araştırmacılar Arş.Gör. YUYU Lİ, 

Proje Kodu FBA-2018-892 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
25.664,90 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
23.275,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Tu¨kenmekte olan dogal kaynakların ve onların cevreye verdigi zararlar dusunuldugunde gunes¸ enerjisini 
kullanmak temiz ve yenilenebilir alternatif bir kaynak olarak dusunulebilir. Meta-materyallerin negatif kırılma 
indisi gibi fiziksel ozelliginden dolayı sensor, detektor, ısık kaynagı, gunes  ̧ pili, gorunmezlik saati gibi bir cok 
uygulamada kullanılmaktadır. Bu projede gunes  ̧ enerjisini kullanmak uzere meta-materyal plazmonik sogurucu 
tasarımı amaclanmaktadır. Halihazırda mevcut olan gunes¸ pilleri gun ısıgının az oldugu bulutlu bolgelerde etkili 
bir sekilde sonuc  ̧ verememektedir. Mevcut pillerde ki diger bir problem ise maliyetli ve uzun uretim 
asamalarından (MBE ya da CVD metotları kullanılarak u¨retilen piller) dolayı beklenilen verimi 
saglamamaktadır. Bu problemin cozumu icin bu projede ucuz malzeme kullanılarak hem maliyeti dusurmek hem 
de plazmonik uretimlerle uretim asamasını kısaltmak amaclanmaktadır. Ayrıca mevcut piller gunes  ̧ ısıgının 
polarizasyonuna karsı duyarlı oldugundan bu projede kullanılacak olan plazmonik antenler ile ısık sogurumunun 
polarizasyondan bagımsız hale getirilmesi hem de ucuz maliyetle uretilip gunes  ̧ ısıgının az oldugu bolgelerde 
yuksek verim elde etmek amac¸anmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: optik, elektromanyetik dalga, elektromanyetik antenler, plazmonik, meta-materyal, güneş 
hücresi, 

 
Abstract 

 
Considering exhausted natural resources and the damage they cause to the environment, using solar energy can 
be considered as a clean and renewable alternative source. Due to the physical property of the meta-materials 
such as the negative refractive index, it is used in many applications such as sensor, detector, light source, solar 
cell, invisibility watch. In this project, we have proposed to design meta- material plasmonic absorber to use in 
solar applications. Currently available solar batteries do not work effectively in cloudy areas where daylight is 
low. Another problem with existing batteries is that they do not provide the expected yield due to costly and 
long production steps (batteries manufactured using MBE or CVD methods). In order to solve this problem, we 
aimed to reduce cost by using cheap materials and shorten the production phase by plasmonic productions. In 
addition, since existing batteries are sensitive to the polarization of the sunlight, we proposed to make the 
polarized light independent of the plasmonic antennas used in this project and to obtain high efficiency in areas 
where the sunlight is low and produced at low cost. 

 

 
 
Proje Başlığı Hasta Gözüyle Radyoterapiden Beklentinin Resme Yansıtılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEMA  RAKICI 

Araştırmacılar Öğr.Gör. MELİKE NUR  UZUNOĞLU, 

Proje Kodu THD-2018-894 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 27.03.2018 Kapanma Tarihi 07.02.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
1.209,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
1.209,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Amaç: Bu çalışmada radyoterapi alan hastaların radyoterapi tedavisinden beklenti ve algılarının resme 
yansılatılması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde 
kanser tanısı alan ve radyoterapi endikasyonu konan, 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarla, radyoterapi 
aldığı dönemde, radyoterapi tedavisinden beklentileri ve algıları ile ilgili röportaj yapıldı. Yapılan bu mülakat 
sonrasında hastaların algıları ressam akademisyen tarafından resme yansıtılarak hastaların duyguları 
resmedildi. 
Bulgular: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre hastaların radyoterapi tedavisinin umut-yaşam-iyileşme 
süreci üzerine çok belirgin ve olumlu yönde beklentileri olduğu gösterilmiştir. 
Sonuç: Çalışmamız hasta gözüyle bir tedavi modalitesinin umut-yaşam-iyileşme üzerine olumlu etkisinin 
istatiksel yöntemler dışında sanatsal bir yöntem olan resim gözüyle anlatan ilk çalışmadır. 
Anahtar kelimeler: Kanser, radyoterapi, umut-yaşam-iyileşme 
Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, umut-yaşam, resim, 
 

 
Abstract 

 
Purpose: In this study, it was aimed to reflect the expectations and perceptions of radiotherapy treatment of 
patients receiving radiotherapy to painting. 
Material and Methods: Twenty patients who were diagnosed with cancer in Rize Recep Tayyip Erdogan 
University Radiation Oncology Clinic and who had radiotherapy indication were included in the study. The 
patients were interviewed about their expectations and perceptions of radiotherapy treatment at the time they 
received radiotherapy. After this interview carried out with them, the perceptions of the patients were reflected by 
the painter academician to the picture and the patients' feelings were illustrated. 
Results: In our study, it was established that patients had very clear and positive expectations on the hope- 
life-healing process of radiotherapy treatment Our study is the first study to describe the positive effect of a 
treatment modality on the hope- life-recovery through the patients' eyes in terms of art, which is an artistic 
method other than statistical methods. 
Key words: Cancer, radiotherapy, hope-life-recovery 
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Proje Başlığı Güneş hücresi uygulamaları için geniş bantlı metamateryal soğurucu 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HABİBE  DURMAZ SAĞIR 

Araştırmacılar Arş.Gör. YUYU Lİ, 

Proje Kodu FBA-2018-892 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
25.664,90 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
23.275,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Tu¨kenmekte olan dogal kaynakların ve onların cevreye verdigi zararlar dusunuldugunde gunes¸ enerjisini 
kullanmak temiz ve yenilenebilir alternatif bir kaynak olarak dusunulebilir. Meta-materyallerin negatif kırılma 
indisi gibi fiziksel ozelliginden dolayı sensor, detektor, ısık kaynagı, gunes  ̧ pili, gorunmezlik saati gibi bir cok 
uygulamada kullanılmaktadır. Bu projede gunes  ̧ enerjisini kullanmak uzere meta-materyal plazmonik sogurucu 
tasarımı amaclanmaktadır. Halihazırda mevcut olan gunes¸ pilleri gun ısıgının az oldugu bulutlu bolgelerde etkili 
bir sekilde sonuc  ̧ verememektedir. Mevcut pillerde ki diger bir problem ise maliyetli ve uzun uretim 
asamalarından (MBE ya da CVD metotları kullanılarak u¨retilen piller) dolayı beklenilen verimi 
saglamamaktadır. Bu problemin cozumu icin bu projede ucuz malzeme kullanılarak hem maliyeti dusurmek hem 
de plazmonik uretimlerle uretim asamasını kısaltmak amaclanmaktadır. Ayrıca mevcut piller gunes  ̧ ısıgının 
polarizasyonuna karsı duyarlı oldugundan bu projede kullanılacak olan plazmonik antenler ile ısık sogurumunun 
polarizasyondan bagımsız hale getirilmesi hem de ucuz maliyetle uretilip gunes  ̧ ısıgının az oldugu bolgelerde 
yuksek verim elde etmek amac¸anmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: optik, elektromanyetik dalga, elektromanyetik antenler, plazmonik, meta-materyal, güneş 
hücresi, 

 
Abstract 

 
Considering exhausted natural resources and the damage they cause to the environment, using solar energy can 
be considered as a clean and renewable alternative source. Due to the physical property of the meta-materials 
such as the negative refractive index, it is used in many applications such as sensor, detector, light source, solar 
cell, invisibility watch. In this project, we have proposed to design meta- material plasmonic absorber to use in 
solar applications. Currently available solar batteries do not work effectively in cloudy areas where daylight is 
low. Another problem with existing batteries is that they do not provide the expected yield due to costly and 
long production steps (batteries manufactured using MBE or CVD methods). In order to solve this problem, we 
aimed to reduce cost by using cheap materials and shorten the production phase by plasmonic productions. In 
addition, since existing batteries are sensitive to the polarization of the sunlight, we proposed to make the 
polarized light independent of the plasmonic antennas used in this project and to obtain high efficiency in areas 
where the sunlight is low and produced at low cost. 

 

 
 
Proje Başlığı Hasta Gözüyle Radyoterapiden Beklentinin Resme Yansıtılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEMA  RAKICI 

Araştırmacılar Öğr.Gör. MELİKE NUR  UZUNOĞLU, 

Proje Kodu THD-2018-894 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 27.03.2018 Kapanma Tarihi 07.02.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
1.209,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
1.209,50 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Amaç: Bu çalışmada radyoterapi alan hastaların radyoterapi tedavisinden beklenti ve algılarının resme 
yansılatılması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde 
kanser tanısı alan ve radyoterapi endikasyonu konan, 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarla, radyoterapi 
aldığı dönemde, radyoterapi tedavisinden beklentileri ve algıları ile ilgili röportaj yapıldı. Yapılan bu mülakat 
sonrasında hastaların algıları ressam akademisyen tarafından resme yansıtılarak hastaların duyguları 
resmedildi. 
Bulgular: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre hastaların radyoterapi tedavisinin umut-yaşam-iyileşme 
süreci üzerine çok belirgin ve olumlu yönde beklentileri olduğu gösterilmiştir. 
Sonuç: Çalışmamız hasta gözüyle bir tedavi modalitesinin umut-yaşam-iyileşme üzerine olumlu etkisinin 
istatiksel yöntemler dışında sanatsal bir yöntem olan resim gözüyle anlatan ilk çalışmadır. 
Anahtar kelimeler: Kanser, radyoterapi, umut-yaşam-iyileşme 
Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, umut-yaşam, resim, 
 

 
Abstract 

 
Purpose: In this study, it was aimed to reflect the expectations and perceptions of radiotherapy treatment of 
patients receiving radiotherapy to painting. 
Material and Methods: Twenty patients who were diagnosed with cancer in Rize Recep Tayyip Erdogan 
University Radiation Oncology Clinic and who had radiotherapy indication were included in the study. The 
patients were interviewed about their expectations and perceptions of radiotherapy treatment at the time they 
received radiotherapy. After this interview carried out with them, the perceptions of the patients were reflected by 
the painter academician to the picture and the patients' feelings were illustrated. 
Results: In our study, it was established that patients had very clear and positive expectations on the hope- 
life-healing process of radiotherapy treatment Our study is the first study to describe the positive effect of a 
treatment modality on the hope- life-recovery through the patients' eyes in terms of art, which is an artistic 
method other than statistical methods. 
Key words: Cancer, radiotherapy, hope-life-recovery 
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Proje Başlığı Bir Değerin Materyal Setinin Geliştirilmesi 
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Proje Kodu SBA-2018-895 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
11.996,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.438,72 ₺ 

Yürütüldüğü Birim EĞİTİM FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Platon ve Aristodan Kanta ve John Deweye kadar pek çok düşünür, eğitimin temel işlevlerinden birisinin karakter 
ve değerleri kazandırmak olduğunu ifade etmiştir (Heslep, 1995). Okul temelli değerleri kazandırmada farklı 
değer yaklaşımları bulunmaktadır. Bu yaklaşımlarda çocukların ilgisini çekecek, hoşuna gidecek ve 
içselleştirmesine destek olacak yollar tercih edilmelidir. Edeb&icirc; eserler, bu anlamda eğitim boyutunu dilin 
zenginlikleri ile bütünleştirerek zevkli, eğlenceli bir hale dönüştürebilecek önemli materyallerdir. Metinlerden 
faydalanma değerler eğitiminde kullanılan yollardan biridir. Özellikle hikyeler, değerlerin aktarımında sıkça 
tercih edilen metinlerdir. Hikyeler, kurgusal metinler olmaları sebebiyle içlerinde barındırdıkları değerleri, 
didaktik olarak değil, bir olay etrafında çocukların içselleştirmesine katkı sağlayacak şekilde aktarırlar. Bu 
bağlamda hikyeler aracılığıyla çocuk hem değer kazanır hem de kişilik oluşumunu şekillendirir. Hikye 
metinlerinin pek çoğu; dostluk, adalet, eşitlik, özgürlük, güven, saygı, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, 
sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük, iyilikseverlik, misafirperverlik, vatanseverlik, sorumluluk, paylaşma, 
işbirliği, temizlik, özgüven gibi ilkokulda kazandırılması gereken temel değerleri iletiler yoluyla çocuklara 
aktarmada etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. 
Bu bağlamda hikye anlatımlarında kullanılan resimler de değerlerin kazanım sürecindeki sessiz bileşenlerden 
biridir. Resimler; kelimeleri çocuklar için görsel bir uyarana dönüştürür. Değer kazandırma sürecinde özellikle 
somut dönemde bulunan ilkokul öğrencileri için kalıcılık boyutunda materyallerin büyük önem taşıdığı 
söylenebilir. İlkokul sürecinde bulunan öğrencilere hikye ve resimler kullanarak materyal aracılığıyla değer 
kazandırmanın etkili bir strateji olduğu söylenebilir. Bu stratejide özellikle çocuklara erken yaşlarda öncelikli 
değerlerin kazandırılmasının gerekliliği bulunmaktadır. 
Bu bağlamda bu proje kapsamında, Bir Değerin Materyal Seti Geliştirilecektir. Projenin amacına uygun nitel 
paradigmada, etkinlik temelli bir değerin materyal setinin geliştirilmesi planlanmaktadır; 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, değer, öncelikli değer, materyal seti, 
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Onaylanan Bütçesi 

 
10.074,84 ₺ Gerçekleşen 
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10.010,01 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan hane halkının kredi kartı sahiplik oranlarını ve kredi 
kartı kullanımını etkileyen faktörleri belirlemektir. Hanehalkının kredi kartı kullanımındaki artışın tüketim 
harcamalarını ve dolayısıyla ekonomik canlanmayı sağladığı bilinmektedir. Ayrıca kredi kartı kullanımı 
bankacılık sektörü açısından gelir sağlama fonksiyonu taşımakla birlikte pek çok risk unsuru da içermektedir. Bu 
nedenle hanehalkının kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin tespit edilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Çalışmadaki veriler, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde (Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu) 
yaşayan hanehalkı üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bu veriler ışığında, hanehalkının 
demografik özellikleri, kredi kartı sahiplik oranları, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler ve kredi kartı 
kullanmayan hanehalkının motivasyonları frekans analizi ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların 
%76’sının kredi kartı kullandığı, %24’ünün ise kullanmadığı belirlenmiştir. Hanehalkının kredi kartı 
kullanımında etkili olan en önemli iki faktörün, taksitli alışveriş ve ödeme kolaylığı olduğu tespit edilmiştir. 
Kredi kartı kullanmayanların motivasyonu ise, faiz konusundaki duyarlılıklarının yanı sıra, kredi kartı 
kullanımının harcamaları artırması olarak ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı Kullanımı, Ekonomi, Doğu Karadeniz 
Anahtar Kelimeler: Kredi kartı kullanımı, Ekonomi, Doğu Karadeniz, 

 
Abstract 

 
The purpose of this study is to determine the credit card ownership rates of the households living in the Eastern 
Black Sea region and the factors affecting the use of credit cards. It is known that the increase in household credit 
card usage leads to consumption expenditures and thus economic recovery. In addition, although credit card usage 
has a function of providing income in the banking sector, it also contains many risk factors.  Therefore, the factors 
affecting the credit card usage of households should be determined. 
The data in the study were obtained by face-to-face survey method on the households living in 6 provinces 
(Artvin, Rize, Gumuhane, Trabzon, Giresun and Ordu) in the Eastern Black Sea Region. According to these data, 
the demographic characteristics of households, credit card ownership rates, the factors affecting the use of credit 
card and the motivations of the households that do not use credit card were determined by frequency analysis. As 
a result of the study, it was determined that 76% of the participants used credit card and 24% did not use it. It was 
determined that the two most important factors that affect the credit card usage of households were the installment 
shopping and payment convenience. It was determined that the motivation of the people who do not use credit 
card, besides their sensitivity of interest, is the fact that credit card usage increases the expenditures. 
Key Words: Credit Card Use, Economy, Eastern Black Sea 
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Platon ve Aristodan Kanta ve John Deweye kadar pek çok düşünür, eğitimin temel işlevlerinden birisinin karakter 
ve değerleri kazandırmak olduğunu ifade etmiştir (Heslep, 1995). Okul temelli değerleri kazandırmada farklı 
değer yaklaşımları bulunmaktadır. Bu yaklaşımlarda çocukların ilgisini çekecek, hoşuna gidecek ve 
içselleştirmesine destek olacak yollar tercih edilmelidir. Edeb&icirc; eserler, bu anlamda eğitim boyutunu dilin 
zenginlikleri ile bütünleştirerek zevkli, eğlenceli bir hale dönüştürebilecek önemli materyallerdir. Metinlerden 
faydalanma değerler eğitiminde kullanılan yollardan biridir. Özellikle hikyeler, değerlerin aktarımında sıkça 
tercih edilen metinlerdir. Hikyeler, kurgusal metinler olmaları sebebiyle içlerinde barındırdıkları değerleri, 
didaktik olarak değil, bir olay etrafında çocukların içselleştirmesine katkı sağlayacak şekilde aktarırlar. Bu 
bağlamda hikyeler aracılığıyla çocuk hem değer kazanır hem de kişilik oluşumunu şekillendirir. Hikye 
metinlerinin pek çoğu; dostluk, adalet, eşitlik, özgürlük, güven, saygı, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, 
sözünde durma, çalışkanlık, dürüstlük, iyilikseverlik, misafirperverlik, vatanseverlik, sorumluluk, paylaşma, 
işbirliği, temizlik, özgüven gibi ilkokulda kazandırılması gereken temel değerleri iletiler yoluyla çocuklara 
aktarmada etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. 
Bu bağlamda hikye anlatımlarında kullanılan resimler de değerlerin kazanım sürecindeki sessiz bileşenlerden 
biridir. Resimler; kelimeleri çocuklar için görsel bir uyarana dönüştürür. Değer kazandırma sürecinde özellikle 
somut dönemde bulunan ilkokul öğrencileri için kalıcılık boyutunda materyallerin büyük önem taşıdığı 
söylenebilir. İlkokul sürecinde bulunan öğrencilere hikye ve resimler kullanarak materyal aracılığıyla değer 
kazandırmanın etkili bir strateji olduğu söylenebilir. Bu stratejide özellikle çocuklara erken yaşlarda öncelikli 
değerlerin kazandırılmasının gerekliliği bulunmaktadır. 
Bu bağlamda bu proje kapsamında, Bir Değerin Materyal Seti Geliştirilecektir. Projenin amacına uygun nitel 
paradigmada, etkinlik temelli bir değerin materyal setinin geliştirilmesi planlanmaktadır; 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, değer, öncelikli değer, materyal seti, 
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Proje Özeti 
 
Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan hane halkının kredi kartı sahiplik oranlarını ve kredi 
kartı kullanımını etkileyen faktörleri belirlemektir. Hanehalkının kredi kartı kullanımındaki artışın tüketim 
harcamalarını ve dolayısıyla ekonomik canlanmayı sağladığı bilinmektedir. Ayrıca kredi kartı kullanımı 
bankacılık sektörü açısından gelir sağlama fonksiyonu taşımakla birlikte pek çok risk unsuru da içermektedir. Bu 
nedenle hanehalkının kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin tespit edilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Çalışmadaki veriler, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde (Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu) 
yaşayan hanehalkı üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bu veriler ışığında, hanehalkının 
demografik özellikleri, kredi kartı sahiplik oranları, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler ve kredi kartı 
kullanmayan hanehalkının motivasyonları frekans analizi ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların 
%76’sının kredi kartı kullandığı, %24’ünün ise kullanmadığı belirlenmiştir. Hanehalkının kredi kartı 
kullanımında etkili olan en önemli iki faktörün, taksitli alışveriş ve ödeme kolaylığı olduğu tespit edilmiştir. 
Kredi kartı kullanmayanların motivasyonu ise, faiz konusundaki duyarlılıklarının yanı sıra, kredi kartı 
kullanımının harcamaları artırması olarak ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı Kullanımı, Ekonomi, Doğu Karadeniz 
Anahtar Kelimeler: Kredi kartı kullanımı, Ekonomi, Doğu Karadeniz, 

 
Abstract 

 
The purpose of this study is to determine the credit card ownership rates of the households living in the Eastern 
Black Sea region and the factors affecting the use of credit cards. It is known that the increase in household credit 
card usage leads to consumption expenditures and thus economic recovery. In addition, although credit card usage 
has a function of providing income in the banking sector, it also contains many risk factors.  Therefore, the factors 
affecting the credit card usage of households should be determined. 
The data in the study were obtained by face-to-face survey method on the households living in 6 provinces 
(Artvin, Rize, Gumuhane, Trabzon, Giresun and Ordu) in the Eastern Black Sea Region. According to these data, 
the demographic characteristics of households, credit card ownership rates, the factors affecting the use of credit 
card and the motivations of the households that do not use credit card were determined by frequency analysis. As 
a result of the study, it was determined that 76% of the participants used credit card and 24% did not use it. It was 
determined that the two most important factors that affect the credit card usage of households were the installment 
shopping and payment convenience. It was determined that the motivation of the people who do not use credit 
card, besides their sensitivity of interest, is the fact that credit card usage increases the expenditures. 
Key Words: Credit Card Use, Economy, Eastern Black Sea 
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16.336,08 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu proje kapsamında 15 yeni kinazolinon türevi bileşik sentezlenmiş ve üreaz inhibisyon özellikleri bakılmıştır. 
Sentezlenen 15 maddenin de üreaz inhibisyon özelliği gösterdiği gözlemlenmiş ve özellikle 8, 6d, 5d, 5e, 6e 
kodlu bileşiklerin IC50 değeri standart inhibitör olan tiyoüreye göre oldukça düşük çıkmıştır. 8 kodlu madde 
Schiff bazı türevi olup furan halkası içermektedir. Diğer bileşikler tiyosemikarbazit ya da tiyadiazol halkası 
içermektedir. Ayrıca sentezlenen her bileşiğin yapı aydınlatılması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: kinazolinon, antiüreaz, antioksidan,, 

 
Abstract 

 
In this project, 15 new quinazolinone derived compounds were synthesized and urease inhibition properties 
were examined. These 15 synthesized compounds showed urease inhibition and the IC50 value of the 8, 6d, 5d, 
5e, 6e coded compounds was significantly lower than the standard inhibitor thiourea. The 8 coded substance is 
a Schiff base derivative and contains a furan ring. Other compounds include thiosemicarbazide or thiadiazole 
ring. 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Tarımsal atıklar yenilenebilir hammadde kaynaklarındandır ve bu atıkların katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştürülmesi küresel ısınmayla birlikte daha da bir önem kazanmıştır. Bilindiği üzere Rize ve çevre illerin en 
önemli tarımsal ürünü çaydır ve çay üretimi sırasında her yıl yaklaşık 30 bin ton fabrika çay atığı ortaya 
çıkmaktadır. Proje önerimiz kapsamında, genellikle gübre gibi katma değeri düşük bir malzeme olarak 
değerlendirilen fabrika çay atıkları, gıda ve kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılan, katma değeri yüksek 
vaniline dönüştürülecektir. Bu dönüşümde son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan malzemelerden olan 
metal-organik kafes yapılar (MOF) katalizör olarak kullanılacaktır. Bu projede öncelikle enerji ve çevre 
alanlarında, özellikle çeşitli kimyasalların depolanması, saflaştırılması ve reaksiyonların katalizlenmesinde 
başarılı sonuçlar sergileyen ve geniş uygulama potansiyeline sahip, her geçen gün yeni kullanım sahaları rapor 
edilen zirkonyum metal-organik kafes yapılar sentezlenecek ve bitki hücre bileşenlerinden biri olan lignini 
vaniline dönüştürme özellikleri araştırılacaktır. Projemiz kapsamında; lignin kaynağı olarak Rize ve çevre illerin 
en önemli tarımsal ürünü olan çay bitkisinden çay üretimi sırasında açığa çıkan fabrika çay atığı kullanılacaktır. 
Hazırlanacak katalizörler öncelikle lignin benzeri model bileşik olarak belirlenen ferulik asidin vaniline 
dönüşümü reaksiyonunda test edilecektir. En iyi sonucu veren katalizör fabrika çay atıklarından ayrıştırılacak 
doğal ligninin vaniline dönüşümü reaksiyonunda kullanılarak şartlar optimize edilecektir. Proje sonunda çay 
atıkları değerli bir ürün olan vaniline dönüştürülecektir. 
Anahtar Kelimeler: Biyokütle, çay atığı, vanilin, metal-organik kafes yapı, kataliz, 
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Proje Özeti 
 

Bu proje kapsamında 15 yeni kinazolinon türevi bileşik sentezlenmiş ve üreaz inhibisyon özellikleri bakılmıştır. 
Sentezlenen 15 maddenin de üreaz inhibisyon özelliği gösterdiği gözlemlenmiş ve özellikle 8, 6d, 5d, 5e, 6e 
kodlu bileşiklerin IC50 değeri standart inhibitör olan tiyoüreye göre oldukça düşük çıkmıştır. 8 kodlu madde 
Schiff bazı türevi olup furan halkası içermektedir. Diğer bileşikler tiyosemikarbazit ya da tiyadiazol halkası 
içermektedir. Ayrıca sentezlenen her bileşiğin yapı aydınlatılması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: kinazolinon, antiüreaz, antioksidan,, 

 
Abstract 

 
In this project, 15 new quinazolinone derived compounds were synthesized and urease inhibition properties 
were examined. These 15 synthesized compounds showed urease inhibition and the IC50 value of the 8, 6d, 5d, 
5e, 6e coded compounds was significantly lower than the standard inhibitor thiourea. The 8 coded substance is 
a Schiff base derivative and contains a furan ring. Other compounds include thiosemicarbazide or thiadiazole 
ring. 
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Tarımsal atıklar yenilenebilir hammadde kaynaklarındandır ve bu atıkların katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştürülmesi küresel ısınmayla birlikte daha da bir önem kazanmıştır. Bilindiği üzere Rize ve çevre illerin en 
önemli tarımsal ürünü çaydır ve çay üretimi sırasında her yıl yaklaşık 30 bin ton fabrika çay atığı ortaya 
çıkmaktadır. Proje önerimiz kapsamında, genellikle gübre gibi katma değeri düşük bir malzeme olarak 
değerlendirilen fabrika çay atıkları, gıda ve kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılan, katma değeri yüksek 
vaniline dönüştürülecektir. Bu dönüşümde son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan malzemelerden olan 
metal-organik kafes yapılar (MOF) katalizör olarak kullanılacaktır. Bu projede öncelikle enerji ve çevre 
alanlarında, özellikle çeşitli kimyasalların depolanması, saflaştırılması ve reaksiyonların katalizlenmesinde 
başarılı sonuçlar sergileyen ve geniş uygulama potansiyeline sahip, her geçen gün yeni kullanım sahaları rapor 
edilen zirkonyum metal-organik kafes yapılar sentezlenecek ve bitki hücre bileşenlerinden biri olan lignini 
vaniline dönüştürme özellikleri araştırılacaktır. Projemiz kapsamında; lignin kaynağı olarak Rize ve çevre illerin 
en önemli tarımsal ürünü olan çay bitkisinden çay üretimi sırasında açığa çıkan fabrika çay atığı kullanılacaktır. 
Hazırlanacak katalizörler öncelikle lignin benzeri model bileşik olarak belirlenen ferulik asidin vaniline 
dönüşümü reaksiyonunda test edilecektir. En iyi sonucu veren katalizör fabrika çay atıklarından ayrıştırılacak 
doğal ligninin vaniline dönüşümü reaksiyonunda kullanılarak şartlar optimize edilecektir. Proje sonunda çay 
atıkları değerli bir ürün olan vaniline dönüştürülecektir. 
Anahtar Kelimeler: Biyokütle, çay atığı, vanilin, metal-organik kafes yapı, kataliz, 
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Projede, nicel ve nitel açıdan küçük bir vilyet olan Rizede1950den 1960a kadar ki siyasi hayat incelenecektir. Bu 
çalışmada DP (Demokrat Parti) döneminde Rize&rsquo;de siyasi hayat nasıl şekillenmiştir, sosyal ve ekonomik 
hayata ne gibi etkileri olmuştur?&nbsp; sorusunun cevabı aranacaktır. DPnin iktidarı devralmasından sonra 
Rize&rsquo;deki siyasi durum etraflıca araştırılacak ve 10 yıllık DP döneminde yapılan genel ve yerel seçimlerin 
Rizedeki sonuçlarına, sosyal ve ekonomik hayata etkilerine ve seçilen milletvekili biyografilerine değinilecektir. 
Rize tarihine yönelik yapılan çalışmalarda DP dönemine dair derli toplu bir çalışmanın olmayışı, bu konunun 
seçilme nedenidir. Siyasi hayata dair ortaya konulacak çıktıların (vekil biyografileri hariç), neredeyse tamamının 
ilk kez kaleme alınması çalışmayı özgün kılmaktadır. 
Projede nitel araştırma yöntemi uygulanacaktır. Proje; arşiv belgeleri, gazeteler, telif ve tetkik eserler ışığında 
yapılacaktır. İlgili belge, gazete ve kitaplar taranacak, okunacak, değerlendirilecek ve fişlenecektir. Daha sonra 
elde edilen tüm veriler ışığında proje yazılacak ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecektir. Projenin 24 ayda 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Rize ölçeğinde yapılacak bu çalışmayla, Rize toplumunun daha iyi tanınmasına katkı sağlanacak ve vilayetin 
siyasi yönden geçirdiği aşamalardan birisi daha aydınlatılmış olunacaktır. Ayrıca yerel ve ulusal düzeyde 
yapılacak araştırmalara kaynak sağlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Rize, CHP, DP, CMP, siyasi, 

 

 
  
 
Proje Başlığı 

Apikal kök rezeksiyonu tedavisinde uygulanan farklı rezeksiyon miktarlarının ve defektin 
farklı greft materyalleri ile rejenerasyonunun biyomekanik etkilerinin sonlu elemanlar stres 
analizi yöntemi ile değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEVDA  KURT 

Araştırmacılar Dr. ZEYNEP GÜMRÜKÇÜ, 

Proje Kodu THD-2018-901 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.490,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.490,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Apikal rezeksiyon cerrahisi, kök apeksinin rezeksiyonunu ve kök kanal sisteminin apikal bölgesinin 
kapatılmasını içeren başarılı bir tekniktir. Bununla birlikte, apikal rezeksiyon uygulanan dişin biyomekanik 
etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili literatürde hala bir bilgi eksikliği mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, farklı 
greft materyallerinin ve farklı rezeksiyon büyüklüklerinin diş kökü üzerindeki biyomekanik etkilerini 
incelemektir. Çalışmamızda, apikal bölgede 1 cm'lik defektler içeren 30 adet mandibular santral kesici dişin 
sonlu eleman modelleri Solidworks programı ile yapılandırıldı. Kök uçlarında 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 mm'lik 
rezeksiyonlar yapıldı ve apikal defekt sahalarına boş defekt boşluğu (Grup A), normal iyileşmiş kemik (Grup B),  
allograft (Grup C), ksenograft (Grup D) ve hidroksiapatit (Grup E) greft materyal özellikleri tayin edilerek doku 
rejenerasyonları modeller üzerinde simüle edildi. Dişlere oblik (450) yönde 100 N kuvvet uygulandı ve Ansys 16 
Programında maksimum Von Mises Stres ve yerdeğiştirme değerleri elde edildi. En yüksek stres değeri ve yer 
değişimi ölçümü 5 mm rezeke / boş modelde gözlendi. Rezeksiyon miktarındaki artışa stres ve yer değiştirme 
değerlerindeki artış eşlik etti. En düşük stres ve deformasyon değerleri hidroksiapatit grubunda görüldü ve stresin 
sırasıyla ksenogreft ve allogreft gruplarında artışı gözlendi. Sonuç olarak; apikal defektlerde greftlemenin 
biyomekanik olarak destek sağladığı görülmektedir, defekt alanın greftlenmesi ile aşırı rezeksiyonun neden 
olduğu stres miktarını telafi etmek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: SESA, apikal rezeksiyon, greft materyalleri, 

 
Abstract 

 
Apical resection surgery is a succesfull technique, consisting the resection of the rooth apex and sealing the 
apical extent of the root canal system. However, there is still a shortcoming of evidence-based information 
regarding biomechanical effects of apically resected tooth determinants. The aim of this study is to examine the 
biomechanical effects of different graft materials and the effect of different resection quantities ontooth radix. 
Thirty finite element models of the mandibular central incisors, that include 1cm defects in apical region, were 
reconstructed by Solidworks programme. Resection of 0, 1, 2, 3, 4, and 5 mm were created at the root tips and 
tissue regeneration models were simulated on the empty defected cavity (Group A) models by assigning material 
properties of normally healed bone (Group B), allograft (Group C), xenograft (Group D) and hydroxyapatite 
(Group E) to apical defect sites. 100 N force was applied to the teeth in oblique (450) direction and maksimum 
Von Mises Stress and displacement were assessed in  Ansys 16 Programme. The highest stress value and 
displacement measure was observed in a 5 mm resected/empty model. The increase in the amount of resection 
was accompanied by an increase in stress and displacement. The lowest stress and deformation values ??were 
seen in the hydroxyapatite group and the stress sequence increased in the xenograft and allograft groups 
respectively. Grafting in apical defects provides biomechanical support, therefore, it is possible to compensate 
the amount of stress that caused with excessive resection by the grafting the defective area. 
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Proje Başlığı DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE RİZE'DE SİYASİ HAYAT 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SİNAN  BAŞARAN 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SBA-2018-900 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.703,24 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.696,41 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Projede, nicel ve nitel açıdan küçük bir vilyet olan Rizede1950den 1960a kadar ki siyasi hayat incelenecektir. Bu 
çalışmada DP (Demokrat Parti) döneminde Rize&rsquo;de siyasi hayat nasıl şekillenmiştir, sosyal ve ekonomik 
hayata ne gibi etkileri olmuştur?&nbsp; sorusunun cevabı aranacaktır. DPnin iktidarı devralmasından sonra 
Rize&rsquo;deki siyasi durum etraflıca araştırılacak ve 10 yıllık DP döneminde yapılan genel ve yerel seçimlerin 
Rizedeki sonuçlarına, sosyal ve ekonomik hayata etkilerine ve seçilen milletvekili biyografilerine değinilecektir. 
Rize tarihine yönelik yapılan çalışmalarda DP dönemine dair derli toplu bir çalışmanın olmayışı, bu konunun 
seçilme nedenidir. Siyasi hayata dair ortaya konulacak çıktıların (vekil biyografileri hariç), neredeyse tamamının 
ilk kez kaleme alınması çalışmayı özgün kılmaktadır. 
Projede nitel araştırma yöntemi uygulanacaktır. Proje; arşiv belgeleri, gazeteler, telif ve tetkik eserler ışığında 
yapılacaktır. İlgili belge, gazete ve kitaplar taranacak, okunacak, değerlendirilecek ve fişlenecektir. Daha sonra 
elde edilen tüm veriler ışığında proje yazılacak ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecektir. Projenin 24 ayda 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Rize ölçeğinde yapılacak bu çalışmayla, Rize toplumunun daha iyi tanınmasına katkı sağlanacak ve vilayetin 
siyasi yönden geçirdiği aşamalardan birisi daha aydınlatılmış olunacaktır. Ayrıca yerel ve ulusal düzeyde 
yapılacak araştırmalara kaynak sağlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Rize, CHP, DP, CMP, siyasi, 

 

 
  
 
Proje Başlığı 

Apikal kök rezeksiyonu tedavisinde uygulanan farklı rezeksiyon miktarlarının ve defektin 
farklı greft materyalleri ile rejenerasyonunun biyomekanik etkilerinin sonlu elemanlar stres 
analizi yöntemi ile değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SEVDA  KURT 

Araştırmacılar Dr. ZEYNEP GÜMRÜKÇÜ, 

Proje Kodu THD-2018-901 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi 02.10.2018 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.490,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.490,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Apikal rezeksiyon cerrahisi, kök apeksinin rezeksiyonunu ve kök kanal sisteminin apikal bölgesinin 
kapatılmasını içeren başarılı bir tekniktir. Bununla birlikte, apikal rezeksiyon uygulanan dişin biyomekanik 
etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili literatürde hala bir bilgi eksikliği mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, farklı 
greft materyallerinin ve farklı rezeksiyon büyüklüklerinin diş kökü üzerindeki biyomekanik etkilerini 
incelemektir. Çalışmamızda, apikal bölgede 1 cm'lik defektler içeren 30 adet mandibular santral kesici dişin 
sonlu eleman modelleri Solidworks programı ile yapılandırıldı. Kök uçlarında 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 mm'lik 
rezeksiyonlar yapıldı ve apikal defekt sahalarına boş defekt boşluğu (Grup A), normal iyileşmiş kemik (Grup B),  
allograft (Grup C), ksenograft (Grup D) ve hidroksiapatit (Grup E) greft materyal özellikleri tayin edilerek doku 
rejenerasyonları modeller üzerinde simüle edildi. Dişlere oblik (450) yönde 100 N kuvvet uygulandı ve Ansys 16 
Programında maksimum Von Mises Stres ve yerdeğiştirme değerleri elde edildi. En yüksek stres değeri ve yer 
değişimi ölçümü 5 mm rezeke / boş modelde gözlendi. Rezeksiyon miktarındaki artışa stres ve yer değiştirme 
değerlerindeki artış eşlik etti. En düşük stres ve deformasyon değerleri hidroksiapatit grubunda görüldü ve stresin 
sırasıyla ksenogreft ve allogreft gruplarında artışı gözlendi. Sonuç olarak; apikal defektlerde greftlemenin 
biyomekanik olarak destek sağladığı görülmektedir, defekt alanın greftlenmesi ile aşırı rezeksiyonun neden 
olduğu stres miktarını telafi etmek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: SESA, apikal rezeksiyon, greft materyalleri, 

 
Abstract 

 
Apical resection surgery is a succesfull technique, consisting the resection of the rooth apex and sealing the 
apical extent of the root canal system. However, there is still a shortcoming of evidence-based information 
regarding biomechanical effects of apically resected tooth determinants. The aim of this study is to examine the 
biomechanical effects of different graft materials and the effect of different resection quantities ontooth radix. 
Thirty finite element models of the mandibular central incisors, that include 1cm defects in apical region, were 
reconstructed by Solidworks programme. Resection of 0, 1, 2, 3, 4, and 5 mm were created at the root tips and 
tissue regeneration models were simulated on the empty defected cavity (Group A) models by assigning material 
properties of normally healed bone (Group B), allograft (Group C), xenograft (Group D) and hydroxyapatite 
(Group E) to apical defect sites. 100 N force was applied to the teeth in oblique (450) direction and maksimum 
Von Mises Stress and displacement were assessed in  Ansys 16 Programme. The highest stress value and 
displacement measure was observed in a 5 mm resected/empty model. The increase in the amount of resection 
was accompanied by an increase in stress and displacement. The lowest stress and deformation values ??were 
seen in the hydroxyapatite group and the stress sequence increased in the xenograft and allograft groups 
respectively. Grafting in apical defects provides biomechanical support, therefore, it is possible to compensate 
the amount of stress that caused with excessive resection by the grafting the defective area. 
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Proje Başlığı Klasik Türk Edebiyatında "Gönül" Redifli Manzumeler 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAİT ÇALKA 

Araştırmacılar Fatma TÜRK, 

Proje Kodu SYL-2018-902 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.095,51 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.849,42 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Gönül sözlük anlamı olarak; insanın manevi varlığının ifadesi, inancı ve hislerinin kaynağı; istek, arzu, heves, 
niyet; duygu, his, aşk; kibir, gurur; tabiat, huy gibi anlamlara gelse de Klasik Türk Edebiyatında daha farklı 
tanımları bünyesine almaktadır. Klasik şiirdeki gönül, bazen sevgilinin evidir bazense aşığın tutsak olarak 
bulunduğu hapishanedir. Gönül, bazen yaramaz bir çocuk olurken, bazen söz dinlemez, iflah olmaz bir serseri 
olur, bazense ölüm döşeğindeki bir hasta olarak karşımıza çıkar. Bu mazmun, birbiriyle örtüştüğü kadar 
birbirine zıt olan bir çok anlamı içinde barındırır ve şiirin içine bu çoklu anlamlarıyla yerleşir; 
Çalışmamızda 14.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar, çalışılmış olan bütün divanlar taranacak ve gönül redifli 
manzumeler derlenecektir. Derlenen bu şiirler türlerine göre sınıflandırıp içeriklerine göre açıklanacaklardır. 
Gönül; kelimesi başlıbaşına birçok anlam barındırırken, redif olarak şiirlerin anlam bütünlüğüne etkisi ortaya 
çıkacaktır. Farklı yüzyıllarda yaşamış ve birbirinden çok farklı onlarca şairin yaptıkları sanatlar tek bir redif 
kelime üzerinden ortaya konularak birbirleriyle ilişkilendirilecek 
Anahtar Kelimeler: Redif, gönül, divan, Klasik Türk şiiri, 
 

 

 
  
 
Proje Başlığı 

Kırmızı lahana Brassica oleracea var capitata L ekstraktı kullanılarak metalik çiçek şekilli 
hibrid nano yapıların sentezlenmesi mikrobiyal katalitik aktivitelerinin incelenmesi ve bu 
yapıların pH indikatör fonksiyonu yüklenmiş absorban pede uygulanması 

Proje Yöneticisi Arş.Gör.Dr. AYŞE  DEMİRBAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. ZEYNEP ZEHRA  KAÇAR, 

Proje Kodu FBA-2018-903 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.971,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
19.051,33 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Paketlenmiş taze gıdanın raf ömrünü olumsuz yönde tetikleyen unsurların başında; gıda tarafından süzdürülen 
sıvının paketin içerisinde birikerek kimyasal ve mikrobiyal bozulmaları hızlandırıp gıda kalitesini düşürmesi ön 
sırada yer alır. Paket içerisinde sıvı birikmesini önlemek için gıda paketlenirken içerisine yerleştirilen absorban 
pedler kısmen bir çözüm yolu sunmaktadır. 
Bu projenin önerisi ise; absorban pedleri doğal yollarla elde edilmiş antioksidanlarla ve metal esaslı çiçek şekilli 
hibrid nano yapılarla zenginleştirerek daha fonksiyonel hale getirip gıdanın raf ömrünü uzatmaktır. Aynı 
zamanda absorban pedde meydana gelmesi beklenen renk değişimi ile de tüketiciye gıdanın kalitesi hakkında 
kolayca bilgi verebilmektir. 
Bu amaçlar doğrultusunda hedeflenenler ilk olarak; kırmızı lahana bitkisinin ekstraktından faydalanılarak 
organik metal hibrid-nano parçacıkları sentezleyerek karakterize edilmesi ve enzim benzeri (peroksidaz ve 
katalaz enzimi) özellik göstermesi, mikrobiyal ve katalitik özelliklerinin incelenmesinden sonra selülozla 
birleştirerek absorban pedlerin hazırlanmasında kullanmak. İkinci olarak; hazırlanan emici pedlere antosiyanin 
açısından zengin olan kırmızı lahananın ekstraktının absorbe edilmesi ile pH faktörüne duyarlı ve gıda kalitesini 
renk değişimi ile kolayca gözlemleyebilmeyi sağlayacak sensor rolü yüklemek. Üçüncü olarak; hazırlanan emici 
pedlerin vakum paketleme (VP) sistemi ile paketlenip gıda kalitesi ve güvenliği açısından fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik olarak raf ömrü üzerine sinerjik etkisinin test edilmesi. 
Anahtar Kelimeler: Nano parçacıklar, antioksidanlar, absorban ped, raf ömrü, hibrit nano yapılar, katalitik 
aktivite, antimikrobiyal aktivite, 
 

 
Abstract 

 
One of the factors that is negatively effecting the shelf life of packaged fresh food is the accumulation of liquid 
by food in the package, accelerating chemical and microbial spoilage thus reducing food quality. To prevent the 
accumulation of liquid in the package, a solution is partially provided with the absorbent pads in the package. 
The proposal of this project is extended shelf life of food using absorbent pads which is designed with naturally 
derived antioxidants from red cabbage extract and metal-based flower-shaped hybrid nano structures. It is also 
possible to easily inform the consumer about the quality of food with the expected color change in the new 
designed multi functional absorbent pad. 
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Proje Başlığı Klasik Türk Edebiyatında "Gönül" Redifli Manzumeler 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAİT ÇALKA 

Araştırmacılar Fatma TÜRK, 

Proje Kodu SYL-2018-902 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 02.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.095,51 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.849,42 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Gönül sözlük anlamı olarak; insanın manevi varlığının ifadesi, inancı ve hislerinin kaynağı; istek, arzu, heves, 
niyet; duygu, his, aşk; kibir, gurur; tabiat, huy gibi anlamlara gelse de Klasik Türk Edebiyatında daha farklı 
tanımları bünyesine almaktadır. Klasik şiirdeki gönül, bazen sevgilinin evidir bazense aşığın tutsak olarak 
bulunduğu hapishanedir. Gönül, bazen yaramaz bir çocuk olurken, bazen söz dinlemez, iflah olmaz bir serseri 
olur, bazense ölüm döşeğindeki bir hasta olarak karşımıza çıkar. Bu mazmun, birbiriyle örtüştüğü kadar 
birbirine zıt olan bir çok anlamı içinde barındırır ve şiirin içine bu çoklu anlamlarıyla yerleşir; 
Çalışmamızda 14.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar, çalışılmış olan bütün divanlar taranacak ve gönül redifli 
manzumeler derlenecektir. Derlenen bu şiirler türlerine göre sınıflandırıp içeriklerine göre açıklanacaklardır. 
Gönül; kelimesi başlıbaşına birçok anlam barındırırken, redif olarak şiirlerin anlam bütünlüğüne etkisi ortaya 
çıkacaktır. Farklı yüzyıllarda yaşamış ve birbirinden çok farklı onlarca şairin yaptıkları sanatlar tek bir redif 
kelime üzerinden ortaya konularak birbirleriyle ilişkilendirilecek 
Anahtar Kelimeler: Redif, gönül, divan, Klasik Türk şiiri, 
 

 

 
  
 
Proje Başlığı 

Kırmızı lahana Brassica oleracea var capitata L ekstraktı kullanılarak metalik çiçek şekilli 
hibrid nano yapıların sentezlenmesi mikrobiyal katalitik aktivitelerinin incelenmesi ve bu 
yapıların pH indikatör fonksiyonu yüklenmiş absorban pede uygulanması 

Proje Yöneticisi Arş.Gör.Dr. AYŞE  DEMİRBAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. ZEYNEP ZEHRA  KAÇAR, 

Proje Kodu FBA-2018-903 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.971,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
19.051,33 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Paketlenmiş taze gıdanın raf ömrünü olumsuz yönde tetikleyen unsurların başında; gıda tarafından süzdürülen 
sıvının paketin içerisinde birikerek kimyasal ve mikrobiyal bozulmaları hızlandırıp gıda kalitesini düşürmesi ön 
sırada yer alır. Paket içerisinde sıvı birikmesini önlemek için gıda paketlenirken içerisine yerleştirilen absorban 
pedler kısmen bir çözüm yolu sunmaktadır. 
Bu projenin önerisi ise; absorban pedleri doğal yollarla elde edilmiş antioksidanlarla ve metal esaslı çiçek şekilli 
hibrid nano yapılarla zenginleştirerek daha fonksiyonel hale getirip gıdanın raf ömrünü uzatmaktır. Aynı 
zamanda absorban pedde meydana gelmesi beklenen renk değişimi ile de tüketiciye gıdanın kalitesi hakkında 
kolayca bilgi verebilmektir. 
Bu amaçlar doğrultusunda hedeflenenler ilk olarak; kırmızı lahana bitkisinin ekstraktından faydalanılarak 
organik metal hibrid-nano parçacıkları sentezleyerek karakterize edilmesi ve enzim benzeri (peroksidaz ve 
katalaz enzimi) özellik göstermesi, mikrobiyal ve katalitik özelliklerinin incelenmesinden sonra selülozla 
birleştirerek absorban pedlerin hazırlanmasında kullanmak. İkinci olarak; hazırlanan emici pedlere antosiyanin 
açısından zengin olan kırmızı lahananın ekstraktının absorbe edilmesi ile pH faktörüne duyarlı ve gıda kalitesini 
renk değişimi ile kolayca gözlemleyebilmeyi sağlayacak sensor rolü yüklemek. Üçüncü olarak; hazırlanan emici 
pedlerin vakum paketleme (VP) sistemi ile paketlenip gıda kalitesi ve güvenliği açısından fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik olarak raf ömrü üzerine sinerjik etkisinin test edilmesi. 
Anahtar Kelimeler: Nano parçacıklar, antioksidanlar, absorban ped, raf ömrü, hibrit nano yapılar, katalitik 
aktivite, antimikrobiyal aktivite, 
 

 
Abstract 

 
One of the factors that is negatively effecting the shelf life of packaged fresh food is the accumulation of liquid 
by food in the package, accelerating chemical and microbial spoilage thus reducing food quality. To prevent the 
accumulation of liquid in the package, a solution is partially provided with the absorbent pads in the package. 
The proposal of this project is extended shelf life of food using absorbent pads which is designed with naturally 
derived antioxidants from red cabbage extract and metal-based flower-shaped hybrid nano structures. It is also 
possible to easily inform the consumer about the quality of food with the expected color change in the new 
designed multi functional absorbent pad. 
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Melatonin antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör etkileri pek çok çalışma ile ortaya konmuş bir 
pineal gland indolamin hormondur. Lipofilik özellikte olduğundan tüm vücut hücrelerine ve hücre 
komponenetlerine hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.1 Direkt serbest radikal önleyici etkileri yanı sıra endirekt 
olarak çeşitli antioksidan enzimleri stimüle etmektedir.2-4 Melatonini diğer antioksidanlardan üstün kılan önemli 
bir özelliği de serbest radikallerle etkileşimi sırasında yapısından elektron kaybederek pro- oksidatif hale 
gelmemesi yani potansiyel bir pro-oksidan olmamasıdır. Pek çok klinik çalışmada melatoninin lokal 
uygulamalarının periodontitis tedavisindeki6,7, sistemik uygulamalarının ise deneysel periodontitis tedavisindeki 
etkinliğini8-10 rapor etmiştir. Periimplantitis (Pİ) mikrobiyolojik, klinik ve immünolojik açıdan periodontitise 
çok benzer yönlere sahip bir hastalıktır. İmplantlar etrafındaki sert ve yumuşak dokuların infeksiyöz-inflamatuar 
yıkımı ile karakterize yaygın bir hastalıktır. Günümüzde Pİ tedavisi için önerilen pek çok cerrahisiz ve cerrahi 
tedavi yaklaşımları mevcut olup, etkinliği kanıtlanmış, konsensuse varılmış bir tedavi yöntemi mevcut değildir. 
Bilgilerimize göre literatürde periimplantitis tedavisinde bir konak modülatör ajan olarak melatonin in etkinliğini 
değerlendiren bir çalışma yoktur. Çalışma planı Yöntem bölümde ayrıntılı olarak sunulan bu deneysel 
periimplantitis çalışmasında, sistemik melatonin tedavisinin antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör 
etkileri yoluyla periimplanter sert ve yumuşak doku yıkımını sınırlandırabileceği 
hipotezini kurduk. Bu bağlamda sunulan çalışmadan elde edilecek sonuçlar periimplantitis tedavisinde yeni 
perspektifler ortaya koyabilir. 
Anahtar Kelimeler: Periimplantitis, Melatonin, RANKL, Kemik kaybı, 
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Bu çalışmada meta zinciri yaklaşımıyla çay üretimi ve çay üretimi etrafında şekillenen toplumsal ilişkiler ele 
alınacak ayrıca organik tarımın çay için uygulanabilirliği ve etkileri değerlendirilecektir. Meta zinciri analizi en 
genel anlamıyla bir ürünün üretiminden tüketimine kadar geçtiği süreçleri birbirlerine eklenerek zincir 
oluşturacak pek çok farklı aşama olarak ele alır ve böylelikle farklı aşamalar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları 
gözlemlemeyi kolaylaştırır. Bu yaklaşım tarımsal bir ürünü ele alırken bu ürünün çürüyebilme ve mevsimsellik 
gibi organik özellikleri nedeniyle her bir ürünün kendine özgün karakteristikleri ve kendi meta zinciri boyunca 
geçtiği aşamalara atfen incelemek gerektiğine vurgu yapar. Metanın kendine has özellikleri, o metanın etrafında 
gelişen toplumsal ilişkileri ve iktisadi yapıyı şekillendirir. Örneğin Türkiyede çaya baktığımızda yılda üç ya da 
dört sürgün veren çay bitkisinin, yapraklarına zarar vermeyecek yöntemlerle toplanmasının ve toplandıktan sonra 
bekletilmeden fabrikaya taşınmasının çayın tazeliğini koruması için ne kadar önemli olduğunu görürüz. Çayın 
tüm bu özellikleri çay tarımındaki işgücünün niteliğini etkiler. Ayrıca çayın dem kalitesinin korunabilmesi için 
çay fabrikalarının çay bahçelerine yakın olması gerekir. O nedenle çay yetiştiği bölgede hem tarım hem de imalat 
sanayi üzerinden bölgeyi etkiler. Çayın meta zinciri yaklaşımıyla ele alınması bir yandan bir tarım ürünü olarak 
özgünlüklerinin yetiştiği bölgede toplumsal ilişkileri nasıl şekillendirdiğini incelemeye imkan tanırken bir 
yandan bu tarımı etkileyen herhangi bir sürecin bu meta zincirine etkisini de analiz etme olanağı sağlar. Çayda 
organik tarıma geçiş çayın tüm bu özgünlükleri üzerinden çay tarımını ve imalatını nasıl etkileyeceği anket ve 
mülakatlardan oluşan bir saha çalışması ile incelenecektir. Son olarak çalışma bir yandan Rizede çayın meta 
zincirini ve organik tarıma geçmenin meta zincirine etkisini incelerken diğer yandan da çay üreten başka 
ülkelerdeki çay meta zincirlerini araştırmayı ve Türkiyenin farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Çay, Meta Zinciri, Tarım, Rize, 
 

Abstract 
 
In this study tea production and social relations constructed around it will be analysed. Further the applicability 
of organic agriculture for tea and its possible impacts will be examined. Commodity chain analysis, in the most 
general sense, take processes through which a product pass from its production to consumption as stages which 
compose a chain by articulating each other. Hence it enables seeing relations and connections between different 
stages. In analyzing an agricultural product, this approach emphasis the need to examine the product with 
reference to its own characteristics and particular stages through which it passes because agricultural 
commodities are seasonal and could be rotted. Specific characteristics of a commodity shapes the social and 
economic relations develop around it. For instance, looking at tea in Turkey, we observe that how important it is 
to pick tea leaves without harming them and to transport them immediately to factories in order to preserve their 
freshness. All these characteristics of tea impact qualities of labour force in tea agriculture. The fieldwork 
conducted in Rize shows that tea has ceased to be a subsistence product. Division of lands has played an 
important role in this. Further, the impossibility of sustaining subsistence via tea agriculture has led to an 
increase in migration from the region and increased the use of wage labour. lnadaptability of machinery to tea 
agriculture and needlessness for pesticide make chemical fertilizer the only necessary input for tea agricultural. 
Nevertheless, the use of chemical fertilizer has been on the rise in recent years and this has detrimental effects 
for environment. Organic tea agriculture has been offered as a solution to this problem but interviews from 
fieldwork puts forth that government stimulus for organic tea production has reached its limits. 
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Melatonin antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör etkileri pek çok çalışma ile ortaya konmuş bir 
pineal gland indolamin hormondur. Lipofilik özellikte olduğundan tüm vücut hücrelerine ve hücre 
komponenetlerine hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.1 Direkt serbest radikal önleyici etkileri yanı sıra endirekt 
olarak çeşitli antioksidan enzimleri stimüle etmektedir.2-4 Melatonini diğer antioksidanlardan üstün kılan önemli 
bir özelliği de serbest radikallerle etkileşimi sırasında yapısından elektron kaybederek pro- oksidatif hale 
gelmemesi yani potansiyel bir pro-oksidan olmamasıdır. Pek çok klinik çalışmada melatoninin lokal 
uygulamalarının periodontitis tedavisindeki6,7, sistemik uygulamalarının ise deneysel periodontitis tedavisindeki 
etkinliğini8-10 rapor etmiştir. Periimplantitis (Pİ) mikrobiyolojik, klinik ve immünolojik açıdan periodontitise 
çok benzer yönlere sahip bir hastalıktır. İmplantlar etrafındaki sert ve yumuşak dokuların infeksiyöz-inflamatuar 
yıkımı ile karakterize yaygın bir hastalıktır. Günümüzde Pİ tedavisi için önerilen pek çok cerrahisiz ve cerrahi 
tedavi yaklaşımları mevcut olup, etkinliği kanıtlanmış, konsensuse varılmış bir tedavi yöntemi mevcut değildir. 
Bilgilerimize göre literatürde periimplantitis tedavisinde bir konak modülatör ajan olarak melatonin in etkinliğini 
değerlendiren bir çalışma yoktur. Çalışma planı Yöntem bölümde ayrıntılı olarak sunulan bu deneysel 
periimplantitis çalışmasında, sistemik melatonin tedavisinin antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör 
etkileri yoluyla periimplanter sert ve yumuşak doku yıkımını sınırlandırabileceği 
hipotezini kurduk. Bu bağlamda sunulan çalışmadan elde edilecek sonuçlar periimplantitis tedavisinde yeni 
perspektifler ortaya koyabilir. 
Anahtar Kelimeler: Periimplantitis, Melatonin, RANKL, Kemik kaybı, 
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Bu çalışmada meta zinciri yaklaşımıyla çay üretimi ve çay üretimi etrafında şekillenen toplumsal ilişkiler ele 
alınacak ayrıca organik tarımın çay için uygulanabilirliği ve etkileri değerlendirilecektir. Meta zinciri analizi en 
genel anlamıyla bir ürünün üretiminden tüketimine kadar geçtiği süreçleri birbirlerine eklenerek zincir 
oluşturacak pek çok farklı aşama olarak ele alır ve böylelikle farklı aşamalar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları 
gözlemlemeyi kolaylaştırır. Bu yaklaşım tarımsal bir ürünü ele alırken bu ürünün çürüyebilme ve mevsimsellik 
gibi organik özellikleri nedeniyle her bir ürünün kendine özgün karakteristikleri ve kendi meta zinciri boyunca 
geçtiği aşamalara atfen incelemek gerektiğine vurgu yapar. Metanın kendine has özellikleri, o metanın etrafında 
gelişen toplumsal ilişkileri ve iktisadi yapıyı şekillendirir. Örneğin Türkiyede çaya baktığımızda yılda üç ya da 
dört sürgün veren çay bitkisinin, yapraklarına zarar vermeyecek yöntemlerle toplanmasının ve toplandıktan sonra 
bekletilmeden fabrikaya taşınmasının çayın tazeliğini koruması için ne kadar önemli olduğunu görürüz. Çayın 
tüm bu özellikleri çay tarımındaki işgücünün niteliğini etkiler. Ayrıca çayın dem kalitesinin korunabilmesi için 
çay fabrikalarının çay bahçelerine yakın olması gerekir. O nedenle çay yetiştiği bölgede hem tarım hem de imalat 
sanayi üzerinden bölgeyi etkiler. Çayın meta zinciri yaklaşımıyla ele alınması bir yandan bir tarım ürünü olarak 
özgünlüklerinin yetiştiği bölgede toplumsal ilişkileri nasıl şekillendirdiğini incelemeye imkan tanırken bir 
yandan bu tarımı etkileyen herhangi bir sürecin bu meta zincirine etkisini de analiz etme olanağı sağlar. Çayda 
organik tarıma geçiş çayın tüm bu özgünlükleri üzerinden çay tarımını ve imalatını nasıl etkileyeceği anket ve 
mülakatlardan oluşan bir saha çalışması ile incelenecektir. Son olarak çalışma bir yandan Rizede çayın meta 
zincirini ve organik tarıma geçmenin meta zincirine etkisini incelerken diğer yandan da çay üreten başka 
ülkelerdeki çay meta zincirlerini araştırmayı ve Türkiyenin farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Çay, Meta Zinciri, Tarım, Rize, 
 

Abstract 
 
In this study tea production and social relations constructed around it will be analysed. Further the applicability 
of organic agriculture for tea and its possible impacts will be examined. Commodity chain analysis, in the most 
general sense, take processes through which a product pass from its production to consumption as stages which 
compose a chain by articulating each other. Hence it enables seeing relations and connections between different 
stages. In analyzing an agricultural product, this approach emphasis the need to examine the product with 
reference to its own characteristics and particular stages through which it passes because agricultural 
commodities are seasonal and could be rotted. Specific characteristics of a commodity shapes the social and 
economic relations develop around it. For instance, looking at tea in Turkey, we observe that how important it is 
to pick tea leaves without harming them and to transport them immediately to factories in order to preserve their 
freshness. All these characteristics of tea impact qualities of labour force in tea agriculture. The fieldwork 
conducted in Rize shows that tea has ceased to be a subsistence product. Division of lands has played an 
important role in this. Further, the impossibility of sustaining subsistence via tea agriculture has led to an 
increase in migration from the region and increased the use of wage labour. lnadaptability of machinery to tea 
agriculture and needlessness for pesticide make chemical fertilizer the only necessary input for tea agricultural. 
Nevertheless, the use of chemical fertilizer has been on the rise in recent years and this has detrimental effects 
for environment. Organic tea agriculture has been offered as a solution to this problem but interviews from 
fieldwork puts forth that government stimulus for organic tea production has reached its limits. 
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Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Bölgesinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerindeki zihinsel alanda üstün 
yetenekli öğrencilerin Fen-Teknoloji-Topluma (FTT) yönelik görüşlerini incelemektir. Fen-Teknoloji-Toplum 
yaklaşımı fen eğitiminin odak noktası olduğundan, zihinsel alanda üstün yetenekli öğrencilere bilimin doğasıyla 
ilgili anlayışları kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarıyılında 
Karadeniz Bölgesindeki BİLSEMlere (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane) devam eden 
11-14 yaş aralığına sahip 861 üstün yetenekli ortaokul (5,6,7,8) öğrencisi hedef kitleyi oluşturacaktır. Çalışmada, 
betimleyici tarama yöntemi kullanılacak olup, öğrencilerin FTT anlayışlarını ortaya çıkarmak için Aikenhead, 
Ryan ve Fleming tarafından 1989da geliştirilmiş olan; Fen-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüş Anketinin 
(Views on Science-Technology- Society ve VOSTS) Kahyaoğlu (2004) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve adapte 
edilmiş olan 23 maddelik VOSTS-TR anketi uygulanacaktır. Çalışmada uygulanacak olan VOSTS-TR anketi 
sonucunda elde edilen verilerin analizinde verilen cevapların yüzdeliğini belirlemek için SPSS programından 
yararlanılacaktır. Bu çalışma, üstün yetenekli öğrencilerin FTT arasındaki ilişlerini ortaya koyacak ilk çalışma 
olmasından dolayı ilgili alan yazında özgün bir değere sahiptir. Bu nedenle, çalışmanın konuyla ilgili kişi, kurum 
ve kuruluşlara bilimsel bilgi sunacağı, alan yazına katkı sağlayacağı, ileride yapılacak araştırmalara temel 
oluşturacağı ve bu konudaki farkındalığı artıracağı beklenmektedir. Ayrıca, çalışmanın ortaya koyacağı sonuç ve 
öneriler ışığında Türkiyedeki BİLSEMlerde eğitim gören üstün yetenekli öğrencilerin FTT ilişkilerine bağlı 
olarak bilimin doğasıyla ilgili anlayışları için yapılacak düzenlemelere de ışık tutacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Üstün Yetenekli Öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi, Fen-Teknoloji-Toplum, Bilimin 
Doğası, VOSTS Anketi, 
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Üstün beyin gücüne sahip olan kişiler tarih boyunca insanlığa yön vermiştir. Toplum içinde farklı rollerle 
karşımıza çıkan bu bireyler akranlarından farklı özelliklere sahiptirler. Sahip oldukları farklı özellikleri 
bakımından insanlık için büyük bir kazanım olabileceği gibi bir kayıp hatta önemli bir sorun da olabilirler. 
Bu doğrultuda aldıkları ve alacakları eğitim çok önemlidir. Özel yetenekli olarak tanımlanan bu öğrencilerin 
BİLSEM’ler aracılığıyla bireysel yeteneklerinin farkına varmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmaları amaçlanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde bu öğrencilerin sahip oldukları değerler bakımından 
akranlarından farklılık gösterdikleri görülmektedir. Bu doğrultuda özel yetenekli öğrencilerin değer kazanımına 
etki eden değişkenlerin belirlenmesi önemlidir. 
Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin 
değer kazanımlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışma tarama modelinde olup nicel yönteme 
göre tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 15 BİLSEM oluşturmaktadır. 
Araştırma da amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak Beldağ (2012) tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre anne öğrenim durumu, baba mesleği, izlenilen televizyon programı ve özel ilgi alanı değişkeni 
özel yetenekli öğrencilerin değer kazanımlarına etki etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Özet Yetenekli Öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Yetenekliler,  Değer, Değerler 
Eğitimi, 

 
Abstract 

 
The people who have superior brain power have given direction to humanity throughout the history. Those people 
have various roles in the society and they have different characteristics than their peers. They may be a great gain 
for humanity in terms of their different characteristics at the same time they may be a loss or even a major 
problem. In this context, their education is very important. The purpose of the BİLSEM centres is to help such 
students, who are defined as gifted students, to be aware of their individual talents and to realize their capacities at 
the highest level through the education in BİLSEM centres. An analysis of the literature shows that these students 
differ from their peers in terms of values they possess. Therefore, it is very important to find out the variables 
which have an effect on gifted students' value acquisition. 
The purpose of this study is to identify value acquisition of gifted students studying at BİLSEM centers in relation 
with several variables. The study was designed as a survey based on quantitative methods. Population of the study 
consists of the 15 BiLSEM centres those centres in the Black Sea Region of Turkey. Study sample was selected 
by using the criterion sampling as a type of purposive sampling. To data collection, the "Values Education Scale" 
developed by Beldag (2012) was used in the study. According to the results, mother's educational status, father's 
profession, TV programs children watch and their special interests affect the value gains of gifted students. 
Keywords: Talent students, science and art centre, values education 
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Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Bölgesinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerindeki zihinsel alanda üstün 
yetenekli öğrencilerin Fen-Teknoloji-Topluma (FTT) yönelik görüşlerini incelemektir. Fen-Teknoloji-Toplum 
yaklaşımı fen eğitiminin odak noktası olduğundan, zihinsel alanda üstün yetenekli öğrencilere bilimin doğasıyla 
ilgili anlayışları kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarıyılında 
Karadeniz Bölgesindeki BİLSEMlere (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane) devam eden 
11-14 yaş aralığına sahip 861 üstün yetenekli ortaokul (5,6,7,8) öğrencisi hedef kitleyi oluşturacaktır. Çalışmada, 
betimleyici tarama yöntemi kullanılacak olup, öğrencilerin FTT anlayışlarını ortaya çıkarmak için Aikenhead, 
Ryan ve Fleming tarafından 1989da geliştirilmiş olan; Fen-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüş Anketinin 
(Views on Science-Technology- Society ve VOSTS) Kahyaoğlu (2004) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve adapte 
edilmiş olan 23 maddelik VOSTS-TR anketi uygulanacaktır. Çalışmada uygulanacak olan VOSTS-TR anketi 
sonucunda elde edilen verilerin analizinde verilen cevapların yüzdeliğini belirlemek için SPSS programından 
yararlanılacaktır. Bu çalışma, üstün yetenekli öğrencilerin FTT arasındaki ilişlerini ortaya koyacak ilk çalışma 
olmasından dolayı ilgili alan yazında özgün bir değere sahiptir. Bu nedenle, çalışmanın konuyla ilgili kişi, kurum 
ve kuruluşlara bilimsel bilgi sunacağı, alan yazına katkı sağlayacağı, ileride yapılacak araştırmalara temel 
oluşturacağı ve bu konudaki farkındalığı artıracağı beklenmektedir. Ayrıca, çalışmanın ortaya koyacağı sonuç ve 
öneriler ışığında Türkiyedeki BİLSEMlerde eğitim gören üstün yetenekli öğrencilerin FTT ilişkilerine bağlı 
olarak bilimin doğasıyla ilgili anlayışları için yapılacak düzenlemelere de ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Üstün beyin gücüne sahip olan kişiler tarih boyunca insanlığa yön vermiştir. Toplum içinde farklı rollerle 
karşımıza çıkan bu bireyler akranlarından farklı özelliklere sahiptirler. Sahip oldukları farklı özellikleri 
bakımından insanlık için büyük bir kazanım olabileceği gibi bir kayıp hatta önemli bir sorun da olabilirler. 
Bu doğrultuda aldıkları ve alacakları eğitim çok önemlidir. Özel yetenekli olarak tanımlanan bu öğrencilerin 
BİLSEM’ler aracılığıyla bireysel yeteneklerinin farkına varmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmaları amaçlanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde bu öğrencilerin sahip oldukları değerler bakımından 
akranlarından farklılık gösterdikleri görülmektedir. Bu doğrultuda özel yetenekli öğrencilerin değer kazanımına 
etki eden değişkenlerin belirlenmesi önemlidir. 
Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin 
değer kazanımlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışma tarama modelinde olup nicel yönteme 
göre tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 15 BİLSEM oluşturmaktadır. 
Araştırma da amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak Beldağ (2012) tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre anne öğrenim durumu, baba mesleği, izlenilen televizyon programı ve özel ilgi alanı değişkeni 
özel yetenekli öğrencilerin değer kazanımlarına etki etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Özet Yetenekli Öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Yetenekliler,  Değer, Değerler 
Eğitimi, 

 
Abstract 

 
The people who have superior brain power have given direction to humanity throughout the history. Those people 
have various roles in the society and they have different characteristics than their peers. They may be a great gain 
for humanity in terms of their different characteristics at the same time they may be a loss or even a major 
problem. In this context, their education is very important. The purpose of the BİLSEM centres is to help such 
students, who are defined as gifted students, to be aware of their individual talents and to realize their capacities at 
the highest level through the education in BİLSEM centres. An analysis of the literature shows that these students 
differ from their peers in terms of values they possess. Therefore, it is very important to find out the variables 
which have an effect on gifted students' value acquisition. 
The purpose of this study is to identify value acquisition of gifted students studying at BİLSEM centers in relation 
with several variables. The study was designed as a survey based on quantitative methods. Population of the study 
consists of the 15 BiLSEM centres those centres in the Black Sea Region of Turkey. Study sample was selected 
by using the criterion sampling as a type of purposive sampling. To data collection, the "Values Education Scale" 
developed by Beldag (2012) was used in the study. According to the results, mother's educational status, father's 
profession, TV programs children watch and their special interests affect the value gains of gifted students. 
Keywords: Talent students, science and art centre, values education 
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Kulak Burun Boğaz kliniğinde baş boyun cerrahisi başta maligniteler olmak üzere travma, tükrük bezi 
enfeksiyonları ve taşları gibi çeşitli sebepler nedeniyle sıklıkla uygulanmaktadır. Boyun ve yüz bölgesi 
cerrahisinde fasiyal sinirin cerrahi girişim sırasında zedelenme riski yüksektir. Daha önceki yıllarda yapılan 
çalışmalarda travmatik fasiyal yaralanma sonrasında fasiyal sinir paralizini önlemek için çeşitli yöntemler 
denenmesine rağmen herhangi bir kalıcı çözüm bulunamamıştır. Günümüzdeki çalışmalarda eksternal büyüme 
faktörleri uygulanmış ve bazılarının kısmen etkili olduğu görülmüştür. Ancak eksternal büyüme faktörlerinin 
tedarik ve saklama koşuları zordur. Ayrıca maliyetleri oldukça yüksektir ve bunun yanında istenilen her zaman 
ulaşmak kolay değildir. Çalışmamızda in vivo olarak hazırlanan yoğun bir şekilde büyüme faktörleri içeren 
Konsantre Büyüme Faktörünü (CGF) kan preparatlarından elde edilecektir.&nbsp; Böylece ulaşımı kolay, cerrahi 
travma gerçekleştiği anda 10 dk içerisinde bireyin kanından hazırlanabilir ve düşük maliyetli bir tedavi protokolü 
gerçekleştirmeyi amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Fasiyal sinir, konsantre büyüme faktörü, travma, sıçan, 

 
Abstract 

 
This study aims to evaluate the effect of concentrated growth factor on regeneration of facial nerve after crush 
injury. Randomized controlled animal study. A total of 21 rats were randomized into 3 groups. Group 1 (n=7) 
received no intervention. Group 2 (n=7) received crush injury to the right facial nerve. Group 3 (n=7) received 
crush injury to the right facial nerve and consentrated growth factor prepared from their own blood thereafter. Left 
facial nerves were used for functional comparison. Nerve function was evaluated with mustache movements and 
electromyography. Histologic properties were evaluated with Hematoxylene-Eosin and Masson-trichrome 
staining; immunohistochemical properties were evaluated with degeneration markers Neurofilament-H and Anti-
Tau. In Group 3, mustache functions both started earlier to recover and recovered more quickly compared with 
Group 2. Group 2 showed significantly prolonged latency and reduced amplitudes in the first week compared with 
Group 3 (p<0.05). Recordings of 4th week latency and amplitudes were similar to the preoperative period in 
Group 3 (p>0.05); whereas recordings of same week were significantly worse in Group 2 (p<0.05). Edema and 
fibrosis were also more pronounced in Group 2 compared with Group 3. Neurofilament-H and Anti-Tau were 
similar in Groups 1 and 3, but significantly high in Group 2 (p<0.05). Conclusion: Concentrated growth factor 
promotes recovery in facial crush injury. It may prove as a cost- effective, practical and effective treatment choice 
in peripheral nerve injury. 
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İlgili alan yazın incelendiğinde, çalışmaların bilimin doğasının birden fazla boyutunu kapsadığını, fakat tek bir 
boyut üzerinde derinlemesine bir araştırmanın yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin bilimsel bilginin doğası 
ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları onların, bilimsel okuryazar olarak yetişmesinde fayda sağlayacaktır. 
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bilimin doğasının boyutlarının tek, tek derinlemesine incelenmesi, 
öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarını zenginleştirmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 
bilimsel anlamda hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirecek sınıf içi uygulanabilir materyaller tasarlamak 
amaçlanmaktadır. Bu materyaller içerik olarak, öğrencilerin bilimsel çalışmalarda hayal gücü ve yaratıcılığın 
önemini kavramalarını sağlamaya yöneliktir. Aynı zamanda yapılacak çalışma, konu alanıyla ilgili literatürdeki 
materyal eksikliğinin giderilmesi noktasında da fayda sağlayacaktır. Tez çalışması nitel bir çalışmadır. Çalışma 
grubu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının İkinci Yarıyılında Rize İli Çayeli İlçesi Büyükköy Ortaokulunda 
okuyan 7.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Her biri üçer saat olarak hazırlanan ve toplam sekiz etkinlikten 
oluşan materyal seti için uzman görüşü alınmıştır. Bu etkinlikler araştırmacı tarafından Rize İli Çayeli ilçesinde 
bulunan Büyük köy Ortaokulunda eğitim gören 7-A şubesi öğrencilerine pilot çalışma olarak uygulanacaktır. Bu 
yolla etkinliklerin uygulama süresi, kullanışlılığı, ilgi çekiciliği vb. değişkenler açısından eksik yönleri 
belirlenecektir. Bu yolla son şekli verilen materyal seti yine aynı yarıyılda resmi izinler alınarak pilot çalışmanın 
yapıldığı Büyükköy Ortaokulunda okuyan 7-B şubesi öğrencilerine esas uygulama olarak uygulanacaktır. Bu 
uygulamada veriler, Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen; Bilimsel Yaratıcılık Testi, bilimin doğası öğrenci 
anketi, yarı yapılandırılmış mülakat ve yansıtıcı yazılar kullanılarak toplanacaktır. Bu çalışma, (i) öğrencilerin 
bilimin hayal gücü yaratıcı doğasını kavramalarını sağlama (ii) ilgili alanda materyal ihtiyacının karşılanması 
olmak üzere iki noktada katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Bilimin doğası, Hayal gücü, Yaratıcılık, Ortaokul Öğrencileri, 
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Kulak Burun Boğaz kliniğinde baş boyun cerrahisi başta maligniteler olmak üzere travma, tükrük bezi 
enfeksiyonları ve taşları gibi çeşitli sebepler nedeniyle sıklıkla uygulanmaktadır. Boyun ve yüz bölgesi 
cerrahisinde fasiyal sinirin cerrahi girişim sırasında zedelenme riski yüksektir. Daha önceki yıllarda yapılan 
çalışmalarda travmatik fasiyal yaralanma sonrasında fasiyal sinir paralizini önlemek için çeşitli yöntemler 
denenmesine rağmen herhangi bir kalıcı çözüm bulunamamıştır. Günümüzdeki çalışmalarda eksternal büyüme 
faktörleri uygulanmış ve bazılarının kısmen etkili olduğu görülmüştür. Ancak eksternal büyüme faktörlerinin 
tedarik ve saklama koşuları zordur. Ayrıca maliyetleri oldukça yüksektir ve bunun yanında istenilen her zaman 
ulaşmak kolay değildir. Çalışmamızda in vivo olarak hazırlanan yoğun bir şekilde büyüme faktörleri içeren 
Konsantre Büyüme Faktörünü (CGF) kan preparatlarından elde edilecektir.&nbsp; Böylece ulaşımı kolay, cerrahi 
travma gerçekleştiği anda 10 dk içerisinde bireyin kanından hazırlanabilir ve düşük maliyetli bir tedavi protokolü 
gerçekleştirmeyi amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Fasiyal sinir, konsantre büyüme faktörü, travma, sıçan, 

 
Abstract 

 
This study aims to evaluate the effect of concentrated growth factor on regeneration of facial nerve after crush 
injury. Randomized controlled animal study. A total of 21 rats were randomized into 3 groups. Group 1 (n=7) 
received no intervention. Group 2 (n=7) received crush injury to the right facial nerve. Group 3 (n=7) received 
crush injury to the right facial nerve and consentrated growth factor prepared from their own blood thereafter. Left 
facial nerves were used for functional comparison. Nerve function was evaluated with mustache movements and 
electromyography. Histologic properties were evaluated with Hematoxylene-Eosin and Masson-trichrome 
staining; immunohistochemical properties were evaluated with degeneration markers Neurofilament-H and Anti-
Tau. In Group 3, mustache functions both started earlier to recover and recovered more quickly compared with 
Group 2. Group 2 showed significantly prolonged latency and reduced amplitudes in the first week compared with 
Group 3 (p<0.05). Recordings of 4th week latency and amplitudes were similar to the preoperative period in 
Group 3 (p>0.05); whereas recordings of same week were significantly worse in Group 2 (p<0.05). Edema and 
fibrosis were also more pronounced in Group 2 compared with Group 3. Neurofilament-H and Anti-Tau were 
similar in Groups 1 and 3, but significantly high in Group 2 (p<0.05). Conclusion: Concentrated growth factor 
promotes recovery in facial crush injury. It may prove as a cost- effective, practical and effective treatment choice 
in peripheral nerve injury. 
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İlgili alan yazın incelendiğinde, çalışmaların bilimin doğasının birden fazla boyutunu kapsadığını, fakat tek bir 
boyut üzerinde derinlemesine bir araştırmanın yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin bilimsel bilginin doğası 
ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları onların, bilimsel okuryazar olarak yetişmesinde fayda sağlayacaktır. 
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bilimin doğasının boyutlarının tek, tek derinlemesine incelenmesi, 
öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarını zenginleştirmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 
bilimsel anlamda hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirecek sınıf içi uygulanabilir materyaller tasarlamak 
amaçlanmaktadır. Bu materyaller içerik olarak, öğrencilerin bilimsel çalışmalarda hayal gücü ve yaratıcılığın 
önemini kavramalarını sağlamaya yöneliktir. Aynı zamanda yapılacak çalışma, konu alanıyla ilgili literatürdeki 
materyal eksikliğinin giderilmesi noktasında da fayda sağlayacaktır. Tez çalışması nitel bir çalışmadır. Çalışma 
grubu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının İkinci Yarıyılında Rize İli Çayeli İlçesi Büyükköy Ortaokulunda 
okuyan 7.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Her biri üçer saat olarak hazırlanan ve toplam sekiz etkinlikten 
oluşan materyal seti için uzman görüşü alınmıştır. Bu etkinlikler araştırmacı tarafından Rize İli Çayeli ilçesinde 
bulunan Büyük köy Ortaokulunda eğitim gören 7-A şubesi öğrencilerine pilot çalışma olarak uygulanacaktır. Bu 
yolla etkinliklerin uygulama süresi, kullanışlılığı, ilgi çekiciliği vb. değişkenler açısından eksik yönleri 
belirlenecektir. Bu yolla son şekli verilen materyal seti yine aynı yarıyılda resmi izinler alınarak pilot çalışmanın 
yapıldığı Büyükköy Ortaokulunda okuyan 7-B şubesi öğrencilerine esas uygulama olarak uygulanacaktır. Bu 
uygulamada veriler, Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen; Bilimsel Yaratıcılık Testi, bilimin doğası öğrenci 
anketi, yarı yapılandırılmış mülakat ve yansıtıcı yazılar kullanılarak toplanacaktır. Bu çalışma, (i) öğrencilerin 
bilimin hayal gücü yaratıcı doğasını kavramalarını sağlama (ii) ilgili alanda materyal ihtiyacının karşılanması 
olmak üzere iki noktada katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Bilimin doğası, Hayal gücü, Yaratıcılık, Ortaokul Öğrencileri, 
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9.106,57 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Dünya genelinde artan sanayi ile beraber metal kirliliği, en önemli ekolojik problemlerden biri haline gelmiştir. 
Doğal kaynakların da payı olmakla birlikte, antropojenik etkiler sonucunda ekosistemlerde ciddi seviyelerde metal 
birikimi ve bununla birlikte kirlilik görülebilmektedir (Üçüncü Tunca, 2016). Sedimentlerin kirlenmesine neden 
olan antropojenik kaynaklar biyokütle ve fosil yakıt yanması (kömür, petrol, doğal gaz) ve madencilik endüstrileri 
gibi kaynakları içermektedir (Guo ve Yang 2016). 
Çeşitli jeolojik oluşumlar arasında, sediment bir coğrafik alanda kirletici maddelerin toplanması ve taşınmasında 
baskın bir rol oynamaktadır (Ramasamy vd., 2014). Yaş ve kuru çökelmenin yanında hava değişimleri, 
sedimentlerin erozyon, su kolonlarından taşınım ve depozisyon süreçleri, sedimentlere adsorblanmış 
radyonüklidlerin taşınımında oldukça etkili olmaktadır (Manav, 2014). Buna ilaveten, Çernobil kazasının ardından 
anormal miktarda radionüklidlerin atmosfere yayılarak Bölgemizin radyoaktif kirliliğinde büyük payı vardır. Bu 
kirliliklere yüksek düzeylerde maruz kalınması durumunda insan sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir. 
Bu çalışmada Rize ilinde Çayeli Bakır Madeni Bölgesinde bulunan Sabuncular deresi ve Büyükdere ve 
Büyükdere mansabından Karadenize doğru toplam 32 istasyondan toplanacak olan Sediment Örneklerinde bazı 
ağır metallerin ve radyonüklidlerin konsantrasyonları belirlenecektir. 
Önerilen bu proje sonucunda çalışılan bölgenin kirlilik analizi yapılacak ve bazı ağır metaller ve radyonüklidler 
için risk parametreleri hesaplanacak ve elde edilecek sonuçlara göre insan sağlığı açısından potansiyel bir risk 
oluşturup oluşturmadığı tespit edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sediment, Ağır Metal, Radyoaktivite, Çayeli Bakır Madeni, Risk Parametreleri, 
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11.977,45 ₺ 
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Proje Özeti 
 
Bu proje kapsamında Karadeniz Bölgesinde özellikle yaz aylarında mezgit avcılığında yoğun olarak kullanılan 
derin su serpmesinin boy seçiciliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda projenin amacı ticari olarak 
kullanılan geleneksel derin su serpmesinin mezgit (Merlangius merlangus) avcılığında gösterdiği seçicilik 
karakteristiğini belirleyerek minimum pazarlanabilir boyun altındaki bireylerin alı konmasını engelleyen en iyi 
seçicilik özelliği gösteren göz genişliğini tespit etmektedir. 
Çalışmada altı farklı ağ göz açıklığına sahip Derinsu mezgit serpmesi kullanılacaktır. Elde edilen veriler R 
istatistik programında değerlendirilecek sonuçlar yorumlanacaktır. Çalışmanın sonuçları merkezi otorite 
tarafından av aracı yasakları belirlenirken kullanılabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mezgit, Merlangius merlangus, Serpme, Karadeniz, 
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Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Dünya genelinde artan sanayi ile beraber metal kirliliği, en önemli ekolojik problemlerden biri haline gelmiştir. 
Doğal kaynakların da payı olmakla birlikte, antropojenik etkiler sonucunda ekosistemlerde ciddi seviyelerde metal 
birikimi ve bununla birlikte kirlilik görülebilmektedir (Üçüncü Tunca, 2016). Sedimentlerin kirlenmesine neden 
olan antropojenik kaynaklar biyokütle ve fosil yakıt yanması (kömür, petrol, doğal gaz) ve madencilik endüstrileri 
gibi kaynakları içermektedir (Guo ve Yang 2016). 
Çeşitli jeolojik oluşumlar arasında, sediment bir coğrafik alanda kirletici maddelerin toplanması ve taşınmasında 
baskın bir rol oynamaktadır (Ramasamy vd., 2014). Yaş ve kuru çökelmenin yanında hava değişimleri, 
sedimentlerin erozyon, su kolonlarından taşınım ve depozisyon süreçleri, sedimentlere adsorblanmış 
radyonüklidlerin taşınımında oldukça etkili olmaktadır (Manav, 2014). Buna ilaveten, Çernobil kazasının ardından 
anormal miktarda radionüklidlerin atmosfere yayılarak Bölgemizin radyoaktif kirliliğinde büyük payı vardır. Bu 
kirliliklere yüksek düzeylerde maruz kalınması durumunda insan sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir. 
Bu çalışmada Rize ilinde Çayeli Bakır Madeni Bölgesinde bulunan Sabuncular deresi ve Büyükdere ve 
Büyükdere mansabından Karadenize doğru toplam 32 istasyondan toplanacak olan Sediment Örneklerinde bazı 
ağır metallerin ve radyonüklidlerin konsantrasyonları belirlenecektir. 
Önerilen bu proje sonucunda çalışılan bölgenin kirlilik analizi yapılacak ve bazı ağır metaller ve radyonüklidler 
için risk parametreleri hesaplanacak ve elde edilecek sonuçlara göre insan sağlığı açısından potansiyel bir risk 
oluşturup oluşturmadığı tespit edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sediment, Ağır Metal, Radyoaktivite, Çayeli Bakır Madeni, Risk Parametreleri, 
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Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje kapsamında Karadeniz Bölgesinde özellikle yaz aylarında mezgit avcılığında yoğun olarak kullanılan 
derin su serpmesinin boy seçiciliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda projenin amacı ticari olarak 
kullanılan geleneksel derin su serpmesinin mezgit (Merlangius merlangus) avcılığında gösterdiği seçicilik 
karakteristiğini belirleyerek minimum pazarlanabilir boyun altındaki bireylerin alı konmasını engelleyen en iyi 
seçicilik özelliği gösteren göz genişliğini tespit etmektedir. 
Çalışmada altı farklı ağ göz açıklığına sahip Derinsu mezgit serpmesi kullanılacaktır. Elde edilen veriler R 
istatistik programında değerlendirilecek sonuçlar yorumlanacaktır. Çalışmanın sonuçları merkezi otorite 
tarafından av aracı yasakları belirlenirken kullanılabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mezgit, Merlangius merlangus, Serpme, Karadeniz, 
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2001 yılında, intermetalik bir bileşik olan MgB2deki (39 K) süperiletkenlik özelliğinin keşfi hem bilimsel hem de 
teknolojik uygulamalardaki ilgiyi arttırdı. İntermetalik bileşikler arasında en yüksek geçiş sıcaklığına sahip olan 
Mgdir. 
Mıknatıslar ile süperiletkenler arasında oluşan kararlı manyetik kuvvet, bu süperiletkenlerin manyetik yatak, 
enerji depolayan dönen çark, yük taşıma, yük kaldırma, güçlü süperiletken mıknatıs ve manyetik olarak 
havalanmış ulaşım araçları (MAGLEV trenleri) gibi büyük teknolojik enerji kazanımları sağlayacak kontaksız 
sistemlerin yapılmasına imkn verir. Bu uygulamaların neredeyse tamamı manyetik alan altında yüksek kritik 
akım yoğunluğu (Jc) gerektirir. 
HTS malzemelerin manyetik kaldırma kuvveti ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen MgB2nin 
kaldırma kuvvetinin sinterleme süresi ve sinterleme sıcaklığı, yapısal faklılıklar ve pinning (akı çivileme) 
özellikleri ile değişimi nadiren çalışılmıştır. Proje kapsamında elde edilecek verilerin literatürdeki bu eksikliği 
gidereceği ve MgB2 süperiletkenin pratik uygulamalardaki kullanımına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Literatürden farklı olarak, ilk kez MgB2 külçe örneklerinin sinterleme sıcaklığının ve süresinin manyetik 
kaldırma ve kılavuzlama kuvveti üzerine etkisini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Optimum sinterleme sıcaklığı 
ve süresi belirlenerek MgB2 külçe süperiletkenlerinin kritik akım yoğunluğu, manyetik kaldırma ve kılavuzlama 
kuvveti özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Manyetik kaldırma ve kılavuzlama kuvveti ölçülerek, 
üretilecek süperiletkenlerin, Maglev tren sistemlerinin temelini oluşturan kaldırma ve kılavuzlama kuvveti olarak 
kullanabilirliği de incelenmiş olacaktır. 
Bu çalışmada ayrıca in-situ katıhal-tepkime yöntemiyle üretilen MgB2 külçe örneklerin, yapısal özellikleri: X-
ışını Kırınımı (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) yöntemiyle; manyetik özellikleri: manyetizasyon 
&ndash; uygulanan manyetik alan (M-H) ve manyetizasyon - sıcaklık (M-T) ölçümleri yapılarak incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: MgB2, XRD, SEM, EDS, Manyetik Kaldırma kuvveti, Kılavuzlayıcı kuvvet, Kritik akım 
yoğunluğu, 

 

 
 
Proje Başlığı Sınırlı Kafesler Üzerinde Gerektirme Üretme Yöntemleri 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MÜCAHİDE NESİBE KESİCİOĞLU 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FBA-2018-919 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 29.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
1.999,14 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
499,99 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Fuzzy mantığında, fuzzy gerektirmeleri fuzzy kontrol, tahmini düşünme ve karar verme destek sistemleri gibi 
pek çok alanda uygulamalara sahip olan ve klasik Boole mantığını [0,1] birim aralığına genişleten önemli 
operatörlerden biridir. Çeşitli alanlarda uygulamalara sahip olması nedeniyle yeni fuzzy gerektirme ailelerinin 
inşaa edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi konusu pek çok araştırmacı tarafından ilgi görmüştür;  [0,1] birim 
aralığından daha genel yapılar üzerinde mantık operatörlerini tanımlamak ve araştırmak literatürde oldukça ilgi 
çeken bir konu haline gelmiştir [4,6,12,13,16,20,23,30]. Bu sebeple sınırlı kafesler üzerinde t-norm, t-conorm, 
uninorm, copula ve fuzzy gerektirmeleri gibi mantık operatörlerinin sırasal toplamının araştırılması da zaman 
içinde pekçok araştırmacının ilgisini çekmeyi başarmıştır [6,13,23,30]. Y. Su ve diğerleri [31] tarafından [0,1] 
üzerinde fuzzy gerektirmelerinin sırasal toplamı t-normların sırasal toplamına benzer şekilde tanımlanmış ve 
özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmadan da görüleceği gibi tanımlanan operatörün yine bir fuzzy gerektirmesi 
olabilmesi ancak özel şartlar altında mümkün olabilmektedir. Yani, tanımlanan yöntem ile fuzzy 
gerektirmelerinden her zaman yine bir fuzzy gerektirmesi elde edilemez. Drygas ve diğerleri [3,7,9] 
çalışmalarında fuzzy gerektirmelerinden yeni fuzzy gerektirmesi elde edilecek şekilde sırasal toplam üretme 
yöntemlerine yer vermişlerdir. 
Birim aralık üzerinde sırasal toplam üretme yöntemi mantıksal yapıyı korusa bile (yani mantık operatörlerin 
sırasal toplamı yine aynı mantık operatörün özelliklerini sağlasa bile) sınırlı kafesler gibi daha genel yapılar 
üzerinde tanımlanan mantık operatörlerinin sırasal toplamının mantık operatörlerinin özelliklerini sağlaması 
gerekmez [23, 30]. Bu çalışmanın amacı; sınırlı kafesler üzerinde gerektirmelerin sırasal toplamını tanımlamak, 
tanımlanan operatörün bir gerektirme olup olmadığını incelemek ve gerektirme olması için gerek ve yeter şartları 
belirlemektir. 
Anahtar Kelimeler: Sınırlı kafesler, Gerektirme, Sırasal Toplam, 
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2001 yılında, intermetalik bir bileşik olan MgB2deki (39 K) süperiletkenlik özelliğinin keşfi hem bilimsel hem de 
teknolojik uygulamalardaki ilgiyi arttırdı. İntermetalik bileşikler arasında en yüksek geçiş sıcaklığına sahip olan 
Mgdir. 
Mıknatıslar ile süperiletkenler arasında oluşan kararlı manyetik kuvvet, bu süperiletkenlerin manyetik yatak, 
enerji depolayan dönen çark, yük taşıma, yük kaldırma, güçlü süperiletken mıknatıs ve manyetik olarak 
havalanmış ulaşım araçları (MAGLEV trenleri) gibi büyük teknolojik enerji kazanımları sağlayacak kontaksız 
sistemlerin yapılmasına imkn verir. Bu uygulamaların neredeyse tamamı manyetik alan altında yüksek kritik 
akım yoğunluğu (Jc) gerektirir. 
HTS malzemelerin manyetik kaldırma kuvveti ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen MgB2nin 
kaldırma kuvvetinin sinterleme süresi ve sinterleme sıcaklığı, yapısal faklılıklar ve pinning (akı çivileme) 
özellikleri ile değişimi nadiren çalışılmıştır. Proje kapsamında elde edilecek verilerin literatürdeki bu eksikliği 
gidereceği ve MgB2 süperiletkenin pratik uygulamalardaki kullanımına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Literatürden farklı olarak, ilk kez MgB2 külçe örneklerinin sinterleme sıcaklığının ve süresinin manyetik 
kaldırma ve kılavuzlama kuvveti üzerine etkisini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Optimum sinterleme sıcaklığı 
ve süresi belirlenerek MgB2 külçe süperiletkenlerinin kritik akım yoğunluğu, manyetik kaldırma ve kılavuzlama 
kuvveti özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Manyetik kaldırma ve kılavuzlama kuvveti ölçülerek, 
üretilecek süperiletkenlerin, Maglev tren sistemlerinin temelini oluşturan kaldırma ve kılavuzlama kuvveti olarak 
kullanabilirliği de incelenmiş olacaktır. 
Bu çalışmada ayrıca in-situ katıhal-tepkime yöntemiyle üretilen MgB2 külçe örneklerin, yapısal özellikleri: X-
ışını Kırınımı (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) yöntemiyle; manyetik özellikleri: manyetizasyon 
&ndash; uygulanan manyetik alan (M-H) ve manyetizasyon - sıcaklık (M-T) ölçümleri yapılarak incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: MgB2, XRD, SEM, EDS, Manyetik Kaldırma kuvveti, Kılavuzlayıcı kuvvet, Kritik akım 
yoğunluğu, 

 

 
 
Proje Başlığı Sınırlı Kafesler Üzerinde Gerektirme Üretme Yöntemleri 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MÜCAHİDE NESİBE KESİCİOĞLU 

Araştırmacılar  

Proje Kodu FBA-2018-919 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 29.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
1.999,14 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
499,99 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Fuzzy mantığında, fuzzy gerektirmeleri fuzzy kontrol, tahmini düşünme ve karar verme destek sistemleri gibi 
pek çok alanda uygulamalara sahip olan ve klasik Boole mantığını [0,1] birim aralığına genişleten önemli 
operatörlerden biridir. Çeşitli alanlarda uygulamalara sahip olması nedeniyle yeni fuzzy gerektirme ailelerinin 
inşaa edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi konusu pek çok araştırmacı tarafından ilgi görmüştür;  [0,1] birim 
aralığından daha genel yapılar üzerinde mantık operatörlerini tanımlamak ve araştırmak literatürde oldukça ilgi 
çeken bir konu haline gelmiştir [4,6,12,13,16,20,23,30]. Bu sebeple sınırlı kafesler üzerinde t-norm, t-conorm, 
uninorm, copula ve fuzzy gerektirmeleri gibi mantık operatörlerinin sırasal toplamının araştırılması da zaman 
içinde pekçok araştırmacının ilgisini çekmeyi başarmıştır [6,13,23,30]. Y. Su ve diğerleri [31] tarafından [0,1] 
üzerinde fuzzy gerektirmelerinin sırasal toplamı t-normların sırasal toplamına benzer şekilde tanımlanmış ve 
özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmadan da görüleceği gibi tanımlanan operatörün yine bir fuzzy gerektirmesi 
olabilmesi ancak özel şartlar altında mümkün olabilmektedir. Yani, tanımlanan yöntem ile fuzzy 
gerektirmelerinden her zaman yine bir fuzzy gerektirmesi elde edilemez. Drygas ve diğerleri [3,7,9] 
çalışmalarında fuzzy gerektirmelerinden yeni fuzzy gerektirmesi elde edilecek şekilde sırasal toplam üretme 
yöntemlerine yer vermişlerdir. 
Birim aralık üzerinde sırasal toplam üretme yöntemi mantıksal yapıyı korusa bile (yani mantık operatörlerin 
sırasal toplamı yine aynı mantık operatörün özelliklerini sağlasa bile) sınırlı kafesler gibi daha genel yapılar 
üzerinde tanımlanan mantık operatörlerinin sırasal toplamının mantık operatörlerinin özelliklerini sağlaması 
gerekmez [23, 30]. Bu çalışmanın amacı; sınırlı kafesler üzerinde gerektirmelerin sırasal toplamını tanımlamak, 
tanımlanan operatörün bir gerektirme olup olmadığını incelemek ve gerektirme olması için gerek ve yeter şartları 
belirlemektir. 
Anahtar Kelimeler: Sınırlı kafesler, Gerektirme, Sırasal Toplam, 
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Proje Başlığı Polimer Temelli Sütürlerin Soğuk Altlık Yöntemi ile Kaplanması ve Biyofiziksel 

Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET  ALTUNTAŞ 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. FATİH ŞABAN BERİŞ, Doç.Dr. VAGİF  NEVRUZOĞLU, Öğr.Gör. 

YASİN KARAN, Prof.Dr. MURAT  TOMAKİN, 
Proje Kodu TOA-2018-920 

Proje Türü Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
36.797,02 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
30.129,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu projenin kapsamı cerrahi uygulamalarda kullanılan sentetik polimer temelli sütürlerin soğuk altlık yöntemi 
kullanılarak nanoboyutlu Ag ile kaplanmasıdır. Kaplama işlemi için kullanılacak olan soğuk altlık yöntemi (&lt; 
300 K) ilk defa bu proje ile sütürlerde denenecektir. Bilindiği gibi nanoyapılı malzemeler farklı yüzeylere değişik 
yöntemler ile kaplanabilmektedir. Ancak bu yöntemlerin çoğu kısmen yüksek sıcaklık nedeniyle emilme 
özelliğine sahip sütürlerin yapısal özelliğine zarar verebilmektedir. Soğuk altık yönteminin kullanılması ile 
beklenen sonuç sütürlerin yapısal özelliğine zarar vermeden nanoboyutlu Ag ile kaplanabilmesidir. Hazırlanan 
nanoboyutlu Ag kaplı sütürlerin antibakteriyel özelliklerinin yanında elektromanyetik özellikleri de optik ve 
elektriksel olarak iki aşamada incelenecektir. Bilindiği gibi nanoyapılı malzemeler bilenen özelliklerden farklı 
olağan dışı davranışlar sergilemektedirler. Bu yeni davranışların ve özelliklerin kullanılarak yeni ürünlerin 
tasarlanması günümüzün ana konularından birisidir. Bu projenin bir diğer hedefi hazırlanan örneklerin sergilediği 
olası kuantum davranışların endojen elektromanyetik alan tedavisi uygulamalarında kullanılıp 
kullanılamayacağının tespitidir. Böylece elektromanyetik tedavi sürecinin hızlanması ve eksojen yöntemde 
karşılaşılan sağlıklı dokuya zarar verme gibi risklerin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Soğuk altlık tekniği, Sütür, Gümüş nanoyapı, Antibakteriyel özellik, Elektromanyetik 
tedavi, 
 

 

 
  
Proje Başlığı Lupinus sp ve Cuscuta sp Özütlerinin Kimyasal Bileşimlerinin Ricania japonica 

Mücadelesindeki Etkilerinin ve Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Arş.Gör. EMİNE  KILIÇKAYA SELVİ 

Araştırmacılar Doç.Dr. ASU USTA, Doç.Dr. MUHAMMET MUSTAFA  AKINER, 

Proje Kodu FBA-2018-921 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.995,05 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.877,26 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
2006 yılından itibaren Doğu Karadeniz bölgesi üzerinden yayılış göstererek, tarımsal ürünlerde (çay, fındık vb.) 
zararlara yol açan Ricania japonica Melichar, aynı zamanda fitoplasma hastalığını taşıyabilecek vektörel 
potansiyele sahip olan bir türdür. Bitki özsuyu ile beslenerek, genellikle çalılık ve ağaçlıkların bulunduğu 
alanlardaki vejetasyon üzerinde yer almaktadır. 
Tarımsal mücadelede kullanılan sentetik ilaç kalıntıları insanlar ve hayvanlar üzerinde zararlı etkilere, çevresel 
sorunların oluşumuna yol açmaktadır. Ayrıca zararlının bu ilaçlar üzerinde direnç kazanması da olasılık 
dahilindedir. Hedef olmayan organizma ya da çevreye, küçük veya sıfır zararlar vermesi, bitkilerden elde edilen 
özüt ya da fitokimyasalların mücadele için kullanılması son yıllarda cazip hale gelmiştir. 
Bu çalışmanın ana amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde Ricania japonica’nın mücadelesi için etkin olabileceği 
düşünülen ve hedef bitkilerden elde edilen özüt ve fitokimyasalların araştırılmasıdır. Bu nedenle biz bu projede, 
bölgemizde Ricania japonica için etkin olabileceğini ve kontrol çalışmalarında kullanılabileceğini düşündüğümüz 
Lupinus sp. ve Cuscuta sp. bitkilerinden yeni biosidal ajanların geliştirilmesini amaçladık. 
Çalışmamızda öncelikle, Lupinus sp. ve Cuscuta sp. bitkilerinin polar ve apolar özütleri hazırlanarak 
saklanacaktır. Dönemsel periyodlarda Ricania japonica yumurta, nimf ve erginleri toplanarak uygun koşullarda 
laboratuvara getirilecek, el spreyleriyle bitki özütleri uygulanacaktır. Etkinlik, 24 saatlik ölüm yüzdelerine göre 
bir hafta boyunca hesaplanacaktır. Etkin özütler HPLC-DAD ile analiz edilerek fenolik içerikleri belirlenecektir. 
Projemiz, Ricania japonica’nın bitkilerde oluşturdukları zararlı etkilerinin ve doğal kaynaklardan elde edilen yeni 
biosidal ajanların araştırılması üzerine bir çalışma olması nedeniyle, ayrıca türün tarımsal faaliyetler üzerine 
ortaya çıkardığı sorunların çözümüne katkı sağlaması, bilimsel bilgi birikimine ve bitki sağlığı yönünden katkı 
sağlayacak sonuçlar ortaya çıkarması açısından özgündür. 
Anahtar Kelimeler: Ricania japonica, insektisit, zararlı kontrolü, Lupinus, Cuscuta, antioksidan, HPLC-DAD, 
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Proje Başlığı Polimer Temelli Sütürlerin Soğuk Altlık Yöntemi ile Kaplanması ve Biyofiziksel 

Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET  ALTUNTAŞ 
 
Araştırmacılar Doç.Dr. FATİH ŞABAN BERİŞ, Doç.Dr. VAGİF  NEVRUZOĞLU, Öğr.Gör. 

YASİN KARAN, Prof.Dr. MURAT  TOMAKİN, 
Proje Kodu TOA-2018-920 

Proje Türü Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
36.797,02 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
30.129,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu projenin kapsamı cerrahi uygulamalarda kullanılan sentetik polimer temelli sütürlerin soğuk altlık yöntemi 
kullanılarak nanoboyutlu Ag ile kaplanmasıdır. Kaplama işlemi için kullanılacak olan soğuk altlık yöntemi (&lt; 
300 K) ilk defa bu proje ile sütürlerde denenecektir. Bilindiği gibi nanoyapılı malzemeler farklı yüzeylere değişik 
yöntemler ile kaplanabilmektedir. Ancak bu yöntemlerin çoğu kısmen yüksek sıcaklık nedeniyle emilme 
özelliğine sahip sütürlerin yapısal özelliğine zarar verebilmektedir. Soğuk altık yönteminin kullanılması ile 
beklenen sonuç sütürlerin yapısal özelliğine zarar vermeden nanoboyutlu Ag ile kaplanabilmesidir. Hazırlanan 
nanoboyutlu Ag kaplı sütürlerin antibakteriyel özelliklerinin yanında elektromanyetik özellikleri de optik ve 
elektriksel olarak iki aşamada incelenecektir. Bilindiği gibi nanoyapılı malzemeler bilenen özelliklerden farklı 
olağan dışı davranışlar sergilemektedirler. Bu yeni davranışların ve özelliklerin kullanılarak yeni ürünlerin 
tasarlanması günümüzün ana konularından birisidir. Bu projenin bir diğer hedefi hazırlanan örneklerin sergilediği 
olası kuantum davranışların endojen elektromanyetik alan tedavisi uygulamalarında kullanılıp 
kullanılamayacağının tespitidir. Böylece elektromanyetik tedavi sürecinin hızlanması ve eksojen yöntemde 
karşılaşılan sağlıklı dokuya zarar verme gibi risklerin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Soğuk altlık tekniği, Sütür, Gümüş nanoyapı, Antibakteriyel özellik, Elektromanyetik 
tedavi, 
 

 

 
  
Proje Başlığı Lupinus sp ve Cuscuta sp Özütlerinin Kimyasal Bileşimlerinin Ricania japonica 

Mücadelesindeki Etkilerinin ve Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yöneticisi Arş.Gör. EMİNE  KILIÇKAYA SELVİ 

Araştırmacılar Doç.Dr. ASU USTA, Doç.Dr. MUHAMMET MUSTAFA  AKINER, 

Proje Kodu FBA-2018-921 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.995,05 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
17.877,26 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
2006 yılından itibaren Doğu Karadeniz bölgesi üzerinden yayılış göstererek, tarımsal ürünlerde (çay, fındık vb.) 
zararlara yol açan Ricania japonica Melichar, aynı zamanda fitoplasma hastalığını taşıyabilecek vektörel 
potansiyele sahip olan bir türdür. Bitki özsuyu ile beslenerek, genellikle çalılık ve ağaçlıkların bulunduğu 
alanlardaki vejetasyon üzerinde yer almaktadır. 
Tarımsal mücadelede kullanılan sentetik ilaç kalıntıları insanlar ve hayvanlar üzerinde zararlı etkilere, çevresel 
sorunların oluşumuna yol açmaktadır. Ayrıca zararlının bu ilaçlar üzerinde direnç kazanması da olasılık 
dahilindedir. Hedef olmayan organizma ya da çevreye, küçük veya sıfır zararlar vermesi, bitkilerden elde edilen 
özüt ya da fitokimyasalların mücadele için kullanılması son yıllarda cazip hale gelmiştir. 
Bu çalışmanın ana amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde Ricania japonica’nın mücadelesi için etkin olabileceği 
düşünülen ve hedef bitkilerden elde edilen özüt ve fitokimyasalların araştırılmasıdır. Bu nedenle biz bu projede, 
bölgemizde Ricania japonica için etkin olabileceğini ve kontrol çalışmalarında kullanılabileceğini düşündüğümüz 
Lupinus sp. ve Cuscuta sp. bitkilerinden yeni biosidal ajanların geliştirilmesini amaçladık. 
Çalışmamızda öncelikle, Lupinus sp. ve Cuscuta sp. bitkilerinin polar ve apolar özütleri hazırlanarak 
saklanacaktır. Dönemsel periyodlarda Ricania japonica yumurta, nimf ve erginleri toplanarak uygun koşullarda 
laboratuvara getirilecek, el spreyleriyle bitki özütleri uygulanacaktır. Etkinlik, 24 saatlik ölüm yüzdelerine göre 
bir hafta boyunca hesaplanacaktır. Etkin özütler HPLC-DAD ile analiz edilerek fenolik içerikleri belirlenecektir. 
Projemiz, Ricania japonica’nın bitkilerde oluşturdukları zararlı etkilerinin ve doğal kaynaklardan elde edilen yeni 
biosidal ajanların araştırılması üzerine bir çalışma olması nedeniyle, ayrıca türün tarımsal faaliyetler üzerine 
ortaya çıkardığı sorunların çözümüne katkı sağlaması, bilimsel bilgi birikimine ve bitki sağlığı yönünden katkı 
sağlayacak sonuçlar ortaya çıkarması açısından özgündür. 
Anahtar Kelimeler: Ricania japonica, insektisit, zararlı kontrolü, Lupinus, Cuscuta, antioksidan, HPLC-DAD, 
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Proje Başlığı Türkiye'de Konut Sektörünün Gelişimi Konut Fiyatlarına Etki Eden Sosyo-Ekonomik 

Finansal ve Politik Değişkenlerin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HAYDAR  KARADAĞ 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ALİ  AKAY, Dr.Öğr.Üyesi KORKMAZ  YILDIRIM, Dr.Öğr.Üyesi MUSA  
GÜN 

Proje Kodu SBA-2018-923 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.458,96 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 
 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Konut fiyatlandırması, ekonomi, finans, kent politikaları gibi farklı disiplinleri ilgilendiren bir konudur. Konut 
fiyatlarını öngörmek için hedonik fiyatlama ve hedonik regresyon modelleri, fiyatlardaki değişiklikleri anlamada 
kanıtlanmış yüksek açıklayıcı kapasiteleri sayesinde, sıklıkla kullanılan araçlar haline gelmiştir. Bu çalışmada 
hedonik fiyatlama yaklaşımı ve hedonik regresyon modelleri kullanılarak konut (konut) fiyatlandırmasının 
belirleyicilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde konut değerlemede iyi 
tanımlanmış, sistematik değişkenler kullanılmamaktadır. 
Türkiyede belediyeler, hükümetler (vergilendirme), bankalar (krediler verme) veya sigorta şirketleri gibi 
fiyatlandırmayı gerçekleştiren farklı ve hatta çelişkili model veya çözümleri uygulamaktadırlar. Bu nedenle, 
konutların fiyatını belirlemede tutarlı belirleyicilere sahip bir modele ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 
kullanılan örnek verilerle fiyat, daire sayısı, konutun m2 olarak büyüklüğü, banyo sayısı, oda sayısı, park yeri 
gibi özelliklerin yanı sıra özellikle konutun coğrafi konumu da dahil olmak üzere, hastanelere, okullara, dinlenme 
yerleri veya alışveriş merkezleri vb. tesislere uzaklık gibi mekansal faktörlerin etkileri değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatları, Hedonik Fiyat Modeli, Hedonik Regresyon Modeli, Konut Fiyatının 
Belirleyicileri, Mekansal Faktörler, 

 

 
  
Proje Başlığı p-Tipi ZnO İnce Film Örneklerinin Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Yöntemi ile 

Hazırlanması ve Kararlılığının İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. MURAT  TOMAKİN 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARIŞ GÜNER, Öğr.Gör. TUĞBA  BAYAZIT, 

Proje Kodu FBA-2018-925 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.996,24 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.955,28 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu projede ZnO yarıiletken ince film örneklerine farklı biçimlerde alıcı (akseptör) katkısı yapılarak örneklerin 
elektriksel iletkenliğinin n-tipinden p-tipne dönüştürülmesi ve bu dönüşüm için gerekli şartların belirlenmesi 
planlandı. ZnO kendiliğinden n-tipi iletkenliğe sahip olan bir yarıiletkendir ve p- tipi ZnO elde etmek oldukça 
zordur. Bu zorlukların başında p-tipi iletkenliğin kararlı olmayışı, elde edilen p- tipi ZnO örneklerinin n-tipi ZnO 
örnek kadar kaliteli olmayışı ve tekrarlanabilir olmayışı gelir. Bu nedenle araştırmacıların çoğu n-tipi ZnO 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte günümüzde en önemli elektronik ve fotonik materyalden biri olan 
ZnOin ve ZnO tabanlı cihazların geliştirilmesi için n-tipi ZnO için olduğu kadar p-tipi ZnO örneklerin de 
araştırılması gerekmektedir. ZnO örneklerinde tek-alıcı katkısı ile p-tipi ZnO elde edilebildiği ancak karalı bir p-
tipi davranış oluşmadığı bilinmektedir. Bu nedenle son yıllarda ikili-alıcı katkısı ve alıcı-verici katkısı gibi aynı 
anda farklı atomlarının ZnOe katkısını içeren yöntemler ortaya çıkmıştır. Ancak literatürde bu tür katkılar ile 
ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ZnO ince film örneklerinin bu yöntemler ile katkılanması ve 
yapısal, elektriksel ve optic özelliklerinin araştırılması planlandı. Bunun için ZnO ince film örneklerine azot (N), 
lityum (Li), bor (B) ve bunların konmbinasyonları olan Li-N, B-N, Li-B ve Li-B-N katkıları yapılacaktır. Li-B ve 
Li-B-N katkıları ilk defa bu projede denenecektir. Örneklerin üretimi için basit ve ekonomik yöntemlerden biri 
olan ultrasonik kimyasal püskürtme yöntemi kullanılacaktır. Bu proje ile çok az araştırmacının çalıştığı p-tipi 
ZnO üzerinde çalışılarak bu konuda literatürdeki eksikliğin giderilmesi sağlanacaktır. Bu proje ile daha kararlı ve 
kaliteli p- tipi ZnO ince film örneklerinin elde edilmesi beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: p-tipi ZnO,  Alıcı katkısı, Kimyasal püskürtme, Elektriksel özellikler, 
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Proje Başlığı Türkiye'de Konut Sektörünün Gelişimi Konut Fiyatlarına Etki Eden Sosyo-Ekonomik 

Finansal ve Politik Değişkenlerin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HAYDAR  KARADAĞ 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi ALİ  AKAY, Dr.Öğr.Üyesi KORKMAZ  YILDIRIM, Dr.Öğr.Üyesi MUSA  
GÜN 

Proje Kodu SBA-2018-923 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.458,96 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 
 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Konut fiyatlandırması, ekonomi, finans, kent politikaları gibi farklı disiplinleri ilgilendiren bir konudur. Konut 
fiyatlarını öngörmek için hedonik fiyatlama ve hedonik regresyon modelleri, fiyatlardaki değişiklikleri anlamada 
kanıtlanmış yüksek açıklayıcı kapasiteleri sayesinde, sıklıkla kullanılan araçlar haline gelmiştir. Bu çalışmada 
hedonik fiyatlama yaklaşımı ve hedonik regresyon modelleri kullanılarak konut (konut) fiyatlandırmasının 
belirleyicilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde konut değerlemede iyi 
tanımlanmış, sistematik değişkenler kullanılmamaktadır. 
Türkiyede belediyeler, hükümetler (vergilendirme), bankalar (krediler verme) veya sigorta şirketleri gibi 
fiyatlandırmayı gerçekleştiren farklı ve hatta çelişkili model veya çözümleri uygulamaktadırlar. Bu nedenle, 
konutların fiyatını belirlemede tutarlı belirleyicilere sahip bir modele ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 
kullanılan örnek verilerle fiyat, daire sayısı, konutun m2 olarak büyüklüğü, banyo sayısı, oda sayısı, park yeri 
gibi özelliklerin yanı sıra özellikle konutun coğrafi konumu da dahil olmak üzere, hastanelere, okullara, dinlenme 
yerleri veya alışveriş merkezleri vb. tesislere uzaklık gibi mekansal faktörlerin etkileri değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatları, Hedonik Fiyat Modeli, Hedonik Regresyon Modeli, Konut Fiyatının 
Belirleyicileri, Mekansal Faktörler, 

 

 
  
Proje Başlığı p-Tipi ZnO İnce Film Örneklerinin Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Yöntemi ile 

Hazırlanması ve Kararlılığının İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. MURAT  TOMAKİN 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARIŞ GÜNER, Öğr.Gör. TUĞBA  BAYAZIT, 

Proje Kodu FBA-2018-925 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.996,24 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.955,28 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu projede ZnO yarıiletken ince film örneklerine farklı biçimlerde alıcı (akseptör) katkısı yapılarak örneklerin 
elektriksel iletkenliğinin n-tipinden p-tipne dönüştürülmesi ve bu dönüşüm için gerekli şartların belirlenmesi 
planlandı. ZnO kendiliğinden n-tipi iletkenliğe sahip olan bir yarıiletkendir ve p- tipi ZnO elde etmek oldukça 
zordur. Bu zorlukların başında p-tipi iletkenliğin kararlı olmayışı, elde edilen p- tipi ZnO örneklerinin n-tipi ZnO 
örnek kadar kaliteli olmayışı ve tekrarlanabilir olmayışı gelir. Bu nedenle araştırmacıların çoğu n-tipi ZnO 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte günümüzde en önemli elektronik ve fotonik materyalden biri olan 
ZnOin ve ZnO tabanlı cihazların geliştirilmesi için n-tipi ZnO için olduğu kadar p-tipi ZnO örneklerin de 
araştırılması gerekmektedir. ZnO örneklerinde tek-alıcı katkısı ile p-tipi ZnO elde edilebildiği ancak karalı bir p-
tipi davranış oluşmadığı bilinmektedir. Bu nedenle son yıllarda ikili-alıcı katkısı ve alıcı-verici katkısı gibi aynı 
anda farklı atomlarının ZnOe katkısını içeren yöntemler ortaya çıkmıştır. Ancak literatürde bu tür katkılar ile 
ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ZnO ince film örneklerinin bu yöntemler ile katkılanması ve 
yapısal, elektriksel ve optic özelliklerinin araştırılması planlandı. Bunun için ZnO ince film örneklerine azot (N), 
lityum (Li), bor (B) ve bunların konmbinasyonları olan Li-N, B-N, Li-B ve Li-B-N katkıları yapılacaktır. Li-B ve 
Li-B-N katkıları ilk defa bu projede denenecektir. Örneklerin üretimi için basit ve ekonomik yöntemlerden biri 
olan ultrasonik kimyasal püskürtme yöntemi kullanılacaktır. Bu proje ile çok az araştırmacının çalıştığı p-tipi 
ZnO üzerinde çalışılarak bu konuda literatürdeki eksikliğin giderilmesi sağlanacaktır. Bu proje ile daha kararlı ve 
kaliteli p- tipi ZnO ince film örneklerinin elde edilmesi beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: p-tipi ZnO,  Alıcı katkısı, Kimyasal püskürtme, Elektriksel özellikler, 
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Proje Başlığı Akut Apandisit Tanılı Olgularda Serum SCUBE1 ve IMA Düzeyinin Prognostik Önemi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET  ALTUNTAŞ 
 
Araştırmacılar 

Doç.Dr. RECEP  BEDİR, Dr.Öğr.Üyesi AHMET SALİH  CALAPOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi 
MEHTAP  ATAK, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET KADRİ ÇOLAKOĞLU, Prof.Dr. 
HÜSEYİN AVNİ  UYDU, Uzman Dr. GÜRKAN ALTUNTAŞ, 

Proje Kodu TSA-2018-927 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
32.188,20 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
22.107,38 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Apandisit şüphesi olan tüm hastaların mümkün olduğunca erken saptanması ve komplikasyon oranlarının en aza 
indirilmesi birincil amaçtır. Apandisit perfore olduğunda ciddi derecede olumsuz sonuçlara neden olabilirken, 
terapötik olmayan operasyonlar altta yatan durumu tedavi etmeden cerrahi morbiditeye neden olur. Tanısal 
değerlendirmenin özgünlüğünü arttırmak ve negatif apandektomi oranını azaltmak için yeni tanısal parametreler 
üzerinde sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Çalışmamızda oluşturulan gruplar Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde akut apandisit tanısı alıp cerrahi servislerine yatırılan 
ve çalışmaya dahil olmayı kabul eden hastalardan oluşturulacaktır. Opere edilen hastalardan çıkarılan apendiks 
dokusu histopatolojik olarak Grup 1; normal apandiks, Grup 2; komplike olmayan apandisit, Grup 3; komplike 
apandisit (perfore, gangrenöz) ve Grup 4; apandist tanısı konulan hastalardan opere edilmeyen medikal tedavi 
alan hastalar şeklinde gruplandırılacaktır. Hastaların acil serviste tanısal süreçte alınan kan örneklerinin 
serumlarından artan kısmı ayrılarak Signal Peptide-CUB-EGF domain containing protein 1 (SCUBE 1) iskemik 
modifiye albumin (IMA) ve GSH/GSSG oranları ELISA yöntemi ile belirlenmesi için çalışılacak güne kadar -
80Cde muhafaza edilecektir. Dokularda iskemik ve inflamatuar süreçlerin bir göstergesi olduğu düşünülen 
GSH/GSSH oranı ile üzerinde son zamanlarda yoğun araştırmalar yapılan SCUBE 1 ve IMAnın akut apandisitin 
farklı histopatolojik formlarının tanısında kullanılabilirliği araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, IMA, SCUBE 1, oksidatif stress, 

 

  
Proje Başlığı Ornithogalum umbellatum (Sakarca)  Bitkisinin Fenolik Bileşenlerinin Analizi ve 

Hücresel Ortamda Biyoetkisinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP  ATAK 
 
Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi SALİHA EKŞİ , Öğr.Gör. ADEM DEMİR, Öğr.Gör. ERVA ESMER, 

Öğr.Gör. NEBAHAT EJDER, Prof.Dr. HÜSEYİN AVNİ  UYDU,  Eda YILMAZ, 
Proje Kodu TSA-2018-931 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
31.362,74 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
30.677,84 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje kapsamında Giresun ilinden temin edilen Ornithogalum umbellatum;(Sakarca) bitkisinin fenolik 
bileşenlerinin analizi yapılacak ve hücresel ortamda biyoetkisi incelenecektir. Yapılan literatür taramasında 
Sakarca bitkisinin yetişme koşullarının, bitkinin bileşenlerini etkilediği ortaya konmuştur. Yılın belirli 
dönemlerinde yetişen Ornithogalum umbellatum (Sakarca) yöre halkı tarafından en çok tüketilen yabani 
bitkilerden biridir. Bitkinin özellikle sivilce ve çıban tedavisinde kullanıldığı ayrıca idrar söktürücü, kusturucu ve 
kalp kasılmasını kuvvetlendirici etkileri olduğu bildirilmiştir. Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bitkinin toplam 
fenolik madde içerinin yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Bu projenin amacı bitkinin yapısında yer alan fenolik 
maddelerin hangileri olduğunu HPLC analizi ile ortaya koymak ayrıca bitkinin antioksidan, antimikrobiyal ve 
anti-proliferatif özelliğini belirlemektir. Bu kapsamda ilk olarak DPPH radikal temizleme aktivitesi belirlenecek 
ve daha sonra antioksidan özelliği ise eritrositlerde, lipit peroksidasyon ürünü MDA ve protein hasarı göstergesi 
olan protein karbonil miktarlarındaki azalma ile belirlenecektir. Anti-mikrobiyal özelliği ise American Type 
Collection Culture (ATCC) suşları (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aureginosa, Enterococcus faecalis ve Streptococcus pneumoniae;) kullanılarak belirlenecektir. 
Anti-proliferatif özelliği ise, HEPG2 (Karaciğer kanser hücresi) ve Du 145 (Prostat kanseri) ve CCD841CoN 
(sağlıklı kolon hücre) hattı kullanılarak yapılan MTT testi sonucu ortaya konacaktır. Proje çalışmasından elde 
edilen sonuçlar, hem Sakarca bitkisi ile ilgili olan son derece ki sınırlı litetatür bilgisine katkı sağlayacak hem de 
bitkinin tamamlayıcı tıpta kullanılıma olanak sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ornithogalum umbellatum, fenolik madde, antioksidan, antiproliferatif, antimikrobiyal, 
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Proje Başlığı Akut Apandisit Tanılı Olgularda Serum SCUBE1 ve IMA Düzeyinin Prognostik Önemi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET  ALTUNTAŞ 
 
Araştırmacılar 

Doç.Dr. RECEP  BEDİR, Dr.Öğr.Üyesi AHMET SALİH  CALAPOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi 
MEHTAP  ATAK, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET KADRİ ÇOLAKOĞLU, Prof.Dr. 
HÜSEYİN AVNİ  UYDU, Uzman Dr. GÜRKAN ALTUNTAŞ, 

Proje Kodu TSA-2018-927 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
32.188,20 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
22.107,38 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Apandisit şüphesi olan tüm hastaların mümkün olduğunca erken saptanması ve komplikasyon oranlarının en aza 
indirilmesi birincil amaçtır. Apandisit perfore olduğunda ciddi derecede olumsuz sonuçlara neden olabilirken, 
terapötik olmayan operasyonlar altta yatan durumu tedavi etmeden cerrahi morbiditeye neden olur. Tanısal 
değerlendirmenin özgünlüğünü arttırmak ve negatif apandektomi oranını azaltmak için yeni tanısal parametreler 
üzerinde sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Çalışmamızda oluşturulan gruplar Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde akut apandisit tanısı alıp cerrahi servislerine yatırılan 
ve çalışmaya dahil olmayı kabul eden hastalardan oluşturulacaktır. Opere edilen hastalardan çıkarılan apendiks 
dokusu histopatolojik olarak Grup 1; normal apandiks, Grup 2; komplike olmayan apandisit, Grup 3; komplike 
apandisit (perfore, gangrenöz) ve Grup 4; apandist tanısı konulan hastalardan opere edilmeyen medikal tedavi 
alan hastalar şeklinde gruplandırılacaktır. Hastaların acil serviste tanısal süreçte alınan kan örneklerinin 
serumlarından artan kısmı ayrılarak Signal Peptide-CUB-EGF domain containing protein 1 (SCUBE 1) iskemik 
modifiye albumin (IMA) ve GSH/GSSG oranları ELISA yöntemi ile belirlenmesi için çalışılacak güne kadar -
80Cde muhafaza edilecektir. Dokularda iskemik ve inflamatuar süreçlerin bir göstergesi olduğu düşünülen 
GSH/GSSH oranı ile üzerinde son zamanlarda yoğun araştırmalar yapılan SCUBE 1 ve IMAnın akut apandisitin 
farklı histopatolojik formlarının tanısında kullanılabilirliği araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, IMA, SCUBE 1, oksidatif stress, 

 

  
Proje Başlığı Ornithogalum umbellatum (Sakarca)  Bitkisinin Fenolik Bileşenlerinin Analizi ve 

Hücresel Ortamda Biyoetkisinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP  ATAK 
 
Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi SALİHA EKŞİ , Öğr.Gör. ADEM DEMİR, Öğr.Gör. ERVA ESMER, 

Öğr.Gör. NEBAHAT EJDER, Prof.Dr. HÜSEYİN AVNİ  UYDU,  Eda YILMAZ, 
Proje Kodu TSA-2018-931 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
31.362,74 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
30.677,84 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje kapsamında Giresun ilinden temin edilen Ornithogalum umbellatum;(Sakarca) bitkisinin fenolik 
bileşenlerinin analizi yapılacak ve hücresel ortamda biyoetkisi incelenecektir. Yapılan literatür taramasında 
Sakarca bitkisinin yetişme koşullarının, bitkinin bileşenlerini etkilediği ortaya konmuştur. Yılın belirli 
dönemlerinde yetişen Ornithogalum umbellatum (Sakarca) yöre halkı tarafından en çok tüketilen yabani 
bitkilerden biridir. Bitkinin özellikle sivilce ve çıban tedavisinde kullanıldığı ayrıca idrar söktürücü, kusturucu ve 
kalp kasılmasını kuvvetlendirici etkileri olduğu bildirilmiştir. Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bitkinin toplam 
fenolik madde içerinin yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Bu projenin amacı bitkinin yapısında yer alan fenolik 
maddelerin hangileri olduğunu HPLC analizi ile ortaya koymak ayrıca bitkinin antioksidan, antimikrobiyal ve 
anti-proliferatif özelliğini belirlemektir. Bu kapsamda ilk olarak DPPH radikal temizleme aktivitesi belirlenecek 
ve daha sonra antioksidan özelliği ise eritrositlerde, lipit peroksidasyon ürünü MDA ve protein hasarı göstergesi 
olan protein karbonil miktarlarındaki azalma ile belirlenecektir. Anti-mikrobiyal özelliği ise American Type 
Collection Culture (ATCC) suşları (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aureginosa, Enterococcus faecalis ve Streptococcus pneumoniae;) kullanılarak belirlenecektir. 
Anti-proliferatif özelliği ise, HEPG2 (Karaciğer kanser hücresi) ve Du 145 (Prostat kanseri) ve CCD841CoN 
(sağlıklı kolon hücre) hattı kullanılarak yapılan MTT testi sonucu ortaya konacaktır. Proje çalışmasından elde 
edilen sonuçlar, hem Sakarca bitkisi ile ilgili olan son derece ki sınırlı litetatür bilgisine katkı sağlayacak hem de 
bitkinin tamamlayıcı tıpta kullanılıma olanak sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ornithogalum umbellatum, fenolik madde, antioksidan, antiproliferatif, antimikrobiyal, 
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Proje Başlığı Farklı bitim işlemlerinin ve suni yaşlandırmanın monolitik zirkonya restorasyonlarının 

mekanik özelliklerine etkisi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi İPEK  ÇAĞLAR 

Araştırmacılar Arş.Gör. IŞIL  ÖZTÜRK, 

Proje Kodu TDH-2018-933 

Proje Türü Tez Projesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
16.733,70 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.255,70 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Monolitik zirkonya restorasyonlara uygulanan bitim işlemlerinin uzun dönemde mekanik özelliklerine etkilerinin 
bilinmesi restorasyon başarısı için önemlidir. Bu çalışmanın amacı; monolitik zirkonya restorasyonlara uygulanan 
bitim işlemlerinin ve suni yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğü ve bükülme dayanımına etkisinin incelenmesi ve faz 
değişim analizlerinin değerlendirilmesidir. 100 adet disk şeklinde (15 mm çap, 1.2 mm kalınlık) monolitik zirkonya 
örnekler hazırlanacak ve rastgele 5 gruba ayrılacaktır (n=20) 
Grup K; glaze uygulanmış örneklere herhangi bir yüzey işlemi uygulanmadan kontrol grubu olarak bırakılacaktır. 
Grup A; örnek yüzeylerine elmas frez ile aşındırma işlemi yapılacaktır. 
Grup AP; grup A prosedürü sonrası örneklere zirkonya polisaj seti ile polisaj işlemi  yapılacaktır. 
Grup AG; grup A prosedürü sonrası örneklere tekrar glaze işlemi uygulanacaktır. 
Grup APG; grup AP prosedürü sonrası örneklere tekrar glaze işlemleri uygulanacaktır. Uygulanan işlemler sonrası 
her grup 2 alt gruba ayrılacaktır(n=10). Alt gruplardan birindeki örnekler 24 saat distile suda bekletilecek, diğer 
gruptaki örnekler 5 ile 55 C sıcaklık aralığı ile 5000 termal siklus ile hızlandırılmış suni yaşlandırmaya tabi 
tutulacaktır. Tüm örneklerin faz değişim analizleri X- Ray difraktometre (XRD) ile değerlendirilecektir. Yüzey 
pürüzlülüğü profilometre cihazı yardımı ile örnek yüzeyinden 3 adet tarama yapılarak elde edilen değerin aritmetik 
ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yüzeydeki topografik değişimleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve 
atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelenecektir. Örneklerin bükülme dayanım değerlendirmeleri üç top üzerine 
piston bükülme dayanım testi ile yapılacaktır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilecektir. 
Beklenen sonuçlar; Yapılan testler sonucunda, uygulanan bitim işlemlerinin ve suni yaşlandırmanın monolitik 
zirkonya restorasyonların mekanik özelliklerini etkilemeyeceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, Polisaj, Bükülme dayanımı, XRD, Aşındırma, 

 

  
Proje Başlığı Radyoterapinin sıçan beyninde oluşturduğu hasarı önlemede deksmedetomidin etkili 

olabilir mi? 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. LEVENT  TÜMKAYA 

Araştırmacılar SEDA ÇINAR, 

Proje Kodu TTU-2018-934 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 21.05.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.497,20 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.490,57 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi kanser hücrelerinin ölümüne neden olmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı 
doku ve hücrelere de zarar verebilmektedir. Yapılan çalışmalar radyoterapinin gerek hayvan deneylerinde gerekse 
insanlarda patolojik değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Özellikle bilişsel fonksiyon bozukluklara neden 
olabileceği düşünülmektedir. Radyoterapiden önce bazı organlardaki sağlam dokuların korunması için klinik 
kullanımı onaylanmış ajan bulunmasına rağmen beyin dokusunu korunması için herhangi bir ajan 
bulunmamaktadır. Deksmedetomidinin yayınlanan çalışmalarda inflamasyonu baskılayıcı, oksidatif stresi azaltıcı, 
apoptozisi önleyici ve nöroprotektif etkileri gösterilmiştir. Yapacağımız bu çalışmada radyoterapi sonucu sıçan 
beyninde oluşan hasarın radyoterapi öncesi deksmedetomidin verildiğinde sağlıklı beyin hücrelerinde ne düzeyde 
hasarın önlenebileceğini biyokimyasal, histopatolojik, immunohistokimyasal olarak değerlendirmeyi amaçladık. 
Bunun için her grupta 8 hayvan olacak şekilde 4 grup oluşturulacak. 1. gruba sadece 0.1cc/kg serum fizyolojik, 2. 
gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapi, 3. gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapiden 30 dk önce 100 micro;g/kg 
deksmedetomidin, 4. gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapi, 3. Gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapiden 30 dk 
önce 200&micro;g/kg deksmedetomidin uygulanacak. Radyoterapi uygulandıktan 24 saat sonra anestezi altında 
biyokimyasal analiz için gerekli kan örnekleri ve dokular alındıktan sonra sakrifiye edilecektir. Kan ve doku 
örneklerinden biyokimyasal analizler yapılacaktır. Histopatolojik değerlendirme için rutin takip prosedürleri 
uygulandıktan sonra dokular hematoksilen-eozin, krezil viyole, toluidin mavisi, tunel metodu, 8-OHdg, TNF-,NF-
kB p65 ile boyanıp histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak değerlendirilecektir. İncelemelerde uygun 
görülen yerler fotoğraflandırılacaktır. Elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Radyoterapi, Beyin, immunohistokimya, sıçan, 
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Proje Kodu TDH-2018-933 

Proje Türü Tez Projesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 
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Proje Özeti 
 

Monolitik zirkonya restorasyonlara uygulanan bitim işlemlerinin uzun dönemde mekanik özelliklerine etkilerinin 
bilinmesi restorasyon başarısı için önemlidir. Bu çalışmanın amacı; monolitik zirkonya restorasyonlara uygulanan 
bitim işlemlerinin ve suni yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğü ve bükülme dayanımına etkisinin incelenmesi ve faz 
değişim analizlerinin değerlendirilmesidir. 100 adet disk şeklinde (15 mm çap, 1.2 mm kalınlık) monolitik zirkonya 
örnekler hazırlanacak ve rastgele 5 gruba ayrılacaktır (n=20) 
Grup K; glaze uygulanmış örneklere herhangi bir yüzey işlemi uygulanmadan kontrol grubu olarak bırakılacaktır. 
Grup A; örnek yüzeylerine elmas frez ile aşındırma işlemi yapılacaktır. 
Grup AP; grup A prosedürü sonrası örneklere zirkonya polisaj seti ile polisaj işlemi  yapılacaktır. 
Grup AG; grup A prosedürü sonrası örneklere tekrar glaze işlemi uygulanacaktır. 
Grup APG; grup AP prosedürü sonrası örneklere tekrar glaze işlemleri uygulanacaktır. Uygulanan işlemler sonrası 
her grup 2 alt gruba ayrılacaktır(n=10). Alt gruplardan birindeki örnekler 24 saat distile suda bekletilecek, diğer 
gruptaki örnekler 5 ile 55 C sıcaklık aralığı ile 5000 termal siklus ile hızlandırılmış suni yaşlandırmaya tabi 
tutulacaktır. Tüm örneklerin faz değişim analizleri X- Ray difraktometre (XRD) ile değerlendirilecektir. Yüzey 
pürüzlülüğü profilometre cihazı yardımı ile örnek yüzeyinden 3 adet tarama yapılarak elde edilen değerin aritmetik 
ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yüzeydeki topografik değişimleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve 
atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile incelenecektir. Örneklerin bükülme dayanım değerlendirmeleri üç top üzerine 
piston bükülme dayanım testi ile yapılacaktır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilecektir. 
Beklenen sonuçlar; Yapılan testler sonucunda, uygulanan bitim işlemlerinin ve suni yaşlandırmanın monolitik 
zirkonya restorasyonların mekanik özelliklerini etkilemeyeceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, Polisaj, Bükülme dayanımı, XRD, Aşındırma, 
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Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi kanser hücrelerinin ölümüne neden olmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı 
doku ve hücrelere de zarar verebilmektedir. Yapılan çalışmalar radyoterapinin gerek hayvan deneylerinde gerekse 
insanlarda patolojik değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Özellikle bilişsel fonksiyon bozukluklara neden 
olabileceği düşünülmektedir. Radyoterapiden önce bazı organlardaki sağlam dokuların korunması için klinik 
kullanımı onaylanmış ajan bulunmasına rağmen beyin dokusunu korunması için herhangi bir ajan 
bulunmamaktadır. Deksmedetomidinin yayınlanan çalışmalarda inflamasyonu baskılayıcı, oksidatif stresi azaltıcı, 
apoptozisi önleyici ve nöroprotektif etkileri gösterilmiştir. Yapacağımız bu çalışmada radyoterapi sonucu sıçan 
beyninde oluşan hasarın radyoterapi öncesi deksmedetomidin verildiğinde sağlıklı beyin hücrelerinde ne düzeyde 
hasarın önlenebileceğini biyokimyasal, histopatolojik, immunohistokimyasal olarak değerlendirmeyi amaçladık. 
Bunun için her grupta 8 hayvan olacak şekilde 4 grup oluşturulacak. 1. gruba sadece 0.1cc/kg serum fizyolojik, 2. 
gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapi, 3. gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapiden 30 dk önce 100 micro;g/kg 
deksmedetomidin, 4. gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapi, 3. Gruba tek fraksiyon 8 Gy radyoterapiden 30 dk 
önce 200&micro;g/kg deksmedetomidin uygulanacak. Radyoterapi uygulandıktan 24 saat sonra anestezi altında 
biyokimyasal analiz için gerekli kan örnekleri ve dokular alındıktan sonra sakrifiye edilecektir. Kan ve doku 
örneklerinden biyokimyasal analizler yapılacaktır. Histopatolojik değerlendirme için rutin takip prosedürleri 
uygulandıktan sonra dokular hematoksilen-eozin, krezil viyole, toluidin mavisi, tunel metodu, 8-OHdg, TNF-,NF-
kB p65 ile boyanıp histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak değerlendirilecektir. İncelemelerde uygun 
görülen yerler fotoğraflandırılacaktır. Elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Radyoterapi, Beyin, immunohistokimya, sıçan, 
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Hazırlanmış sucuk hamurunun doğal/yapay kılıflara doldurulduktan sonra belirli şartlar altında olgunlaştırma 
işlemi neticesinde kurutulmuş fermente ürünlere sucuk denilmektedir. Su ürünleri besin değerleri açısından 
değerli gıda ürünleri arasında yer almaktadır. Su ürünlerinde ekonomik değeri olmadığı için işleme süreçlerinde 
atık olarak değerlendirilmeyen kısımlar önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada alabalık fileto atıklarının, vatoz ve 
iskorpit balığı gibi değerlendirilmeyen/az değerlendirilen ürünlerin etlerinin sucuk üretiminde uygunluğu 
araştırılacaktır. Su ürünleri doymamış yağ asitleri açısından önemli bir kaynak olmakla beraber oksidasyon 
riskini de beraberinde getirmektedir. Elde edilecek sucuk üretiminde bitki ekstrakları doğal antioksidan maddesi 
olarak kullanılacak olup, elde edilen sucukların kalitesi bu yönden de değerlendirilmiş olacaktır. Sucuk 
üretiminde belirlenen formülasyon uygulanması sonrasında elde edilen sucuk gruplarına (atık fileto anti oksidanlı 
AFA, atık fileto AF, vatoz anti oksidanlı VA, vatoz V, iskorpit antioksidanlı İA ve iskorpit İ) %80 nem ve 24-26 
0C sıcaklıkta 5-7 gün fermente/olgunlaştırma işlemi ve sonrasında kimyasal (ham protein, ham yağ, kuru madde, 
TBA, TVBN, TMA, pH, su aktivitesi, renk), mikrobiyolojik (Toplam Bakteri/koliform) ve duyusal analiz (TPA) 
yapılacaktır. Çalışma sonucunda hem alabalık fileto atıklarının, vatoz ve iskorpit balığı etlerinin sucuk üretimine 
uygunluğu hem de doğal antioksidanın etkileri ortaya konulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Alabalık Fileto Atıkları, Vatoz, İskorpit, Sucuk, 

 
Abstract 

 
In the study, sausage production from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fillet wastes, thornback ray (Raja 
clavata) and scorpionfish (Scorpaena porcus) was produced. Three different groups were formed in the sausages 
with the addition of pomegranate extract (natural additives) and ascorbic acid (synthetic additives) and no 
additives were added (control). Then, the sausage products obtained by heat treatment were examined in terms of 
nutritional, physico-chemical and microbiological changes under refrigerator conditions (+4 ?) and their shelf life 
was determined. 
It was determined that the sausage groups obtained from thornback ray spoiled on the 15th day, however, the 
pomegranate extract group had more positive effect in terms of chemical and microbiological results than the 
other sausage groups. Shelf life of sausage groups obtained from scorpionfish was determined as 5 days. In these 
sausage groups, the best results in terms of nutritional and physico-chemical values were obtained treated with 
pomegranate extract. In addition, it was observed that microbial growth was found less in sausage group with 
natural additives and antimicrobial effect of pomegranate extract was higher than ascorbic acid. The nutritional 
value of the rainbow trout fillet wastes increased as in the case of thornback ray and scorpion fish. The shelf life 
of the sausage groups obtained from the rainbow trout fillet wastes was determined as 5 days. 
As a result, it was observed that the sausage groups obtained in the study was short shelf life but the pomegranate 
extract had better antimicrobial and antioxidant effect than ascorbic acid in both chemical and microbiological 
terms. 
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Proje Özeti 
 
Equia Forte rezin modifiye cam iyonomer simana farklı yüzey işlemleri uygulayarak hibrit kompozit materyaline 
yapışma gücününün değerlendirilmesidir. Toplamda 140 örnek, 70 adet Equia Forte ve 70 adet G-aenial 
kompozit materyal olarak 8 mm çapında 3 mm yüksekliğinde silindirik standardize edilmiş kalıplarda hazırlandı. 
Örnekler uygulanacak yüzey işlemine göre 7 gruba ayrıldı. 4 mm çap ve 3 mm yüksekliğinde hazırlanan Geanial 
kompozit rezin bloklar örneklerin üzerine yerleştirildi ve polimerize edildi. Ardından 1000 termal siklus 
işlemine tabi tutuldu ve universal test makinesine yerleştirildi. Elde edilen bağlanma gücü değerleri Newton 
olarak kaydedildi. İstatistikler için One-way Anova ve Scheffe post hoc testleri uygulandı. 
Bulgular: G-aenial grubunda, en yüksek bağlanma kuvveti, lazer-bond metodu ile elde edilirken (N = 17.71, P 
<0.05), en düşük bağlanma kuvveti sadece lazerle işlem görmüş örneklerde elde edildi (N = 3.45, P <0.05). Equia 
grubunda, en yüksek bağlanma kuvveti air abrazyon-bond metoduyla elde edilirken (N = 9.29, P <0.05),  en 
düşük bağlanma kuvveti sadece lazerle işlem görmüş örneklerde elde edildi (n = 0.00, p <0.05) . Sonuç: Hiçbir 
yüzey pürüzlendirme işleminde yeterli bağlanma kuvvetinin sağlanamaması, Equa Fort’un tamir işleminde 
kullanılması yerine tamamen değiştirilmesinin daha iyi bir seçenek olabilceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: EQUIA, Cam İonomer, Kompozit, Bağlanma Dayanımı, 

 
Abstract 

 
To assess the bonding strength of the Equia Forte resin-modified glass ionomer cement to the hybrid composite 
material by applying different surface treatments. Material and method: 140 samples as 70 Equia Forte and 70 G-
eanial composites were produced as 8 mm diameter 3 mm high cylindrical standardized samples. The samples 
were divided into 7 groups to treat surfaces. G-eanial composite resins as 4 mm diameter 3 mm high was placed 
onto the samples and polymerized. Then 1000 thermal cycle was applied and samples were mounted in the 
universal testing machine. Obtained bond strength values were recorded as Newton. One way Anova and Scheffe 
post hoc tests were performed for statistics. 
Results: In the G-aenial group, the highest bond strength was obtained with laser-bond method (N=17.71, 
P<0.05) and the lowest bonding strength was obtained with only laser-treated method (N=3.45, P<0.05). In the 
Equia group, the highest bond strength was obtained with air abrasion-bond method (N=9.29, P<0.05) and the 
lowest bonding strength was obtained with only laser-treated method (n=0.00, p<0.05). 
Conclusion: The fact that sufficient bond strength could not be reached by any surface treatment in Equia Forte 
may suggest that replacing the Equia Forte instead of repairs may be a better choice.  
Keywords: Bond strength, repair, surface treatment 
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Hazırlanmış sucuk hamurunun doğal/yapay kılıflara doldurulduktan sonra belirli şartlar altında olgunlaştırma 
işlemi neticesinde kurutulmuş fermente ürünlere sucuk denilmektedir. Su ürünleri besin değerleri açısından 
değerli gıda ürünleri arasında yer almaktadır. Su ürünlerinde ekonomik değeri olmadığı için işleme süreçlerinde 
atık olarak değerlendirilmeyen kısımlar önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada alabalık fileto atıklarının, vatoz ve 
iskorpit balığı gibi değerlendirilmeyen/az değerlendirilen ürünlerin etlerinin sucuk üretiminde uygunluğu 
araştırılacaktır. Su ürünleri doymamış yağ asitleri açısından önemli bir kaynak olmakla beraber oksidasyon 
riskini de beraberinde getirmektedir. Elde edilecek sucuk üretiminde bitki ekstrakları doğal antioksidan maddesi 
olarak kullanılacak olup, elde edilen sucukların kalitesi bu yönden de değerlendirilmiş olacaktır. Sucuk 
üretiminde belirlenen formülasyon uygulanması sonrasında elde edilen sucuk gruplarına (atık fileto anti oksidanlı 
AFA, atık fileto AF, vatoz anti oksidanlı VA, vatoz V, iskorpit antioksidanlı İA ve iskorpit İ) %80 nem ve 24-26 
0C sıcaklıkta 5-7 gün fermente/olgunlaştırma işlemi ve sonrasında kimyasal (ham protein, ham yağ, kuru madde, 
TBA, TVBN, TMA, pH, su aktivitesi, renk), mikrobiyolojik (Toplam Bakteri/koliform) ve duyusal analiz (TPA) 
yapılacaktır. Çalışma sonucunda hem alabalık fileto atıklarının, vatoz ve iskorpit balığı etlerinin sucuk üretimine 
uygunluğu hem de doğal antioksidanın etkileri ortaya konulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Alabalık Fileto Atıkları, Vatoz, İskorpit, Sucuk, 

 
Abstract 

 
In the study, sausage production from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fillet wastes, thornback ray (Raja 
clavata) and scorpionfish (Scorpaena porcus) was produced. Three different groups were formed in the sausages 
with the addition of pomegranate extract (natural additives) and ascorbic acid (synthetic additives) and no 
additives were added (control). Then, the sausage products obtained by heat treatment were examined in terms of 
nutritional, physico-chemical and microbiological changes under refrigerator conditions (+4 ?) and their shelf life 
was determined. 
It was determined that the sausage groups obtained from thornback ray spoiled on the 15th day, however, the 
pomegranate extract group had more positive effect in terms of chemical and microbiological results than the 
other sausage groups. Shelf life of sausage groups obtained from scorpionfish was determined as 5 days. In these 
sausage groups, the best results in terms of nutritional and physico-chemical values were obtained treated with 
pomegranate extract. In addition, it was observed that microbial growth was found less in sausage group with 
natural additives and antimicrobial effect of pomegranate extract was higher than ascorbic acid. The nutritional 
value of the rainbow trout fillet wastes increased as in the case of thornback ray and scorpion fish. The shelf life 
of the sausage groups obtained from the rainbow trout fillet wastes was determined as 5 days. 
As a result, it was observed that the sausage groups obtained in the study was short shelf life but the pomegranate 
extract had better antimicrobial and antioxidant effect than ascorbic acid in both chemical and microbiological 
terms. 
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Equia Forte rezin modifiye cam iyonomer simana farklı yüzey işlemleri uygulayarak hibrit kompozit materyaline 
yapışma gücününün değerlendirilmesidir. Toplamda 140 örnek, 70 adet Equia Forte ve 70 adet G-aenial 
kompozit materyal olarak 8 mm çapında 3 mm yüksekliğinde silindirik standardize edilmiş kalıplarda hazırlandı. 
Örnekler uygulanacak yüzey işlemine göre 7 gruba ayrıldı. 4 mm çap ve 3 mm yüksekliğinde hazırlanan Geanial 
kompozit rezin bloklar örneklerin üzerine yerleştirildi ve polimerize edildi. Ardından 1000 termal siklus 
işlemine tabi tutuldu ve universal test makinesine yerleştirildi. Elde edilen bağlanma gücü değerleri Newton 
olarak kaydedildi. İstatistikler için One-way Anova ve Scheffe post hoc testleri uygulandı. 
Bulgular: G-aenial grubunda, en yüksek bağlanma kuvveti, lazer-bond metodu ile elde edilirken (N = 17.71, P 
<0.05), en düşük bağlanma kuvveti sadece lazerle işlem görmüş örneklerde elde edildi (N = 3.45, P <0.05). Equia 
grubunda, en yüksek bağlanma kuvveti air abrazyon-bond metoduyla elde edilirken (N = 9.29, P <0.05),  en 
düşük bağlanma kuvveti sadece lazerle işlem görmüş örneklerde elde edildi (n = 0.00, p <0.05) . Sonuç: Hiçbir 
yüzey pürüzlendirme işleminde yeterli bağlanma kuvvetinin sağlanamaması, Equa Fort’un tamir işleminde 
kullanılması yerine tamamen değiştirilmesinin daha iyi bir seçenek olabilceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: EQUIA, Cam İonomer, Kompozit, Bağlanma Dayanımı, 

 
Abstract 

 
To assess the bonding strength of the Equia Forte resin-modified glass ionomer cement to the hybrid composite 
material by applying different surface treatments. Material and method: 140 samples as 70 Equia Forte and 70 G-
eanial composites were produced as 8 mm diameter 3 mm high cylindrical standardized samples. The samples 
were divided into 7 groups to treat surfaces. G-eanial composite resins as 4 mm diameter 3 mm high was placed 
onto the samples and polymerized. Then 1000 thermal cycle was applied and samples were mounted in the 
universal testing machine. Obtained bond strength values were recorded as Newton. One way Anova and Scheffe 
post hoc tests were performed for statistics. 
Results: In the G-aenial group, the highest bond strength was obtained with laser-bond method (N=17.71, 
P<0.05) and the lowest bonding strength was obtained with only laser-treated method (N=3.45, P<0.05). In the 
Equia group, the highest bond strength was obtained with air abrasion-bond method (N=9.29, P<0.05) and the 
lowest bonding strength was obtained with only laser-treated method (n=0.00, p<0.05). 
Conclusion: The fact that sufficient bond strength could not be reached by any surface treatment in Equia Forte 
may suggest that replacing the Equia Forte instead of repairs may be a better choice.  
Keywords: Bond strength, repair, surface treatment 
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Proje Başlığı Yoğun Bakım Hastalarının İdrar Kültürlerinden İzole Edilen  Escherichia coli  Suşlarında 

FimH Tek Nükleotid Polimorfizmi SNPAraştırılması 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. AZİZ RAMAZAN  DİLEK 

Araştırmacılar SEMA  KOÇYIĞIT KALCAN, 

Proje Kodu TTU-2018-940 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi 09.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.455,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.454,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), insanlarda en sık morbiditeye yol açan ve sağlık alanında ciddi harcamalara 
neden olan enfeksiyonlardan biridir. Üriner sistem enfeksiyonları üriner sistemin farklı bölümlerini etkiler ve 
enfeksiyon bölgelerine göre çeşitli hastalık gruplarına ayrılır. Asemptomatik bakteriüriden, sepsise yol açabilecek 
akut piyelonefrite kadar değişebilen çok farklı klinik formları tanımlar. Üriner sistem enfeksiyonları nozokomial 
enfeksiyonlar içerisinde de sıklık açısından birinci sırada yer alır. Yoğun bakım ünitelerinde pnömonilerle 
beraber en sık görülen iki enfeksiyondan biridir. Üropatojenik Escherichia coli suşları, üriner sistem enfeksiyonu 
geçiren hastaların yaklaşık %80'inde birincil patojen olarak kabul edilmektedir. Bakterilerin konak hücrenin 
yüzeyine yapışması; kolonizasyonun ve enfeksiyonun asıl başlangıç aşamasıdır. Tip1 fimbria adezyonu, 
üropatojenik Escherichia coli’lerin üriner sistem epiteline yapışma mekanizmasında çok önemli olan ve en iyi 
tanımlanan bakteriyel adezyonlardır. FimH proteini Tip1 fimbrianın ucunda yer alan yapışma proteinidir ve 
üriner sistemde üropatojenik Escherichia coli 'lerin patogenez mekanizmasında önemli bir rol oynar. İdrar 
yolunun epitel hücrelerinde bulunan ?-D-mannosile edilmiş glikoproteinlere bağlanmaya aracılık eder. FimH alt 
ünitesinin farklı fenotipik varyantları üriner sistemin kolonizasyonunda ve üriner sistem enfeksiyonu 
patojenitesinde bakterilere önemli avantajlar sağlar. FimH’ nın fenotipik varyantları temel olarak fimH genindeki 
tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP) sonucudur. Çalışmamızda yoğun bakım hastalarının idrar kültürlerinden 
izole edilen E.coli suşlarında fimH gen bölgesindeki olası SNP’lerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza 
Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarına enfeksiyon süphesi ile dahiliye yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun 
bakım, kalp damar cerrahisi yoğun bakım, anaesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitelerinden gönderilen 
idrar örneklerinden üreyen 34 E.coli suşu dahil edildi. fimH pozitif suşlara dizi analizi yapıldı. Sekans sonuçları, 
Escherichia coli ATCC 700415 referans suşu kullanılarak; Clustal 2.1 Multiple Sequence Alignment’ te 
filogenetik analiz yapıldı. 
34 E.coli suşundan 32 sinde fimH pozitif bulundu. 100-500 bp arasında toplam 42 polimorfik bölge saptandı. 
Bu SNP’lerin bakterinin virulansına ne tür bir katkı sunduğunu göstermek için daha ileri çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Bizim yaptığımız çalışmanın ışığında, FimH proteinlerinin aminoasit dizi analizinin yapılması ve 
ortaya çıkan değişikliklerin üriner sistemin epitel hücrelerine yapışma eğilimleri üzerine etkisinin belirlenmesinin 
patogenezin anlaşılmasına çok büyük katkılarının olacağına inanmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: idrar kültürü,E.coli, FimH, SNP, 

 

Abstract 
 
Urinary tract infections (UTI) are among the most common causes of morbidityin humans and cause serious 
expenditures in healthcost. UTI affect different parts of the urinary system and are divided in to disease groups 
accordingly. UTI identify very different clinical forms which may vary from asymptomatic bacteriuria to acute 
pyelonephritis which may lead to sepsis. UTI rank first in terms of frequency among nosocomial infections 
together with pneumonia, they are the most common infections in intensive care units. Uropathogenic 
Escherichia coli strains are considered as the primary pathogens in approximately 80% of patients with UTI. The 
initial stage of colonization and infection involve bacteria adhering to the surface of the host cell. The type 1 
fimbria of uropathogenic Escherichia coli is the most important and well -defined bacterial structure facilitating 
adhesion to the urinary tract epithelium. The tip of the type 1 fimbria is formed by the fimH protein, which is one 
of the virulence factors for uropathogenesis. FimH mediates the binding of Type 1 fimbria to the ?-D-
mannosylated glycoproteins in the epithelial cells of the urinaryt ract. Different phenotypic variants of the FimH 
subunit provide significant advantages to bacteria in the colonization and the pathogenesis. Phenotypic variants 
of FimH result mainly from single nucleotide polymorphisms (SNP) of the fimH gene. In our study, it was aimed 
to determine possible SNPs in the fimH gene region in E.coli strains isolated from urine cultures of intensive care 
patients. 
In this study, 34 Escherichia coli strains were isolated from urine samples sent from the intensive care units of 
internal medicine, surgery, cardiology, cardiovascular surgery, anaesthesiology and reanimation with suspicion 
of infection to the Microbiology Laboratory between June 2017 andJ une 2018 were included. Sequencing was 
performed for the fimH positive strains. Using the sequence of Escherichia coli ATCC 700415 as reference, 
phylogenetic  analysis was performed in Clustal 2.1 Multiple Sequence Alignment. fimH was positive in 32 of 
34 E. coli strains. A total of 42 polymorphic regions were detected that lied between 100-500 bp. 
Further studies are required to demonstrate the extent to which these SNPs contribute to the virulence of bacteria. 
In light of this study, we believe that the amino acid sequence variations of the FimH proteins can be matched 
with their adherence potency to th epithelial cells and thus their contribution to uropathogenesis. 
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Proje Başlığı Yoğun Bakım Hastalarının İdrar Kültürlerinden İzole Edilen  Escherichia coli  Suşlarında 

FimH Tek Nükleotid Polimorfizmi SNPAraştırılması 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. AZİZ RAMAZAN  DİLEK 

Araştırmacılar SEMA  KOÇYIĞIT KALCAN, 

Proje Kodu TTU-2018-940 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 03.08.2018 Kapanma Tarihi 09.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.455,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.454,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), insanlarda en sık morbiditeye yol açan ve sağlık alanında ciddi harcamalara 
neden olan enfeksiyonlardan biridir. Üriner sistem enfeksiyonları üriner sistemin farklı bölümlerini etkiler ve 
enfeksiyon bölgelerine göre çeşitli hastalık gruplarına ayrılır. Asemptomatik bakteriüriden, sepsise yol açabilecek 
akut piyelonefrite kadar değişebilen çok farklı klinik formları tanımlar. Üriner sistem enfeksiyonları nozokomial 
enfeksiyonlar içerisinde de sıklık açısından birinci sırada yer alır. Yoğun bakım ünitelerinde pnömonilerle 
beraber en sık görülen iki enfeksiyondan biridir. Üropatojenik Escherichia coli suşları, üriner sistem enfeksiyonu 
geçiren hastaların yaklaşık %80'inde birincil patojen olarak kabul edilmektedir. Bakterilerin konak hücrenin 
yüzeyine yapışması; kolonizasyonun ve enfeksiyonun asıl başlangıç aşamasıdır. Tip1 fimbria adezyonu, 
üropatojenik Escherichia coli’lerin üriner sistem epiteline yapışma mekanizmasında çok önemli olan ve en iyi 
tanımlanan bakteriyel adezyonlardır. FimH proteini Tip1 fimbrianın ucunda yer alan yapışma proteinidir ve 
üriner sistemde üropatojenik Escherichia coli 'lerin patogenez mekanizmasında önemli bir rol oynar. İdrar 
yolunun epitel hücrelerinde bulunan ?-D-mannosile edilmiş glikoproteinlere bağlanmaya aracılık eder. FimH alt 
ünitesinin farklı fenotipik varyantları üriner sistemin kolonizasyonunda ve üriner sistem enfeksiyonu 
patojenitesinde bakterilere önemli avantajlar sağlar. FimH’ nın fenotipik varyantları temel olarak fimH genindeki 
tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP) sonucudur. Çalışmamızda yoğun bakım hastalarının idrar kültürlerinden 
izole edilen E.coli suşlarında fimH gen bölgesindeki olası SNP’lerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza 
Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarına enfeksiyon süphesi ile dahiliye yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun 
bakım, kalp damar cerrahisi yoğun bakım, anaesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitelerinden gönderilen 
idrar örneklerinden üreyen 34 E.coli suşu dahil edildi. fimH pozitif suşlara dizi analizi yapıldı. Sekans sonuçları, 
Escherichia coli ATCC 700415 referans suşu kullanılarak; Clustal 2.1 Multiple Sequence Alignment’ te 
filogenetik analiz yapıldı. 
34 E.coli suşundan 32 sinde fimH pozitif bulundu. 100-500 bp arasında toplam 42 polimorfik bölge saptandı. 
Bu SNP’lerin bakterinin virulansına ne tür bir katkı sunduğunu göstermek için daha ileri çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Bizim yaptığımız çalışmanın ışığında, FimH proteinlerinin aminoasit dizi analizinin yapılması ve 
ortaya çıkan değişikliklerin üriner sistemin epitel hücrelerine yapışma eğilimleri üzerine etkisinin belirlenmesinin 
patogenezin anlaşılmasına çok büyük katkılarının olacağına inanmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: idrar kültürü,E.coli, FimH, SNP, 

 

Abstract 
 
Urinary tract infections (UTI) are among the most common causes of morbidityin humans and cause serious 
expenditures in healthcost. UTI affect different parts of the urinary system and are divided in to disease groups 
accordingly. UTI identify very different clinical forms which may vary from asymptomatic bacteriuria to acute 
pyelonephritis which may lead to sepsis. UTI rank first in terms of frequency among nosocomial infections 
together with pneumonia, they are the most common infections in intensive care units. Uropathogenic 
Escherichia coli strains are considered as the primary pathogens in approximately 80% of patients with UTI. The 
initial stage of colonization and infection involve bacteria adhering to the surface of the host cell. The type 1 
fimbria of uropathogenic Escherichia coli is the most important and well -defined bacterial structure facilitating 
adhesion to the urinary tract epithelium. The tip of the type 1 fimbria is formed by the fimH protein, which is one 
of the virulence factors for uropathogenesis. FimH mediates the binding of Type 1 fimbria to the ?-D-
mannosylated glycoproteins in the epithelial cells of the urinaryt ract. Different phenotypic variants of the FimH 
subunit provide significant advantages to bacteria in the colonization and the pathogenesis. Phenotypic variants 
of FimH result mainly from single nucleotide polymorphisms (SNP) of the fimH gene. In our study, it was aimed 
to determine possible SNPs in the fimH gene region in E.coli strains isolated from urine cultures of intensive care 
patients. 
In this study, 34 Escherichia coli strains were isolated from urine samples sent from the intensive care units of 
internal medicine, surgery, cardiology, cardiovascular surgery, anaesthesiology and reanimation with suspicion 
of infection to the Microbiology Laboratory between June 2017 andJ une 2018 were included. Sequencing was 
performed for the fimH positive strains. Using the sequence of Escherichia coli ATCC 700415 as reference, 
phylogenetic  analysis was performed in Clustal 2.1 Multiple Sequence Alignment. fimH was positive in 32 of 
34 E. coli strains. A total of 42 polymorphic regions were detected that lied between 100-500 bp. 
Further studies are required to demonstrate the extent to which these SNPs contribute to the virulence of bacteria. 
In light of this study, we believe that the amino acid sequence variations of the FimH proteins can be matched 
with their adherence potency to th epithelial cells and thus their contribution to uropathogenesis. 
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Proje Başlığı 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin 
Üniversiteye Bakış Açıları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma 
Projesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi BURCU  KARTAL 
 
Araştırmacılar 

Arş.Gör. MEHMET FATİH SERT, Arş.Gör. MÜCAHİT BEKTAŞ , Dr.Öğr.Üyesi 
ABDÜLKADİR Ö Z T Ü R K , Dr.Öğr.Üyesi KAMER ILGIN ÇAKIROĞLU, Öğr.Gör. 
ÖMER ALTUNALAN, Öğr.Gör. ÖZNUR  TUZCU,  İLYAS YILMAZ, 

Proje Kodu SBA-2018-942 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.823,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
1.947,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde ders kaydı yaptıran uluslararası öğrencilerin, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi&rsquo;ne bakış açılarını, memnuniyetlerini, karşılaştıkları sorunlar ve 
beklentilerini belirlemek amacıyla yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan proje, hem nitel hem de nicel 
araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma özelliği taşımaktadır. Yeni açılan üniversiteler 
arasında bu konuyu ele alan ilk çalışmalardan biri olma özelliği taşıyan bu araştırma, uluslararası öğrencileri 
çok boyutlu olarak inceleme fırsatı sunacaktır. Araştırma sonucunda uluslararası öğrencilerin Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi&rsquo;ni nasıl değerlendirdikleri, memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin neler oldukları, 
üniversite yönetiminin bu konu hakkındaki iyileştirmelerin hangi yönde olması gerektiği ortaya çıkartılacaktır. 
Ayrıca uluslararası öğrencilerin kampüste ya da şehirde karşılaştıkları sorunların neler oldukları belirlenerek 
çözüm önerileri konusunda fikirlerinin alınması sağlanacaktır. 
Projenin 12 ayda yapılması öngörülmektedir. İlk 3 ayda literatürün incelenmesi ve anket sorularının 
tasarlanması, ikinci 3. ayda nicel çalışmanın gerçekleştirilmesi, üçüncü 3. ayda nitel çalışmanın 
gerçekleştirilmesi ve son 3. Ayda da analizlerin tamamlanıp sonuçların yorumlanması ve kitap formatında 
yazılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, memnuniyet, servis kalitesi, sorunlar, 

 

 
  
Proje Başlığı Metformin İntoleransı Olan Tip 2 DM Hastalarında Egzokrin Pankreas Yetersizliğinin 

Değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HATİCE  BEYAZAL POLAT 

Araştırmacılar Arş.Gör.Dr. SELÇUK BARDAK, 

Proje Kodu TTU-2018-943 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.177,60 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 
 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Daha önce bizim bu çalışmamıza benzer bir çalışma mevcut değil,bu çalışma ile birlikte metformin intoleransı 
olan tip 2 diyabet hastalarında egzokrin pankreas yetmezliğini araştıracağız ve böylelikle erken teşhi ve tedavi 
imkanı sağlayacağız.Bunun için hastanemiz laboratuarında çalışılmayan serum tripsinojen düzeyi fekal elastaz 
düzeyi ve hastanemizde yapacağımız batın usg görüntüleme tetkikleri yapılacaktır.2016-2019 yılları arasında 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Kliniğinde, 
metformin intoleransı olan tip 2 diyabetli, tedavi ve takibi yapılan 30 hastanın dahil edilmesi planlanmıştır. 
Hastaların yaşı, cinsiyeti, başvuru şikayetleri ve bulguları, serum tripsinojen serum amilaz,fekal elastaz düzeyleri 
tespit edilecektir 
Anahtar Kelimeler: tip 2 diyabet, METFORMİN İNTOLERANSI, PANKREAS EGZOKRİN YETMEZLİK,  
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Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde ders kaydı yaptıran uluslararası öğrencilerin, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi&rsquo;ne bakış açılarını, memnuniyetlerini, karşılaştıkları sorunlar ve 
beklentilerini belirlemek amacıyla yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan proje, hem nitel hem de nicel 
araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma özelliği taşımaktadır. Yeni açılan üniversiteler 
arasında bu konuyu ele alan ilk çalışmalardan biri olma özelliği taşıyan bu araştırma, uluslararası öğrencileri 
çok boyutlu olarak inceleme fırsatı sunacaktır. Araştırma sonucunda uluslararası öğrencilerin Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi&rsquo;ni nasıl değerlendirdikleri, memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin neler oldukları, 
üniversite yönetiminin bu konu hakkındaki iyileştirmelerin hangi yönde olması gerektiği ortaya çıkartılacaktır. 
Ayrıca uluslararası öğrencilerin kampüste ya da şehirde karşılaştıkları sorunların neler oldukları belirlenerek 
çözüm önerileri konusunda fikirlerinin alınması sağlanacaktır. 
Projenin 12 ayda yapılması öngörülmektedir. İlk 3 ayda literatürün incelenmesi ve anket sorularının 
tasarlanması, ikinci 3. ayda nicel çalışmanın gerçekleştirilmesi, üçüncü 3. ayda nitel çalışmanın 
gerçekleştirilmesi ve son 3. Ayda da analizlerin tamamlanıp sonuçların yorumlanması ve kitap formatında 
yazılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, memnuniyet, servis kalitesi, sorunlar, 

 

 
  
Proje Başlığı Metformin İntoleransı Olan Tip 2 DM Hastalarında Egzokrin Pankreas Yetersizliğinin 

Değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi HATİCE  BEYAZAL POLAT 

Araştırmacılar Arş.Gör.Dr. SELÇUK BARDAK, 

Proje Kodu TTU-2018-943 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
12.177,60 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 
 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Daha önce bizim bu çalışmamıza benzer bir çalışma mevcut değil,bu çalışma ile birlikte metformin intoleransı 
olan tip 2 diyabet hastalarında egzokrin pankreas yetmezliğini araştıracağız ve böylelikle erken teşhi ve tedavi 
imkanı sağlayacağız.Bunun için hastanemiz laboratuarında çalışılmayan serum tripsinojen düzeyi fekal elastaz 
düzeyi ve hastanemizde yapacağımız batın usg görüntüleme tetkikleri yapılacaktır.2016-2019 yılları arasında 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Kliniğinde, 
metformin intoleransı olan tip 2 diyabetli, tedavi ve takibi yapılan 30 hastanın dahil edilmesi planlanmıştır. 
Hastaların yaşı, cinsiyeti, başvuru şikayetleri ve bulguları, serum tripsinojen serum amilaz,fekal elastaz düzeyleri 
tespit edilecektir 
Anahtar Kelimeler: tip 2 diyabet, METFORMİN İNTOLERANSI, PANKREAS EGZOKRİN YETMEZLİK,  
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Proje Başlığı Çamlıkaya İspirErzurum Lamprofirlerinin Jeokimyası Petrolojisi ve Jeodinamik Önemleri 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ORHAN  KARSLI 

Araştırmacılar MEHDI İLHAN, 

Proje Kodu FYL-2018-944 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.07.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.991,39 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.901,08 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Sakarya Zonunun doğusunda, kuzey kesimde Geç Kretase yaşlı granitoyid kayaçlar yaygın iken, Güney kesimde, 
Erken-Orta Karbonifer yaşlı granitoyid kayaçlar ve bunları takiben Liyas yaşlı bir volkano tortul birim 
egemendir. Bu çalışmaya materyal seçilen lamprofirler, söz konusu Erken-Orta Karbonifer kayaçları keserek, 
küçük stoklar (&lt; 1 km) ve dayklar (1-4 m kalınlık) halinde yüzeylenmişlerdir. Lamprofirler, petrografik olarak, 
minet ve spessartit bileşimlidir. Çamlıkaya yöresinde yüzeylenmiş minet ve spessartitler genellikle mikro-
porfiritik dokulu olup, biyotit (annit), amfibol (magneziyo hornblend), K -feldpat ve plajiyoklas (Naca zengin), 
fenokristalleri, plajiyoklas ve K-feldispat (Or87-98) dan oluşan mikrolitik bir hamur içinde bulunur. Aksesuar faz 
olarak apatit ve Fe-Ti oksit bulunur. 
Yapılan ön çalışmalar, bu kayaçların elemental içerikleri, mineral birliktelikleri ve bunların kompozisyonları 
bakımından modern kalk-alkalen lamprofirlere benzemekle birlikte, yüksek Mg# (57-67), Zr/Hf (25-38; primitif 
manto: 36) ve Nb/Ta (17-18; primitif manto: 17.5) oranları ile ilksel mantoya benzer özellik göstermektedirler. 
Bu araştırma projesi ile Sakarya Zonunun doğusunda Karbonifer sonrasında gelişmiş ve bu dönemde temsiliyet 
sunan kalk-alkalen lamprofirlerin petrolojik özellikleri, ana oksit, iz element, nadir toprak element ve mineral 
kimyası ve Rb-Sr, Sm-Nd ve Pb-Pb izotop analizleri ile açıklanacaktır. Oluşum yaşları ise 40Ar-39Ar 
yaşlandırma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Bu bilgilere dayalı olarak, yukarıdaki tartışmalar göz önünde 
bulundurularak, kayaçları oluşturan magmanın kaynağı, protolitin ergime modeli, derecesi, mineralojisi, 
zenginleşme kaynağı ve yeri, bu ergimeye sebep olan ısı kaynağı, ergiyiğin oluşumundan itibaren evrimi ve 
mümkün jeodinamik ortam açıklanacaktır. Elde edilecek tüm bu bulgularla, bölge jeolojisine Karbonifer sonrası 
jeodinamik model için önemli katkılar sağlanarak tartışılan konular, daha kuvvetli veriler ile desteklenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Radyojenik izotoplar, Lamprofirler, Litosferik manto, Sakarya Zonu, Türkiye, 

 

 
Proje Başlığı Dentine liner materyallerin bağlanma gücünün ve adaptasyonun değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MUHAMMET  KARADAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. MAKBULE GAMZE ATICI, 

Proje Kodu TSA-2018-946 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
18.274,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.510,94 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 

 
Dentin liner materyalleri derin ve geniş kavitelerde pulpayı korumak ve kompozit materyallerin polimerizasyon 
büzülmesini azaltmak için gereklidir. Bu materyaller, restoratif materyal ve diş dokusu arasında tampon görevi 
görür ve kontraksiyon streslerini absorbe eder. Böylelikle aralık oluşumu ve mikrosızıntıyı azaltır. Fakat liner 
materyallerin dentin dokusuna zayıf bağlanması diş streslere maruz kaldığı zaman dentin ve liner materyal 
arasında çatlakların ya da boşlukların oluşmasına sebep olur. Zayıf bağlanma ya da bağlanmadaki başarısızlık 
sonucu oluşan mikrosızıntı pulpada zarara sebep olacaktır. Liner materyallerin sağlam ve çürük dentine bağlanma 
gücü ve adaptasyonuyla ile ilgili fazla bilgi yoktur. 
Bu çalışmanın amacı dentine farklı liner materyallerinin bağlanma gücününün ve adaptasyonun 
değerlendirilmesidir. Çalışmada 7 farklı liner materyali kullanılacak. Düzleştirilmiş dentin yüzeyine yeşleştirilen 
silindir şeklinde transparan matriksler her bir materyalle doldurulacak. Her bir materyal için 10 adet örnek 
hazırlanacak. Transparan matrikslerin çıkarılmasından sonra örneklere makaslama testi uygulanacak. 
Materyallerin dentine adaptasyonu hazırlanan sınıf I kavitelerde değerlendirilecek. Dentin ve liner materyalinin 
ara yüzeyi elektron mikroskobu kullanılarak görüntülenecektir. 
Yapılacak çalışma literatürde eksikliğin giderilmesine katkıda bulunacak ve hekimlere bu materyallerin kullanımı 
ile ilgili yol gösterici olacaktır. Ayrıca daha başarılı restorasyonlar yapılarak hem zaman hem de ekonomik 
kayıpların önüne geçilecektir. 
Bu çalışmadaki hipotezimiz:  
(1) liner materyallerin sağlam ve çürük dentine bağlanma güçlerinin önemli farklılık göstermeyeceğidir,  
(2) liner materyallerin dentine bağlanma gücünün ve adaptasyonunun farklı olması beklenir,  
(3) liner materyalin dentine bağlanma gücü arttıkça kompozit materyalin altında dentine daha iyi adapte 
olacağıdır. 
Anahtar Kelimeler: Liner, Dentin, Bağlanma gücü, Adaptasyo, Elektron mikroskobu, , 

Abstract 
 
The aim of this study was to assess the shear bond strength of different pulp-capping materials to sound and 
artificially caries-affected dentin, and internal marginal adaptation in Class I cavities. Flat occlusal deep-dentin 
surfaces were prepared and randomly assigned to 2 groups (sound dentin and artificially caries-affected dentin 
with pH-cycling model). The specimens in each group were divided into 7 subgroups according to used 
materials: Biodentine, Theracal LC, Ultra-Blend plus, Calcimol LC, ApaCal ART, resin modified glass ionomer 
(Ionoseal), and glass ionomer cement (GIS: Equia Forte). After application procedures, bonded specimens were 
tested under shear forces and fracture modes were determined. The materials were applied to Class I cavities in 
two layers and cavities were restored with a composite resin. Restored teeth were thermocycled for 5000 cycles 
and sectioned in a bucca-lingual direction. Scanning electron microscopy was used to determine internal 
adaptation from resin replicas and it was expressed as percentages of the total margin length. Data were analyzed 
by Kruskaii-Wallis and one-way ANOVA test. Significant differences were found among both bond strengths 
and gap formations of materials. GIC to both dentin showed significantly higher shear bond strength than other 
materials. Bond strength of each material was not influenced by dentin condition. Biodentine (3.03%), GIC 
(7.83%), and Theracal LC (13.37%) presented lower gap formation compared to other materials, which were not 
significantly different from each other. Biodentine and Theracal LC should be used as pulp-capping material 
under resin composites to improve adaptation to dentin. 
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Proje Başlığı Çamlıkaya İspirErzurum Lamprofirlerinin Jeokimyası Petrolojisi ve Jeodinamik Önemleri 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ORHAN  KARSLI 

Araştırmacılar MEHDI İLHAN, 

Proje Kodu FYL-2018-944 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.07.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.991,39 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.901,08 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Sakarya Zonunun doğusunda, kuzey kesimde Geç Kretase yaşlı granitoyid kayaçlar yaygın iken, Güney kesimde, 
Erken-Orta Karbonifer yaşlı granitoyid kayaçlar ve bunları takiben Liyas yaşlı bir volkano tortul birim 
egemendir. Bu çalışmaya materyal seçilen lamprofirler, söz konusu Erken-Orta Karbonifer kayaçları keserek, 
küçük stoklar (&lt; 1 km) ve dayklar (1-4 m kalınlık) halinde yüzeylenmişlerdir. Lamprofirler, petrografik olarak, 
minet ve spessartit bileşimlidir. Çamlıkaya yöresinde yüzeylenmiş minet ve spessartitler genellikle mikro-
porfiritik dokulu olup, biyotit (annit), amfibol (magneziyo hornblend), K -feldpat ve plajiyoklas (Naca zengin), 
fenokristalleri, plajiyoklas ve K-feldispat (Or87-98) dan oluşan mikrolitik bir hamur içinde bulunur. Aksesuar faz 
olarak apatit ve Fe-Ti oksit bulunur. 
Yapılan ön çalışmalar, bu kayaçların elemental içerikleri, mineral birliktelikleri ve bunların kompozisyonları 
bakımından modern kalk-alkalen lamprofirlere benzemekle birlikte, yüksek Mg# (57-67), Zr/Hf (25-38; primitif 
manto: 36) ve Nb/Ta (17-18; primitif manto: 17.5) oranları ile ilksel mantoya benzer özellik göstermektedirler. 
Bu araştırma projesi ile Sakarya Zonunun doğusunda Karbonifer sonrasında gelişmiş ve bu dönemde temsiliyet 
sunan kalk-alkalen lamprofirlerin petrolojik özellikleri, ana oksit, iz element, nadir toprak element ve mineral 
kimyası ve Rb-Sr, Sm-Nd ve Pb-Pb izotop analizleri ile açıklanacaktır. Oluşum yaşları ise 40Ar-39Ar 
yaşlandırma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Bu bilgilere dayalı olarak, yukarıdaki tartışmalar göz önünde 
bulundurularak, kayaçları oluşturan magmanın kaynağı, protolitin ergime modeli, derecesi, mineralojisi, 
zenginleşme kaynağı ve yeri, bu ergimeye sebep olan ısı kaynağı, ergiyiğin oluşumundan itibaren evrimi ve 
mümkün jeodinamik ortam açıklanacaktır. Elde edilecek tüm bu bulgularla, bölge jeolojisine Karbonifer sonrası 
jeodinamik model için önemli katkılar sağlanarak tartışılan konular, daha kuvvetli veriler ile desteklenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Radyojenik izotoplar, Lamprofirler, Litosferik manto, Sakarya Zonu, Türkiye, 

 

 
Proje Başlığı Dentine liner materyallerin bağlanma gücünün ve adaptasyonun değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. MUHAMMET  KARADAŞ 

Araştırmacılar Arş.Gör. MAKBULE GAMZE ATICI, 

Proje Kodu TSA-2018-946 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
18.274,50 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.510,94 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Proje Özeti 

 
Dentin liner materyalleri derin ve geniş kavitelerde pulpayı korumak ve kompozit materyallerin polimerizasyon 
büzülmesini azaltmak için gereklidir. Bu materyaller, restoratif materyal ve diş dokusu arasında tampon görevi 
görür ve kontraksiyon streslerini absorbe eder. Böylelikle aralık oluşumu ve mikrosızıntıyı azaltır. Fakat liner 
materyallerin dentin dokusuna zayıf bağlanması diş streslere maruz kaldığı zaman dentin ve liner materyal 
arasında çatlakların ya da boşlukların oluşmasına sebep olur. Zayıf bağlanma ya da bağlanmadaki başarısızlık 
sonucu oluşan mikrosızıntı pulpada zarara sebep olacaktır. Liner materyallerin sağlam ve çürük dentine bağlanma 
gücü ve adaptasyonuyla ile ilgili fazla bilgi yoktur. 
Bu çalışmanın amacı dentine farklı liner materyallerinin bağlanma gücününün ve adaptasyonun 
değerlendirilmesidir. Çalışmada 7 farklı liner materyali kullanılacak. Düzleştirilmiş dentin yüzeyine yeşleştirilen 
silindir şeklinde transparan matriksler her bir materyalle doldurulacak. Her bir materyal için 10 adet örnek 
hazırlanacak. Transparan matrikslerin çıkarılmasından sonra örneklere makaslama testi uygulanacak. 
Materyallerin dentine adaptasyonu hazırlanan sınıf I kavitelerde değerlendirilecek. Dentin ve liner materyalinin 
ara yüzeyi elektron mikroskobu kullanılarak görüntülenecektir. 
Yapılacak çalışma literatürde eksikliğin giderilmesine katkıda bulunacak ve hekimlere bu materyallerin kullanımı 
ile ilgili yol gösterici olacaktır. Ayrıca daha başarılı restorasyonlar yapılarak hem zaman hem de ekonomik 
kayıpların önüne geçilecektir. 
Bu çalışmadaki hipotezimiz:  
(1) liner materyallerin sağlam ve çürük dentine bağlanma güçlerinin önemli farklılık göstermeyeceğidir,  
(2) liner materyallerin dentine bağlanma gücünün ve adaptasyonunun farklı olması beklenir,  
(3) liner materyalin dentine bağlanma gücü arttıkça kompozit materyalin altında dentine daha iyi adapte 
olacağıdır. 
Anahtar Kelimeler: Liner, Dentin, Bağlanma gücü, Adaptasyo, Elektron mikroskobu, , 

Abstract 
 
The aim of this study was to assess the shear bond strength of different pulp-capping materials to sound and 
artificially caries-affected dentin, and internal marginal adaptation in Class I cavities. Flat occlusal deep-dentin 
surfaces were prepared and randomly assigned to 2 groups (sound dentin and artificially caries-affected dentin 
with pH-cycling model). The specimens in each group were divided into 7 subgroups according to used 
materials: Biodentine, Theracal LC, Ultra-Blend plus, Calcimol LC, ApaCal ART, resin modified glass ionomer 
(Ionoseal), and glass ionomer cement (GIS: Equia Forte). After application procedures, bonded specimens were 
tested under shear forces and fracture modes were determined. The materials were applied to Class I cavities in 
two layers and cavities were restored with a composite resin. Restored teeth were thermocycled for 5000 cycles 
and sectioned in a bucca-lingual direction. Scanning electron microscopy was used to determine internal 
adaptation from resin replicas and it was expressed as percentages of the total margin length. Data were analyzed 
by Kruskaii-Wallis and one-way ANOVA test. Significant differences were found among both bond strengths 
and gap formations of materials. GIC to both dentin showed significantly higher shear bond strength than other 
materials. Bond strength of each material was not influenced by dentin condition. Biodentine (3.03%), GIC 
(7.83%), and Theracal LC (13.37%) presented lower gap formation compared to other materials, which were not 
significantly different from each other. Biodentine and Theracal LC should be used as pulp-capping material 
under resin composites to improve adaptation to dentin. 

 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2018

364

  
Proje Başlığı Benzimidazolon Köprülü Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin 

İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. EMRE  MENTEŞE 

Araştırmacılar OKAN GÜVEN, 

Proje Kodu FDK-2018-951 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.07.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
14.999,30 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
14.272,86 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Her geçen gün yeni hastalıkların ortaya çıkması ve tedavide kullanılan ilaçların etkinliğinin azalması veya 
tamamen ortadan kalkması yada yeni yan etkilerinin ortaya çıkmasından dolayı terapötik etkileri yüksek olan 
heterosiklik bileşiklerin önemi gittikçe artmaktadır. Günümüzde en çok çalışılan, biyolojik etkinliği ve güvenirliği 
ispatlanmış heterosiklik yapılardan biride benzimidazol ve türevleridir. Bu proje çalışmasında önemli bir 
benzimidazol türevi olan benzimidazolon halkası içeren hibrit bileşiklerin sentezi ve bazı klinik öneme sahip 
enzim inhibisyon özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. 
Yeni model ilaçların keşfinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan farklı etki mekanizmalarına sahip 
farmakofor grupların tek bir molekülde toplanmasıdır. Bu çalışmada triazol, oksadiazol, tiyadiazol ve kumarin 
halkası gibi biyolojik etkinliği ispatlanmış heterosik yapıları içeren benzimidazolon köprülü bazı triheterosiklik 
yapıların sentezi gerçekleştirilecektir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR ve kütle 
spektroskopisi gibi tekniklerle aydınlatılacaktır. Proje kapsamında sentezlenen bileşiklerin üreaz ve alfa-
glukozidaz enzim inhibisyon özellikleri incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Benzimidazolon, triheterosiklik, üreaz, alfa-glukozidaz, enzim inhibisyon, 

 

 
  
Proje Başlığı Lamiaceae ve Asteraceae Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Uçucu Yağ ve Fenolik 

Bileşen Kompozisyonu ile Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM  SARAL 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KARAKÖSE, 

Proje Kodu FBA-2018-953 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
13.661,09 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.404,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Çalışmamızda Lamiaceae familyasına ait Sideritis lanata, Lamium orientale ve endemik olan Marrubium 
parviflorum subsp. olipodon isimli bitkiler ile Asteraceae familyasına ait Cirsium echinus, Cirsium osseticum 
subsp. osseticum ve endemik olan Cirsium polluninii isimli bitkilerde uçucu yağ ve fenolik bileşen analizleri 
yapılacaktır. Ayrıca bitkilerin in vitro antioksidan aktiviteleri belirlenecektir. Bitkilerin uçucu yağları SPME 
yöntemi ile elde edildikten sonra GCMSde incelenecektir. Fenolik bileşen kompozisyonunun belirlenmesi için 
HPLC kullanılacaktır. Antioksidan aktivite belirlenmesinde toplam polifenol ve flavonoid analizleri ile DPPH, 
CUPRAC ve FRAP analizleri kullanılacaktır. Literatüre bakıldığında Sideritis lanata, Marrubium parviflorum 
subsp. Olipodon, Cirsium osseticum subsp.  
sseticum ve Cirsium echinus ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunurken, Lamium orientale ve Cirsium polluninii 
ile proje konusu ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Planlanan çalışma ile bu bitkiler hakkında literatüre yeni 
bilgiler kazandırılacaktır. Elde edilen verilerin farklı çalışmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: uçucu yağ, fenolik bileşen, antioksidan, hplc, 
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Bileşen Kompozisyonu ile Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM  SARAL 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KARAKÖSE, 

Proje Kodu FBA-2018-953 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
13.661,09 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.404,60 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
 

Proje Özeti 
 

Çalışmamızda Lamiaceae familyasına ait Sideritis lanata, Lamium orientale ve endemik olan Marrubium 
parviflorum subsp. olipodon isimli bitkiler ile Asteraceae familyasına ait Cirsium echinus, Cirsium osseticum 
subsp. osseticum ve endemik olan Cirsium polluninii isimli bitkilerde uçucu yağ ve fenolik bileşen analizleri 
yapılacaktır. Ayrıca bitkilerin in vitro antioksidan aktiviteleri belirlenecektir. Bitkilerin uçucu yağları SPME 
yöntemi ile elde edildikten sonra GCMSde incelenecektir. Fenolik bileşen kompozisyonunun belirlenmesi için 
HPLC kullanılacaktır. Antioksidan aktivite belirlenmesinde toplam polifenol ve flavonoid analizleri ile DPPH, 
CUPRAC ve FRAP analizleri kullanılacaktır. Literatüre bakıldığında Sideritis lanata, Marrubium parviflorum 
subsp. Olipodon, Cirsium osseticum subsp.  
sseticum ve Cirsium echinus ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunurken, Lamium orientale ve Cirsium polluninii 
ile proje konusu ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Planlanan çalışma ile bu bitkiler hakkında literatüre yeni 
bilgiler kazandırılacaktır. Elde edilen verilerin farklı çalışmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: uçucu yağ, fenolik bileşen, antioksidan, hplc, 
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Proje Başlığı 

YENİ BİR LAZERLE İRRİGASYON AKTİVASYON YÖNTEMİ OLAN SWEEPS 
İLE DİĞER GÜNCEL YÖNTEMLERİN OVAL VEYA EĞRİ KÖK 
KANALLARININ TEMİZLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMALI 
OLARAK İNCELENMESİ 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi BANU  ARICIOĞLU 

Araştırmacılar Dr.Öğr.Üyesi AHTER  ŞANAL ÇIKMAN, 

Proje Kodu TSA-2018-954 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 27.11.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
28.587,36 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
28.449,12 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Endodontide ana problemlerden biri, dentin ve sement gibi sert doku ile çevrili ve genleşme özelliği bulunmayan 
kapalı alan kök kanallarının irrigasyon ve dezenfeksiyonudur. Ultrasonik cihazlarla aktive etme yöntemleri de 
dahil olmak üzere, irrigasyon solüsyonlarının etkinliğini arttırmak amacıyla farklı karıştırma teknikleri 
uygulanmıştır [1]. Son yıllarda kök kanallarını temizleme dezenfekte etme özelliğini geliştirmek için lazer 
destekli uygulamalar tanıtılmıştır [2]. Foton ile indüklenen foto akustik akışı (PIPS) tekniği, bir lazer ucunun 
irrigasyon sıvısı ile doldurulmuş giriş kavitesine yerleştirilmesine ve sıvının içine lazer ışığının darbeli şekilde 
yayılmasına dayanır [3]. Lazer ışığı, akışkan tarafından emilince sıvı lokal olarak kaynama noktasına ulaşır ve 
fiber ucun ucunda bir buhar kabarcığı gelişmeye başlar [4]. Buhar kabarcığı ilk önce genleşir ve maksimum 
hacmine ulaştıktan sonra çöker. Belirli koşullar altında, çöküş, ikinci bir balonun büyümesini başlatır. İrrigasyon 
solüsyonlarının türbülanslı foto akustik dalgası sıvıyı üç boyutlu olarak hareket ettirir. PIPS irrigasyon tekniğinin 
klinik güvenliği ve etkinliği birçok çalışma tarafından araştırılmış ve doğrulanmıştır [5]. 2017 yılında bu teknik 
daha da geliştirilip Er: YAG lazer için yeni bir SWEEPS (Şok Dalgası Geliştirilmiş Emisyonlu Fotoakustik Akış) 
modalitesi geliştirilmiştir. Süper- sonik hızlarda smear tabakasına ulaşan ve yayılan primer şok dalgaları ve 
sekonder kabarcıkların kanal duvarlarının yakınlarında hızla çökmesi esasına dayanan bu yöntemin diğer lazer 
destekli uygulamalardan farklı olarak dar kanallarda da etkinlik göstermektedir. Şok dalgalarının temizleme 
sıvılarına tam olarak ulaştırılması ve bunun sonucunda ortaya çıkan geliştirilmiş akışkanlar dinamiği ile birlikte, 
SWEEPS kök kanal tedavisi hakkında tamamen yeni bir düşünce biçimi vaat ediyor. &nbsp;Yeni ortaya konulan 
bu SWEEPS modalitesi tıp alanında da &nbsp;böbrek taşlarını etkili bir şekilde parçalamak için uygun 
zamanlanmış ultrasonik dalgaların kullanıldığı ekstrakorporeal şok dalgası litotripsisinde kullanılan tekniği bir 
ölçüde andırmaktadır [6] 
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Lazerle İndüklenen İrrigasyon, Lazer Endodonti, Er: Yag, Sweeps, 

 

 
 
Proje Başlığı Türkiye'nin Orta Karadeniz Kıyıları (Ordu-Samsun) Malacostra Faunası 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. AHMET MUTLU GÖZLER 

Araştırmacılar Arş.Gör. HAZEL  BAYTAŞOĞLU, 

Proje Kodu FBA-2018-956 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.07.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.213,53 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.445,07 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Türkiye&rsquo;nin Orta Karadeniz(Ordu-Samsun) Kıyılarının Malacostraca faunasının tespiti amacıyla belirlene 
6 isatasyondan kayalık ve yumuşak &nbsp;zeminden farklı fasilelerden örnekler Alınacaktır. Örneklemeler sert 
zeminden 20X20 ebatlındaki kuadrat kullanılarak serbest dalışlarla alınacaktır. Yumuşak zemin örnekleri 0,1m -2 
alana sahip grap ile alınacaktır. Örneklerin alımında R/V Karadeniz Araştırma adlı araştırma gemisi kullanılarak 
yapılacaktır. Alınan örneklerin tür teşhisi yapılarak &nbsp;&nbsp;kommunite parametreleri tespit edilecek ve 
çevresel parametrelerle&nbsp; kommunite parametreleri arasındaki ilişkiler istatistiki yöntemlerle açıklanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mlacostrtraca Fauna, Orta Karadeniz, Sert Zemin, Yumuşak  zemin, 
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Proje Başlığı Türkiye'nin Orta Karadeniz Kıyıları (Ordu-Samsun) Malacostra Faunası 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. AHMET MUTLU GÖZLER 

Araştırmacılar Arş.Gör. HAZEL  BAYTAŞOĞLU, 

Proje Kodu FBA-2018-956 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 23.07.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.213,53 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.445,07 ₺ 

Yürütüldüğü Birim SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Türkiye&rsquo;nin Orta Karadeniz(Ordu-Samsun) Kıyılarının Malacostraca faunasının tespiti amacıyla belirlene 
6 isatasyondan kayalık ve yumuşak &nbsp;zeminden farklı fasilelerden örnekler Alınacaktır. Örneklemeler sert 
zeminden 20X20 ebatlındaki kuadrat kullanılarak serbest dalışlarla alınacaktır. Yumuşak zemin örnekleri 0,1m -2 
alana sahip grap ile alınacaktır. Örneklerin alımında R/V Karadeniz Araştırma adlı araştırma gemisi kullanılarak 
yapılacaktır. Alınan örneklerin tür teşhisi yapılarak &nbsp;&nbsp;kommunite parametreleri tespit edilecek ve 
çevresel parametrelerle&nbsp; kommunite parametreleri arasındaki ilişkiler istatistiki yöntemlerle açıklanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mlacostrtraca Fauna, Orta Karadeniz, Sert Zemin, Yumuşak  zemin, 
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Proje Başlığı Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (Çay) de Kateşin Biyosentezi ve Element Dinamikleri 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ  BİLGİN 

Araştırmacılar SÜLEYMAN ÇAKMAK, 

Proje Kodu FDK-2018-957 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.057,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.803,58 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Flavonoidler, bitkiler arasında yaygın olan ve birçok fonksiyona sahip olan fenolik sekonder metabolitlerin 
büyük bir grubudur. Kateşinlerin fenilpropanoid ve flavonoid biyosentetik yollarla sentezlendiği 
düşünülmektedir. Çayın baskın flavonoidi, çayları diğer bitkilerden ayıran ve çay kalitesinin ve tadının önemli bir 
belirleyicisi olan kateşindir. Sekonder metabolitler tıbbi bitkilerde ekonomik değeri olan maddelerdir. Son 
yıllarda bu maddelerin metabolik mühendislik kullanılarak ticari seviyede üretilmesine yönelik çalışmalar, 
sekonder metabolitlerin biyosentezinde rol oynayan genlerin ve bu genlerin mekanizmalarının ortaya 
çıkarılmasına olan ihtiyacı arttırmıştır. Camellia sinensis (L.) Kuntze (Çay) ülkemizde ve tüm dünyada tıbbi 
değeri olan sekonder metabolitleri ve sevilerek tüketilen bir içecek olması nedeni ile ticari ve ekonomik değerde 
olan bir bitkidir. Flavanon 3-hidroksilaz, kalkon sentaz, dihidroflavonol 4-redüktaz, fenilalanin amonyum liyaz 
ve lökoantosiyanidin redüktaz genleri çayın kimyasal içeriğinde en önemli yer teşkil eden çay kateşinlerinin 
biyosentezinde rol alan anahtar enzimlerden bir kaçıdır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen 
Camellia sinensis (L.) Kuntze bitkisi üzerine ulusal çapta yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Dünyada 
çay yetiştiriciliğini ekonomik değerde gören Çin, Japonya, Malezya gibi ülkelerde çayda bulunan sekonder 
metabolitlerin genetik mekanizmaları üzerine çok sayıda çalışma yapılmakta ancak literatürde Türkiye adresli bu 
tür yayınlanmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Çay yapraklarının kateşinleri uzun zaman önce tanımlanmış 
olsa da, kateşin biyosentezini düzenleyen düzenleyici mekanizmalar belirsizliğini hala korumaktadır. 
Bu proje kapsamında Mayıs- Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim ayları olmak üzere üç ayrı hasat 
zamanında organik tarımın yapıldığı Hemşin ilçesindeki ve konvansiyonel tarımın halen daha yapıldığı çay 
bahçelerinden (Pazar ilçesi kontrollü çay bahçelerinden) çay yaprağı ve toprak numuneleri alınacak ve 
laboratuvara getirilecektir. Alınacak tüm numunelerin element ve kateşin analizleri, kateşin sentezi ile alakalı 
enzimlerin toplam RNA&rsquo;ları moleküler seviyede araştırılıp organik ve konvansiyonel yöntemlerle 
yetiştirilen çay bahçelerinden alınan numunelerin enzim seviyeleri kıyaslanarak organik tarımın çay kalitesini 
belirleyen bileşikler üzerindeki etkisi ortaya çıkarılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Biyosentez, Camellia sinensis, Gen Ekspresyonu, Kateşin, RT-PCR, HPLC, 

 

 
Proje Başlığı Rize Tarihi 1789-1924 İdari Tarih 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. ABDULLAH  BAY 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SHD-2018-958 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.490,75 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.230,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Kimmerler, Persler, Yunanlar, Pontus, Roma İmparatorluğu ve Cenevizlilerin bölgede etkin olduğu tarihsel süreç 
sonrası 1071 Malazgirt Zaferi ve Anadolu’nun fethi ile birlikte bölgeye gerçekleştirilen Türk göçleri hızlandı. 
Anadolu beylikleri, Gürcü Krallığı ve Pontus Krallığı üçgeninde bölgedeki hâkimiyet mücadelesi Osmanlı 
Devleti’nin 1461 ve 1475 yıllarında bölgeyi fethetmesine kadar sürdü. Sonraki süreç bölgedeki Türk nüfusunun 
artırılmasına yönelik olup, Osmanlı’nın iskân siyasetine paralel olarak devam etti. Osmanlı hâkimiyetinin devam 
ettiği 1789-1924 yılları projemizin esas konusunu teşkil etmektedir. Söz konusu proje ile daha önce detaylı olarak 
arşiv belgeleri ışığında ortaya çıkarılmamış Rize ve çevresinin idari yapısı özgün olarak çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Rize, Osmanlı Devleti, Rize Tarihi, Lazistan Sancağı, 
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Proje Başlığı Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (Çay) de Kateşin Biyosentezi ve Element Dinamikleri 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ  BİLGİN 

Araştırmacılar SÜLEYMAN ÇAKMAK, 

Proje Kodu FDK-2018-957 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 01.08.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
15.057,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.803,58 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Flavonoidler, bitkiler arasında yaygın olan ve birçok fonksiyona sahip olan fenolik sekonder metabolitlerin 
büyük bir grubudur. Kateşinlerin fenilpropanoid ve flavonoid biyosentetik yollarla sentezlendiği 
düşünülmektedir. Çayın baskın flavonoidi, çayları diğer bitkilerden ayıran ve çay kalitesinin ve tadının önemli bir 
belirleyicisi olan kateşindir. Sekonder metabolitler tıbbi bitkilerde ekonomik değeri olan maddelerdir. Son 
yıllarda bu maddelerin metabolik mühendislik kullanılarak ticari seviyede üretilmesine yönelik çalışmalar, 
sekonder metabolitlerin biyosentezinde rol oynayan genlerin ve bu genlerin mekanizmalarının ortaya 
çıkarılmasına olan ihtiyacı arttırmıştır. Camellia sinensis (L.) Kuntze (Çay) ülkemizde ve tüm dünyada tıbbi 
değeri olan sekonder metabolitleri ve sevilerek tüketilen bir içecek olması nedeni ile ticari ve ekonomik değerde 
olan bir bitkidir. Flavanon 3-hidroksilaz, kalkon sentaz, dihidroflavonol 4-redüktaz, fenilalanin amonyum liyaz 
ve lökoantosiyanidin redüktaz genleri çayın kimyasal içeriğinde en önemli yer teşkil eden çay kateşinlerinin 
biyosentezinde rol alan anahtar enzimlerden bir kaçıdır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen 
Camellia sinensis (L.) Kuntze bitkisi üzerine ulusal çapta yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Dünyada 
çay yetiştiriciliğini ekonomik değerde gören Çin, Japonya, Malezya gibi ülkelerde çayda bulunan sekonder 
metabolitlerin genetik mekanizmaları üzerine çok sayıda çalışma yapılmakta ancak literatürde Türkiye adresli bu 
tür yayınlanmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Çay yapraklarının kateşinleri uzun zaman önce tanımlanmış 
olsa da, kateşin biyosentezini düzenleyen düzenleyici mekanizmalar belirsizliğini hala korumaktadır. 
Bu proje kapsamında Mayıs- Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim ayları olmak üzere üç ayrı hasat 
zamanında organik tarımın yapıldığı Hemşin ilçesindeki ve konvansiyonel tarımın halen daha yapıldığı çay 
bahçelerinden (Pazar ilçesi kontrollü çay bahçelerinden) çay yaprağı ve toprak numuneleri alınacak ve 
laboratuvara getirilecektir. Alınacak tüm numunelerin element ve kateşin analizleri, kateşin sentezi ile alakalı 
enzimlerin toplam RNA&rsquo;ları moleküler seviyede araştırılıp organik ve konvansiyonel yöntemlerle 
yetiştirilen çay bahçelerinden alınan numunelerin enzim seviyeleri kıyaslanarak organik tarımın çay kalitesini 
belirleyen bileşikler üzerindeki etkisi ortaya çıkarılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Biyosentez, Camellia sinensis, Gen Ekspresyonu, Kateşin, RT-PCR, HPLC, 

 

 
Proje Başlığı Rize Tarihi 1789-1924 İdari Tarih 

Proje Yöneticisi Doç.Dr. ABDULLAH  BAY 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SHD-2018-958 

Proje Türü Hızlı Destek Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
6.490,75 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
3.230,67 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Kimmerler, Persler, Yunanlar, Pontus, Roma İmparatorluğu ve Cenevizlilerin bölgede etkin olduğu tarihsel süreç 
sonrası 1071 Malazgirt Zaferi ve Anadolu’nun fethi ile birlikte bölgeye gerçekleştirilen Türk göçleri hızlandı. 
Anadolu beylikleri, Gürcü Krallığı ve Pontus Krallığı üçgeninde bölgedeki hâkimiyet mücadelesi Osmanlı 
Devleti’nin 1461 ve 1475 yıllarında bölgeyi fethetmesine kadar sürdü. Sonraki süreç bölgedeki Türk nüfusunun 
artırılmasına yönelik olup, Osmanlı’nın iskân siyasetine paralel olarak devam etti. Osmanlı hâkimiyetinin devam 
ettiği 1789-1924 yılları projemizin esas konusunu teşkil etmektedir. Söz konusu proje ile daha önce detaylı olarak 
arşiv belgeleri ışığında ortaya çıkarılmamış Rize ve çevresinin idari yapısı özgün olarak çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Rize, Osmanlı Devleti, Rize Tarihi, Lazistan Sancağı, 
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Proje Başlığı Rize ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerden Elde Edilecek Özütlerin Antimikrobiyal 

Aktivite Ve Quorum Sensing Mekanizmalarına Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi SALİHA  EKŞİ 

Araştırmacılar ÜLKÜ ZEYNEP ÜREYEN ESERTAŞ, 

Proje Kodu TDK-2018-959 

Proje Türü Tez Projesi, Doktora 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
17.958,42 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.351,43 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Tarih boyunca bakterilere bağlı ölümler dünyanın en önemli sorunlarının başında gelmekte olup, yapılan 
sürveyans çalışmaları anti-mikrobiyal dirence bağlı olarak yılda 700.000 kişiden fazla ölüm olduğunu ve çözüm 
gerektirdiğini göstermektedir. 
Doğal kaynakların hastalıkları iyileştirme gücüne olan inanç neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Son yıllarda 
bitkilerin kimyasal zenginlikleri ve biyolojik farklılıkları bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Rize ve 
çevresinde doğal bitki zenginliği olmasına rağmen, bitki türleri ile ilgili anti-mikrobiyal, anti- quorum sensing 
çalışmalar yaygın değildir. Bu proje kapsamında Rize ve çevresinde yetişen bazı bitkilerden elde edilecek olan 
özütlerin potansiyel anti-mikrobiyal etki ve quorum sensing potansiyelleri araştırılacaktır. 
Bu kapsamda ilk olarak Staphylococcus aureus,&nbsp;Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 3, Bacillus 
subtilis, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter haemolyticus , Klebsiella 
pneumoniae,&nbsp;Saolmonalla  typhimurium, Chromobacterium violaceum, Candida albicans, quorum sensing 
için Pseudomonas aeruginosa PAO1 ve Chromobacterium violaceum &nbsp;kullanılarak anti- mikrobiyal etki 
MİK( Minumum İnhibisyon Konsantrasyonu) ve MBC (Minumum Baktirisit Konsantrasyon) yöntemleri ile 
belirlenecektir. Buna ilaveten piyosiyanin, viyolasin, biyofilmve swarming yöntemleri kullanılarak bakteriler 
arasında haberleşmeyi sağlayan quorum sensing mekanizmaları üzerindeki özüt etkileri tespit edilecektir. 
Çalışmanın; Rize ve çevresindeki tıbbi önemi olan bitkilerin belirlenmesinde, anti-mikrobiyal potansiyellerinin 
ortaya çıkarılmasıda, yüksek ekonomik değeri olanların belirlenmeside ve literatüre kazandırılmasınıda önemli 
katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Tüm bu nedenlerle, proje özgün bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnç, Quorum Sensing, Anti-mikrobiyal aktivite,  

 

 
Proje Başlığı Fark kümeleri ve ikili dizi oluşturmadaki uygulamaları 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi EMEK  DEMİRCİ AKARSU 

Araştırmacılar  TUĞBA NAVDAR GÜNAY, 

Proje Kodu FYL-2018-960 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 10.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
2.541,04 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
2.014,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 

 
Fark kümeleri bir grubun özel bir alt kümesidir. Bir grubun fark kümesi içerebilmesi için simetrik dizayn adı 
verilen yapıda etkin bir şekilde rol almalıdır. Bir fark kümesi üç parametreye sahiptir ve bu parametreler birbiri 
ile ilişkilidir. Fark kümeleri sahip oldukları parametrelere göre gruplandırılabilir ve ailelere ayrılırlar. Bir gruptan 
alınan fark kümesi yapısının birçok kullanışlı özelliği vardır. Bir fark kümesinin ötelemeleri alınarak yeni fark 
kümeleri tanımlanabilir, aynı zamanda grubun tüm elemanları ile elimizdeki bir fark kümesini öteleyerek bir 
simetrik dizayn elde edebiliriz. Bu simetrik dizayn için tekrarlanma matrisi oluşturulabilir. Fark kümeleri 
aracılığıyla iyi otokorelasyon özelliklerine sahip ikili diziler oluşturulabilir. 
Genel olarak fark kümeleri alanı soyut cebir, kombinatorik ve geometrinin matematiğini birleştirmeye çalışır. 
Fark kümeleri matematiksel açıdan zengin olmakla birlikte gerçek hayattaki problemlerde de birçok uygulama 
alanı vardır. Fark kümeleri yüksek enerjili optiklerde, iletişimde sinyal gürültüsünün varlığında sinyallerin doğru 
yorumlanmasında, astronomik olayların görüntülenmesinde, hata düzeltme kodlarının oluşturulmasında, kuantum 
bilişiminde süreçlerin kolaylaştırılmasında, verileri kodlama ve deşifre etme gibi uygulama alanlarında 
kullanılmaktadır. (Moore ve Pollatsek, 2013 [9]; Beth vd., 1999 [3]) 
Gerçek hayatta kullanım alanlarından olan astronomik olayların görüntülenmesinde, ikiz asal grup temeli 
kullanılarak oluşturulan ikili dizilerden meydana gelen fark kümeleri aracılığıyla yaratılan kodlama maskeleri 
kullanılır. (Moore ve Pollatsek, 2013 [9]; Zand, 7 Mart 1996 [12]; Baumert, 1971 [2]) 
İkiz asal grup temeli kullanılarak fark kümeleri inşa edilebilir ve bu fark kümeleri aracılığıyla kodlama maskeleri 
oluşturulabilir. Büyük bir kodlama maskesi tasarlamak için büyük ikiz asal grubu üzerinde çalışmamız gerekir. 
Büyük ikiz asal grupları kullanarak bu maskeleri oluşturabilmemiz için bilgisayar yazım dilinde kodlarını 
yazmamız gerekir. Yapılacak olan proje çalışmasında büyük bir ikiz asal grubu ile kodlama maskesi oluşturmak 
için bilgisayar yazım dilinde kod yazılması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Fark Kümeleri, İkiz Asallar, Kodlama Maskesi, 

 
Abstract 

 
In the study of this project first of all, the general definition of difference sets, their properties, families, existence 
problems, some applications of constructing binary sequences, and relevant general information were presented 
by benefiting from the existence literature. Later on, the studies are made on a coding mask that is an application 
of difference sets for constructing binary sequences. To construct the coding mask, an appropriate group and a 
difference set in this group were found by using the constructed codes made by computer software program. 
Finally, by using this founded difference set, a coding mask was formed. 
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17.958,42 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
15.351,43 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Tarih boyunca bakterilere bağlı ölümler dünyanın en önemli sorunlarının başında gelmekte olup, yapılan 
sürveyans çalışmaları anti-mikrobiyal dirence bağlı olarak yılda 700.000 kişiden fazla ölüm olduğunu ve çözüm 
gerektirdiğini göstermektedir. 
Doğal kaynakların hastalıkları iyileştirme gücüne olan inanç neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Son yıllarda 
bitkilerin kimyasal zenginlikleri ve biyolojik farklılıkları bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Rize ve 
çevresinde doğal bitki zenginliği olmasına rağmen, bitki türleri ile ilgili anti-mikrobiyal, anti- quorum sensing 
çalışmalar yaygın değildir. Bu proje kapsamında Rize ve çevresinde yetişen bazı bitkilerden elde edilecek olan 
özütlerin potansiyel anti-mikrobiyal etki ve quorum sensing potansiyelleri araştırılacaktır. 
Bu kapsamda ilk olarak Staphylococcus aureus,&nbsp;Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 3, Bacillus 
subtilis, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter haemolyticus , Klebsiella 
pneumoniae,&nbsp;Saolmonalla  typhimurium, Chromobacterium violaceum, Candida albicans, quorum sensing 
için Pseudomonas aeruginosa PAO1 ve Chromobacterium violaceum &nbsp;kullanılarak anti- mikrobiyal etki 
MİK( Minumum İnhibisyon Konsantrasyonu) ve MBC (Minumum Baktirisit Konsantrasyon) yöntemleri ile 
belirlenecektir. Buna ilaveten piyosiyanin, viyolasin, biyofilmve swarming yöntemleri kullanılarak bakteriler 
arasında haberleşmeyi sağlayan quorum sensing mekanizmaları üzerindeki özüt etkileri tespit edilecektir. 
Çalışmanın; Rize ve çevresindeki tıbbi önemi olan bitkilerin belirlenmesinde, anti-mikrobiyal potansiyellerinin 
ortaya çıkarılmasıda, yüksek ekonomik değeri olanların belirlenmeside ve literatüre kazandırılmasınıda önemli 
katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Tüm bu nedenlerle, proje özgün bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnç, Quorum Sensing, Anti-mikrobiyal aktivite,  
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Onaylanan Bütçesi 

 
2.541,04 ₺ Gerçekleşen 
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2.014,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 
Proje Özeti 

 
Fark kümeleri bir grubun özel bir alt kümesidir. Bir grubun fark kümesi içerebilmesi için simetrik dizayn adı 
verilen yapıda etkin bir şekilde rol almalıdır. Bir fark kümesi üç parametreye sahiptir ve bu parametreler birbiri 
ile ilişkilidir. Fark kümeleri sahip oldukları parametrelere göre gruplandırılabilir ve ailelere ayrılırlar. Bir gruptan 
alınan fark kümesi yapısının birçok kullanışlı özelliği vardır. Bir fark kümesinin ötelemeleri alınarak yeni fark 
kümeleri tanımlanabilir, aynı zamanda grubun tüm elemanları ile elimizdeki bir fark kümesini öteleyerek bir 
simetrik dizayn elde edebiliriz. Bu simetrik dizayn için tekrarlanma matrisi oluşturulabilir. Fark kümeleri 
aracılığıyla iyi otokorelasyon özelliklerine sahip ikili diziler oluşturulabilir. 
Genel olarak fark kümeleri alanı soyut cebir, kombinatorik ve geometrinin matematiğini birleştirmeye çalışır. 
Fark kümeleri matematiksel açıdan zengin olmakla birlikte gerçek hayattaki problemlerde de birçok uygulama 
alanı vardır. Fark kümeleri yüksek enerjili optiklerde, iletişimde sinyal gürültüsünün varlığında sinyallerin doğru 
yorumlanmasında, astronomik olayların görüntülenmesinde, hata düzeltme kodlarının oluşturulmasında, kuantum 
bilişiminde süreçlerin kolaylaştırılmasında, verileri kodlama ve deşifre etme gibi uygulama alanlarında 
kullanılmaktadır. (Moore ve Pollatsek, 2013 [9]; Beth vd., 1999 [3]) 
Gerçek hayatta kullanım alanlarından olan astronomik olayların görüntülenmesinde, ikiz asal grup temeli 
kullanılarak oluşturulan ikili dizilerden meydana gelen fark kümeleri aracılığıyla yaratılan kodlama maskeleri 
kullanılır. (Moore ve Pollatsek, 2013 [9]; Zand, 7 Mart 1996 [12]; Baumert, 1971 [2]) 
İkiz asal grup temeli kullanılarak fark kümeleri inşa edilebilir ve bu fark kümeleri aracılığıyla kodlama maskeleri 
oluşturulabilir. Büyük bir kodlama maskesi tasarlamak için büyük ikiz asal grubu üzerinde çalışmamız gerekir. 
Büyük ikiz asal grupları kullanarak bu maskeleri oluşturabilmemiz için bilgisayar yazım dilinde kodlarını 
yazmamız gerekir. Yapılacak olan proje çalışmasında büyük bir ikiz asal grubu ile kodlama maskesi oluşturmak 
için bilgisayar yazım dilinde kod yazılması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Fark Kümeleri, İkiz Asallar, Kodlama Maskesi, 

 
Abstract 

 
In the study of this project first of all, the general definition of difference sets, their properties, families, existence 
problems, some applications of constructing binary sequences, and relevant general information were presented 
by benefiting from the existence literature. Later on, the studies are made on a coding mask that is an application 
of difference sets for constructing binary sequences. To construct the coding mask, an appropriate group and a 
difference set in this group were found by using the constructed codes made by computer software program. 
Finally, by using this founded difference set, a coding mask was formed. 
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KOLOREKTAL KANSERDE EPİGENETİK BİR ÇALIŞMA: LINE-1 
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Proje Yöneticisi Prof.Dr. ALİ İRFAN GÜZEL 
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12.479,40 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.478,62 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Dünyada kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri de kolorektal kanser olup kalın bağırsakta bulunan 
epitel hücrelerindeki genetik ve epigenetik değişikliklerin birikimi sonucu meydana gelmektedir. Epigenetik 
değişikliklerden biri olan DNA metilasyonu, kromozom kararlılığı ve gen ifadesinin düzenlenmesinde anahtar bir 
mekanizma olarak tanımlanmış ve çeşitli malignansilerin gelişiminde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
DNA metilasyonu genomda CpG adaları içerisindeki sitozinlerde gerçekleşir. CpG adalarının yaklaşık %80’i ise 
DNA tekrar dizilerinde bulunmakta olup normalde metillenmiş durumdadır. Genlerin çoğunlukla kontrol 
bölgelerinde yer alan CpG’lerdeki DNA hipometilasyonu, kolorektal karsinogenezinde erken gözlenen bir durum 
olarak kabul edilmektedir. Hipometilasyon ayrıca, kromozomal kararsızlık, artmış kromozomal mutasyon oranları 
ve imprinting kaybı dahil karsinogenez sürecinin erken aşamalarını yönlendiren mekanizmalar ile de ilişkilidir. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, genom geneli hipometilasyonun kolorektal kanser de dahil olmak üzere birçok 
kanserde tekrarlayan DNA dizilerinde meydana geldiğini ve mutasyonlardan daha erken ortaya çıktığını 
göstermektedir. İnsan genomunun yaklaşık % 17'sini oluşturan LINE-1 (Long Interspersed Nuclear Element-
1/Uzun Serpiştirilmiş Nükleer Element-1) tekrar dizisi, DNA metilasyon ölçümü bağlamında en çok ilgilenilen 
dizidir. 
Planlanan bu çalışmada, cerrahi operasyonla çıkartılmış olan kolon parçalarının kanserli ve normal dokularında 
LINE-1 retrotranspozonunun promotorunu da içeren yaklaşık 900 nükleotitlik 5’UTR bölgesi HRM (High 
Resolution Melting) analizi ile hipometilasyon açısından taranarak hangi kısım/kısımlarının biyoberlirteç olarak 
kullanılabileceği değerlendirilecektir. Bu sayede, epigenetik değişikliklerden faydalanarak kolorektal kanserin 
erken teşhisinin yapılması konusunda literatüre katkı sağlanacak ve erken tedavi girişimlerine imkân tanınmış 
olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: LINE-1, DNA Metilasyonu, Kolorektal Kanser, HRM, 

 

 
 
Proje Başlığı Cu2Sn(S,Se)3 İnce Filmlerinin Üretilmesi ve Aygıt Özelliklerinin İncelenmesi 
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Proje Özeti 
 
Bu proje Cu2Sn(S,Se)3 yarıiletken ince filmlerinin iki aşamalı üretimini içermektedir. İlk aşama olarak cam 
altlıklar üzerine CuSn kaplanması, ikinci aşama olarak da CuSn yapısının kükürt (S) ve selen (Se) ortamlarında 
tavlanarak Cu2SnS3 (CTS), Cu2SnSe3 (CTSe) ve Cu2Sn(S,Se)3 (CTSSe) yapılarına dönüştürülmesi planlandı. 
Tavlama işleminin 525 &deg;C, 550 &deg;C ve 575 &deg;C olmak üzere üç farklı sıcaklıkta yapılmasına karar 
verildi. CuSn ince filmlerin kaplanması için, maliyeti oldukça düşük olan, Sol-gel yöntemi kullanılacaktır. 
Yarıiletken ince filmler, güneş pili malzemesi olarak yaygın kullanılan malzemelerdir. Son yıllara kadar yapılan 
çalışmalar incelendiğinde CdTe ve Cu(In,Ga)(Se,Te)2 gibi yarıiletken malzemeleri kullanılarak hazırlanan güneş 
pilleri ile oldukça yüksek verim (&gt; % 20) elde edildiği görülmektedir. Ancak günümüzde Te, In ve Ga gibi 
malzemelerin toksik oluşu ve yer kürede nadir bulunan malzemeler olması nedeniyle tercih sebebi olmaktan 
çıkmışlardır. Toksik elementler içeren yarıiletken ince filmler yerine, CuZnSnS (CZTS) gibi yine verimi kabul 
edilebilir seviyelerde olan yarıiletken ince filmler tercih edilmiştir. Ancak CZTS gibi dörtlü yarıiletken ince 
filmlerde ZnS, SnS ve CuS gibi malzemede nokta kusurlara sebep olan ve verimi düşüren ikincil fazlar oluşması 
kaçınılmaz olduğu için; daha az kimyasal elementin olduğu, bileşimin kontrol edilebildiği, üçlü Cu2SnS3 (CTS) 
yarıiletkeni, güneş pili üretiminde kullanılabilecek bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. CZTS&rsquo;ye 
kıyasla CTS&rsquo;lerde güç dönüştürme verimliliği (PCE; power conversion efficiency) deneysel olarak hala 
düşük seviyelerdedir. Bu projede; CTS yarıiletken ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerine Se 
katkısının etkisinin araştırılması planlandı. Bu sayede CTS ince filmlerinde güç dönüşüm verimliliğini 
iyileştirecek parametrelerin belirlenmesi ve literatüre kazandırılması hedeflendi. 
Anahtar Kelimeler: Cu2SnS3, Se katkısı, Sol-gel, 
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12.479,40 ₺ Gerçekleşen 
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12.478,62 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Dünyada kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri de kolorektal kanser olup kalın bağırsakta bulunan 
epitel hücrelerindeki genetik ve epigenetik değişikliklerin birikimi sonucu meydana gelmektedir. Epigenetik 
değişikliklerden biri olan DNA metilasyonu, kromozom kararlılığı ve gen ifadesinin düzenlenmesinde anahtar bir 
mekanizma olarak tanımlanmış ve çeşitli malignansilerin gelişiminde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
DNA metilasyonu genomda CpG adaları içerisindeki sitozinlerde gerçekleşir. CpG adalarının yaklaşık %80’i ise 
DNA tekrar dizilerinde bulunmakta olup normalde metillenmiş durumdadır. Genlerin çoğunlukla kontrol 
bölgelerinde yer alan CpG’lerdeki DNA hipometilasyonu, kolorektal karsinogenezinde erken gözlenen bir durum 
olarak kabul edilmektedir. Hipometilasyon ayrıca, kromozomal kararsızlık, artmış kromozomal mutasyon oranları 
ve imprinting kaybı dahil karsinogenez sürecinin erken aşamalarını yönlendiren mekanizmalar ile de ilişkilidir. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, genom geneli hipometilasyonun kolorektal kanser de dahil olmak üzere birçok 
kanserde tekrarlayan DNA dizilerinde meydana geldiğini ve mutasyonlardan daha erken ortaya çıktığını 
göstermektedir. İnsan genomunun yaklaşık % 17'sini oluşturan LINE-1 (Long Interspersed Nuclear Element-
1/Uzun Serpiştirilmiş Nükleer Element-1) tekrar dizisi, DNA metilasyon ölçümü bağlamında en çok ilgilenilen 
dizidir. 
Planlanan bu çalışmada, cerrahi operasyonla çıkartılmış olan kolon parçalarının kanserli ve normal dokularında 
LINE-1 retrotranspozonunun promotorunu da içeren yaklaşık 900 nükleotitlik 5’UTR bölgesi HRM (High 
Resolution Melting) analizi ile hipometilasyon açısından taranarak hangi kısım/kısımlarının biyoberlirteç olarak 
kullanılabileceği değerlendirilecektir. Bu sayede, epigenetik değişikliklerden faydalanarak kolorektal kanserin 
erken teşhisinin yapılması konusunda literatüre katkı sağlanacak ve erken tedavi girişimlerine imkân tanınmış 
olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: LINE-1, DNA Metilasyonu, Kolorektal Kanser, HRM, 
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Başlangıç Tarihi 27.11.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
16.999,80 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.934,70 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu proje Cu2Sn(S,Se)3 yarıiletken ince filmlerinin iki aşamalı üretimini içermektedir. İlk aşama olarak cam 
altlıklar üzerine CuSn kaplanması, ikinci aşama olarak da CuSn yapısının kükürt (S) ve selen (Se) ortamlarında 
tavlanarak Cu2SnS3 (CTS), Cu2SnSe3 (CTSe) ve Cu2Sn(S,Se)3 (CTSSe) yapılarına dönüştürülmesi planlandı. 
Tavlama işleminin 525 &deg;C, 550 &deg;C ve 575 &deg;C olmak üzere üç farklı sıcaklıkta yapılmasına karar 
verildi. CuSn ince filmlerin kaplanması için, maliyeti oldukça düşük olan, Sol-gel yöntemi kullanılacaktır. 
Yarıiletken ince filmler, güneş pili malzemesi olarak yaygın kullanılan malzemelerdir. Son yıllara kadar yapılan 
çalışmalar incelendiğinde CdTe ve Cu(In,Ga)(Se,Te)2 gibi yarıiletken malzemeleri kullanılarak hazırlanan güneş 
pilleri ile oldukça yüksek verim (&gt; % 20) elde edildiği görülmektedir. Ancak günümüzde Te, In ve Ga gibi 
malzemelerin toksik oluşu ve yer kürede nadir bulunan malzemeler olması nedeniyle tercih sebebi olmaktan 
çıkmışlardır. Toksik elementler içeren yarıiletken ince filmler yerine, CuZnSnS (CZTS) gibi yine verimi kabul 
edilebilir seviyelerde olan yarıiletken ince filmler tercih edilmiştir. Ancak CZTS gibi dörtlü yarıiletken ince 
filmlerde ZnS, SnS ve CuS gibi malzemede nokta kusurlara sebep olan ve verimi düşüren ikincil fazlar oluşması 
kaçınılmaz olduğu için; daha az kimyasal elementin olduğu, bileşimin kontrol edilebildiği, üçlü Cu2SnS3 (CTS) 
yarıiletkeni, güneş pili üretiminde kullanılabilecek bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. CZTS&rsquo;ye 
kıyasla CTS&rsquo;lerde güç dönüştürme verimliliği (PCE; power conversion efficiency) deneysel olarak hala 
düşük seviyelerdedir. Bu projede; CTS yarıiletken ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerine Se 
katkısının etkisinin araştırılması planlandı. Bu sayede CTS ince filmlerinde güç dönüşüm verimliliğini 
iyileştirecek parametrelerin belirlenmesi ve literatüre kazandırılması hedeflendi. 
Anahtar Kelimeler: Cu2SnS3, Se katkısı, Sol-gel, 
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Proje Başlığı HETEROSİKLİK BİRİM İÇEREN YENİ LİGANTLAR VE KOMPLEKSLERİNİN 

SENTEZİ KARAKTERİZASYONU 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. KERİM  SERBEST 
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Onaylanan Bütçesi 

 
17.478,82 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.736,79 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Proje kapsamında ilk olarak; N-heterosiklik birimler olarak triazol içeren N'-[(2E,3E)-3-(hydroxyimino)butan- 
2-ylidene]-2-[(4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetohydrazide (T2-OX), N'-[(E)-(2- 
hydroxyphenyl)methylidene]-2-[(4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl] aceto hydrazide (T2-SAL) 
ve oksokinazolin halkaları içeren N'-[(2E,3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene]-2-(2-methyl-4- oxoquinazolin-
3(4H)-yl)acetohydrazide (Kin-OX), N'-(2-hydroxybenzylidene)-2-(4-oxoquinazolin-3(4H)- yl)acetohydrazide 
(Kin-SAL) olmak üzere ikisi oksim diğer ikisi salen tipi Schiff bazı olan dört yeni ligant ve bunların geçiş metal 
kompleksleri sentezlenecektir. Elde edilen bileşiklerin yapıları fiziksel ve spektroskopik yöntemler (IR, NMR, 
UV-Vis, LC MS/TOF MS, x-ışınları kristalografisi) ile karakterize edilecektir. İkinci basamakta elde edilen metal 
komplekslerinin süper oksit dismutaz (SOD) enzimine model olup olmayacağı incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Triazol, Oksokinazolin, Geçiş Metal Kompleksi, SOD., 

 

  
Proje Başlığı Bezendi (Kelkit-Gümüşhane) Pb-Zn-Cu Cevherlerinin Jeolojik, Mineralojik ve 

Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ  DEMİR 
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Onaylanan Bütçesi 

 
9.990,05 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.012,34 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Farklı tipteki maden yataklarının bir arada bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik üzerine yapılan 
çalışmaların masif sülfit yataklar üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgedeki yaygın yatak tiplerinden birisi 
olan hidrotermal yataklar üzerine yapılan çalışmalar ise oldukça sınırlıdır. Bir kısmı cumhuriyet öncesi dönemde 
ilkel yöntemlerle işletilmiş olan bu yataklar yeterince incelenmediği için bölgedeki hidrotermal yataklar üzerine 
yapılan madencilik faaliyetlerinin de oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bölgedeki hidrotermal yataklardan 
birisi olan Bezendi (Kelkit-Gümüşhane) yatağının varlığı bilinmesine rağmen bu yatak ile ilgili akademik veya 
ekonomik amaçlı bir çalışmanın olmaması önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. 
Bezendi (Kelkit-Gümüşhane) Pb-Zn-Cu cevherleri üzerine yapılacak bu çalışma ile sözkonusu cevherlerin 
jeolojik ve mineralojik özelliklerinin yanında, oluşum şartları ve oluşumunda etkili olan hidrotermal çözeltilerin 
kökensel özellikleri araştırılacaktır. Böylece bölgede benzer tipteki yatakların aranmasında faydalı olabilecek bir 
modelin oluşturulması hedeflenmektedir. 
Bu proje kapsamında yapılacak olan saha çalışmaları ile sözkonusu cevherlerin tipi, yapısı ve yan kayaç ilişkisi 
incelenerek cevher ve yan kayaç örneklemesi yapılacaktır. Laboratuvar çalışmaları kapsamında gerekli 
mineralojik incelemeler yapıldıktan sonra cevher minerallerinden mineral kimyası amaçlı parlak kesitler 
hazırlanarak ilgili laboratuvarda analizler yaptırılacaktır. Projenin sıvı kapanım çalışmaları Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı'nda yapıldıktan sonra pirit, kalkopirit, sfalerit ve 
galen gibi sülfit minerallerinden kükürt izotopları için örnekler hazırlanacak ve bu örneklerin analizleri ilgili 
laboratuvarda yaptırılacaktır. Bu işlemlerden sonra elde edilen bulgulara göre tez yazımı ve yayın çalışmaları 
yürütülecektir. 
Anahtar Kelimeler: Bezendi (Kelkit-Gümüşhane), Mineral kimyası, Sıvı kapanım, Kükürt izotopları, 
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Proje Başlığı HETEROSİKLİK BİRİM İÇEREN YENİ LİGANTLAR VE KOMPLEKSLERİNİN 

SENTEZİ KARAKTERİZASYONU 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. KERİM  SERBEST 

Araştırmacılar Öğr.Gör. ALİ  ZENGİN, 
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17.478,82 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
12.736,79 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Proje kapsamında ilk olarak; N-heterosiklik birimler olarak triazol içeren N'-[(2E,3E)-3-(hydroxyimino)butan- 
2-ylidene]-2-[(4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetohydrazide (T2-OX), N'-[(E)-(2- 
hydroxyphenyl)methylidene]-2-[(4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl] aceto hydrazide (T2-SAL) 
ve oksokinazolin halkaları içeren N'-[(2E,3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene]-2-(2-methyl-4- oxoquinazolin-
3(4H)-yl)acetohydrazide (Kin-OX), N'-(2-hydroxybenzylidene)-2-(4-oxoquinazolin-3(4H)- yl)acetohydrazide 
(Kin-SAL) olmak üzere ikisi oksim diğer ikisi salen tipi Schiff bazı olan dört yeni ligant ve bunların geçiş metal 
kompleksleri sentezlenecektir. Elde edilen bileşiklerin yapıları fiziksel ve spektroskopik yöntemler (IR, NMR, 
UV-Vis, LC MS/TOF MS, x-ışınları kristalografisi) ile karakterize edilecektir. İkinci basamakta elde edilen metal 
komplekslerinin süper oksit dismutaz (SOD) enzimine model olup olmayacağı incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Triazol, Oksokinazolin, Geçiş Metal Kompleksi, SOD., 

 

  
Proje Başlığı Bezendi (Kelkit-Gümüşhane) Pb-Zn-Cu Cevherlerinin Jeolojik, Mineralojik ve 

Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ  DEMİR 
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Proje Kodu FYL-2018-966 
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Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
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9.990,05 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
6.012,34 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Farklı tipteki maden yataklarının bir arada bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik üzerine yapılan 
çalışmaların masif sülfit yataklar üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgedeki yaygın yatak tiplerinden birisi 
olan hidrotermal yataklar üzerine yapılan çalışmalar ise oldukça sınırlıdır. Bir kısmı cumhuriyet öncesi dönemde 
ilkel yöntemlerle işletilmiş olan bu yataklar yeterince incelenmediği için bölgedeki hidrotermal yataklar üzerine 
yapılan madencilik faaliyetlerinin de oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bölgedeki hidrotermal yataklardan 
birisi olan Bezendi (Kelkit-Gümüşhane) yatağının varlığı bilinmesine rağmen bu yatak ile ilgili akademik veya 
ekonomik amaçlı bir çalışmanın olmaması önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. 
Bezendi (Kelkit-Gümüşhane) Pb-Zn-Cu cevherleri üzerine yapılacak bu çalışma ile sözkonusu cevherlerin 
jeolojik ve mineralojik özelliklerinin yanında, oluşum şartları ve oluşumunda etkili olan hidrotermal çözeltilerin 
kökensel özellikleri araştırılacaktır. Böylece bölgede benzer tipteki yatakların aranmasında faydalı olabilecek bir 
modelin oluşturulması hedeflenmektedir. 
Bu proje kapsamında yapılacak olan saha çalışmaları ile sözkonusu cevherlerin tipi, yapısı ve yan kayaç ilişkisi 
incelenerek cevher ve yan kayaç örneklemesi yapılacaktır. Laboratuvar çalışmaları kapsamında gerekli 
mineralojik incelemeler yapıldıktan sonra cevher minerallerinden mineral kimyası amaçlı parlak kesitler 
hazırlanarak ilgili laboratuvarda analizler yaptırılacaktır. Projenin sıvı kapanım çalışmaları Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Laboratuvarı'nda yapıldıktan sonra pirit, kalkopirit, sfalerit ve 
galen gibi sülfit minerallerinden kükürt izotopları için örnekler hazırlanacak ve bu örneklerin analizleri ilgili 
laboratuvarda yaptırılacaktır. Bu işlemlerden sonra elde edilen bulgulara göre tez yazımı ve yayın çalışmaları 
yürütülecektir. 
Anahtar Kelimeler: Bezendi (Kelkit-Gümüşhane), Mineral kimyası, Sıvı kapanım, Kükürt izotopları, 
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7.494,14 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Bu çalışma, bilinen geçmişi milâttan önce 7. Yüzyıla kadar uzanan Rize şehrinin yakın tarihine ışık tutmayı 
amaçlamaktadır. 2018 yılında editörlüğümüz altında yayımlanacak olan “Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-
1950)” isimli kitap çalışmasının devamı niteliğinde olacak bu proje kapsamında, Rize’nin 1950’yle 1980 yılları 
arasındaki idarî ve sosyal yapısı, belediye teşkilatı, sağlık, spor, asayiş gibi farklı konulardaki durumu ve 
şehirdeki siyasî gelişmeler, tarih metodolojisi çerçevesinde ortaya konulacaktır. Bu kapsamda Devlet Arşivleri, 
TBMM, TÜİK gibi resmî kurumlar başta olmak üzere döneme ışık tutacak belgeleri bünyesinde barındıran 
arşivler taranacaktır. Ayrıca yine söz konusu dönemdeki gelişmelerin takip edilebileceği en önemli kaynaklardan 
olan yerel ve ulusal basın da temin edilecek ve taranacaktır. Elde edilen veriler ışığında Rize şehrinin yakın 
dönem tarihi, bilimsel bir metotla aydınlatılacak ve şehir tarihine önemli bir katkı sunulacaktır. Söz konusu 
çalışmanın gerçekleştirilmesiyle üniversitemiz, içinde bulunduğu şehrin sosyal ve kültürel gelişimine de çok 
olumlu bir katkı sunmuş olacaktır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, elde edilmek istenen verilere 
dökümantasyon ve kaynak taraması yöntemleri kullanılarak ulaşılacaktır. Elde edilen veriler içerik ve söylem 
analizi tekniklerine tabi tutulacak ve tarih metodolojisine uygun bir biçimde tahlil edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Rize, Cumhuriyet, Şehir Tarihi, 

 

 
  
Proje Başlığı Çay atığı biyokütlesinden türetilen biyokömürün yüksek performans karbon olarak 
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Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Karbonun elektriksel iletkenlik özelliğinden faydalanılarak transistörler geliştirilmektedir. Transistör, akım ve 
gerilim kazancı sağlayan yarı iletken devre elemanıdır. Transistörler, elektronik devreler, mikrodalga fırınlar, 
akıllı tahtalar, cep telefonları, bilgisayarlar gibi farklı elektriksel aygıtlarda uygulama alanı bulmaktadır. 
Karbonun elektriksel iletkenliğinden faydalanarak transistör, diyot ve benzeri elektronik aygıttlar 
geliştirilmektedir. Karbon temelli elektriksel aygıtlar giderek önem kazanmaktadır, çünkü işlemesi kolay ve 
boyutları küçültülebilir. Ancak uygulanan karbon materyaller fosil kaynaklıdır. Fosil kaynakların giderek 
azaldığı ve fosil kaynaklı CO2 emisyonunun çevreye verdiği zararlar göz önünde bulundurulduğunda tek 
yenilenebilir karbon kaynağı biyokütlenin önemi artmaktadır. Biyokütle piroliz yöntemi ile karbonize 
biyokömüre dönüştürülür. Bu çalışmada biyokömür amorf karbonu yüksek performans karbon materyaline 
(grafen benzeri) çeşitli işlemlerle dönüştürülecek ve transistör elektriksel aygıtında uygulamasının uygunluğu 
araştırılacaktır. Böylece yerli ve milli imkanlarla elektronik aygıt tasarımına yol gösterici bir çalış 
Anahtar Kelimeler: çay atığı, biyokömür, grafen, transistör, 

 
Abstract 

 
Carbon materials are studied in high-tech electronics such as diodes, transistors similar devices. The use of porous 
carbon materials in electronic devices and their application in energy storage areas are important in terms of 
developing more economical methods and reducing the dimensions. Although a large number of carbon channel 
transistors have been reported in the literature in recent years, transistor applications of carbon from biomass as 
porous carbon are limited. Most of the carbon materials are originated from fossil sources that are diminishing. 
So, renewable carbon resources are gaining importance. Biomass is the only renewable carbon resource. It can be 
converted to carbonized material called biochar by pyrolysis. However, in order to apply the biochar to carbon-
based electrical devices, its structure needs to be improved. In this thesis, biochar obtained from industrial tea 
wastes was converted to high performance carbon material (graphene-like) by chemical and physical methods. 
The upper contact / upper door structured field effect transistors (FETs) were made by using these carbon 
materials that silver paint was used as contact point paste. The newly derived carbon materials were characterized 
by SEM, XRD, Raman Spectroscopy, FT-IR, TGA methods. The current-voltage (I-V) characteristics of the 
developed FETs were determined 
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Proje Özeti 
 
Bu çalışma, bilinen geçmişi milâttan önce 7. Yüzyıla kadar uzanan Rize şehrinin yakın tarihine ışık tutmayı 
amaçlamaktadır. 2018 yılında editörlüğümüz altında yayımlanacak olan “Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-
1950)” isimli kitap çalışmasının devamı niteliğinde olacak bu proje kapsamında, Rize’nin 1950’yle 1980 yılları 
arasındaki idarî ve sosyal yapısı, belediye teşkilatı, sağlık, spor, asayiş gibi farklı konulardaki durumu ve 
şehirdeki siyasî gelişmeler, tarih metodolojisi çerçevesinde ortaya konulacaktır. Bu kapsamda Devlet Arşivleri, 
TBMM, TÜİK gibi resmî kurumlar başta olmak üzere döneme ışık tutacak belgeleri bünyesinde barındıran 
arşivler taranacaktır. Ayrıca yine söz konusu dönemdeki gelişmelerin takip edilebileceği en önemli kaynaklardan 
olan yerel ve ulusal basın da temin edilecek ve taranacaktır. Elde edilen veriler ışığında Rize şehrinin yakın 
dönem tarihi, bilimsel bir metotla aydınlatılacak ve şehir tarihine önemli bir katkı sunulacaktır. Söz konusu 
çalışmanın gerçekleştirilmesiyle üniversitemiz, içinde bulunduğu şehrin sosyal ve kültürel gelişimine de çok 
olumlu bir katkı sunmuş olacaktır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, elde edilmek istenen verilere 
dökümantasyon ve kaynak taraması yöntemleri kullanılarak ulaşılacaktır. Elde edilen veriler içerik ve söylem 
analizi tekniklerine tabi tutulacak ve tarih metodolojisine uygun bir biçimde tahlil edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Rize, Cumhuriyet, Şehir Tarihi, 

 

 
  
Proje Başlığı Çay atığı biyokütlesinden türetilen biyokömürün yüksek performans karbon olarak 

transistor uygulamalarına uygunluğunun araştırılması 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN  AKGÜL 

Araştırmacılar Öğrenci SALİHANUR BIÇAKÇI, 

Proje Kodu FYL-2018-970 

Proje Türü Tez Projesi, Yüksek Lisans 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 09.10.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
4.600,10 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
4.246,37 ₺ 

Yürütüldüğü Birim MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Karbonun elektriksel iletkenlik özelliğinden faydalanılarak transistörler geliştirilmektedir. Transistör, akım ve 
gerilim kazancı sağlayan yarı iletken devre elemanıdır. Transistörler, elektronik devreler, mikrodalga fırınlar, 
akıllı tahtalar, cep telefonları, bilgisayarlar gibi farklı elektriksel aygıtlarda uygulama alanı bulmaktadır. 
Karbonun elektriksel iletkenliğinden faydalanarak transistör, diyot ve benzeri elektronik aygıttlar 
geliştirilmektedir. Karbon temelli elektriksel aygıtlar giderek önem kazanmaktadır, çünkü işlemesi kolay ve 
boyutları küçültülebilir. Ancak uygulanan karbon materyaller fosil kaynaklıdır. Fosil kaynakların giderek 
azaldığı ve fosil kaynaklı CO2 emisyonunun çevreye verdiği zararlar göz önünde bulundurulduğunda tek 
yenilenebilir karbon kaynağı biyokütlenin önemi artmaktadır. Biyokütle piroliz yöntemi ile karbonize 
biyokömüre dönüştürülür. Bu çalışmada biyokömür amorf karbonu yüksek performans karbon materyaline 
(grafen benzeri) çeşitli işlemlerle dönüştürülecek ve transistör elektriksel aygıtında uygulamasının uygunluğu 
araştırılacaktır. Böylece yerli ve milli imkanlarla elektronik aygıt tasarımına yol gösterici bir çalış 
Anahtar Kelimeler: çay atığı, biyokömür, grafen, transistör, 

 
Abstract 

 
Carbon materials are studied in high-tech electronics such as diodes, transistors similar devices. The use of porous 
carbon materials in electronic devices and their application in energy storage areas are important in terms of 
developing more economical methods and reducing the dimensions. Although a large number of carbon channel 
transistors have been reported in the literature in recent years, transistor applications of carbon from biomass as 
porous carbon are limited. Most of the carbon materials are originated from fossil sources that are diminishing. 
So, renewable carbon resources are gaining importance. Biomass is the only renewable carbon resource. It can be 
converted to carbonized material called biochar by pyrolysis. However, in order to apply the biochar to carbon-
based electrical devices, its structure needs to be improved. In this thesis, biochar obtained from industrial tea 
wastes was converted to high performance carbon material (graphene-like) by chemical and physical methods. 
The upper contact / upper door structured field effect transistors (FETs) were made by using these carbon 
materials that silver paint was used as contact point paste. The newly derived carbon materials were characterized 
by SEM, XRD, Raman Spectroscopy, FT-IR, TGA methods. The current-voltage (I-V) characteristics of the 
developed FETs were determined 
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Proje Başlığı Türkiyede Doğal Olarak Yayılış Gösteren Tragopogon L. (Asteraceae) Taksonlarının 

Kloroplast DNA (trnT-F) Bölgeleri Bakımından Karşılaştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SERDAR  MAKBUL 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. SEHER GÜVEN, Doç.Dr. MUTLU GÜLTEPE, Prof.Dr. 

KAMİL COŞKUNÇELEBİ, 
Proje Kodu FBA-2018-978 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
21.986,92 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.955,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren ve 12’si endemik 25 takson ile temsil edilen Tragopogon 
L. (Asteraceae) cinsi kloroplast genomu üzerinde bulunan trnT-F (trnT-L, trnL intronu ve trnL-F) bölgeleri 
bakımından incelenecektir. Söz konusu taksonlara ait çalışma materyali TÜBİTAK (110T954) projesi kapsamında 
ülkemizin doğal habitatlarından toplanmıştır. Morfolojik incelemelerde kullanılan örnekler herbaryum örnekleri 
şeklinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (KTUB) ile Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (RUB)’nda saklanmıştır. Moleküler çalışmalar için arazide toplanıp 
silikajel içerisinde saklanan yaprak örnekleri DNA izolasyonlarında kullanılacaktır. Mevcut örneklerden DNA 
izolasyonu yapılamadığı durumda ise arazi çalışmaları yapılarak taksonlara ait bireyler yayılış gösterdikleri 
alanlardan toplanacaktır. İzole edilecek DNA’lardan trnT-F bölgeleri çalışılacaktır. PZR (polimeraz zincir 
reaksiyonu) yöntemi ile elde edilecek bu bölgelerin nükleotit dizin analizleri hizmet alım yöntemi ile 
gerçekleştirilecek ve bu bölgelere ait nükleotit sıraları çeşitli moleküler analiz programları kullanılarak 
değerlendirilecek ve taksonlar arası akrabalık ilişkileri ortaya çıkarılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sistematik, Tragopogon, trnT-F, Türkiye, 

  
Proje Başlığı Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerin Risk Faktörleri, İhtiyaç ve Beklentilerinin 

Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ZEKİ  KARATAŞ 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SBA-2018-979 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.264,91 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.100,62 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Günümüzde yaygınlığı giderek artan madde kullanım bozukluğu; hukuki, sosyal ve güvenlik boyutu olan ciddi 
bir sağlık sorunudur. Ancak madde kullanımının sosyal boyutu, diğer boyutlarına göre daha kapsayıcı ve 
karmaşık bir süreç içermektedir. Uyuşturucu maddeler, insanın sosyal hayatını kısıtlamakta, zihinsel ve fiziksel 
yapısını olumsuz etkileyerek sağlığına zarar vermekte, refah düzeyini ve güvenliğini tehlikeye atarak birey-
toplum ilişkisini bozmaktadır. 
Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de uyuşturucu maddeleri üretmek, temin etmek, satmak, kullanmak tüm 
dünyada suç teşkil etmektedir. Bunun en temel nedeni insan sağlığına zarar vermesidir. Bir diğer neden ise 
uyuşturucu kullanmaya başlamanın diğer bazı adi suçların işlenmesinde ilk basamağı oluşturması olasılığıdır. Bu 
nedenle uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve satışını yapmak Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun 191. maddesinde 
suç olarak tanımlanmakta ve bu fiili işleyenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ön görülmektedir. 
Ancak yasa madde kullanım bozukluğu olan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla soruşturma 
aşamasında şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve bu süreçte denetimli 
serbestlik tedbiri kapsamında tedavisinin başlatılmasının uygun olacağına vurgu yapmaktadır. Denetimli 
serbestlik tedbirinin etkin uygulanabilmesi hizmet alan bireyler hakkında bilimsel verilere dayalı değerlendirme, 
planlama ve müdahale yapılmasıyla mümkündür. Bu amaçla Rize Denetimli Serbestlik Müdürlüğü&rsquo;nden 
hizmet alan madde kullanım bozukluğu olan bireylerin mevcut durumlarının, ihtiyaç ve beklentilerinin 
belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Araştırmanın amacı; Rize Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde tedavi ve rehabilitasyon programına tabi 
tutulan madde kullanım bozukluğu olan bireylerin bu süreçten etkin bir şekilde yararlanabilmesi için risk 
faktörlerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin kanıta dayalı bilimsel ölçütlerle belirlenmesidir. Madde kullanım 
bozukluğu olan bireylerin temel risk faktörleri, ihtiyaç ve beklentilerinin tespitine yönelik araştırmada nicel ve 
nitel yöntemin birlikte kullanılacağı karma yöntem (mixed method) tercih edilmiştir. Bu kapsamda veri toplama 
aracı olarak Aile Değerlendirme Ölçeği, araştırma ekibi tarafından geliştirilen anket formu ve yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılacaktır. Araştırma bulguları doğrultusunda tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulan 
bireylerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerine özgü programlar hazırlanması, kurumlar arası etkin koordinasyonun 
sağlanması, kamusal ve toplumsal kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Madde kullanım bozukluğu, denetimli serbestlik, toplum temelli rehabilitasyon, risk ve 
beklenti analizi, 
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Proje Başlığı Türkiyede Doğal Olarak Yayılış Gösteren Tragopogon L. (Asteraceae) Taksonlarının 

Kloroplast DNA (trnT-F) Bölgeleri Bakımından Karşılaştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. SERDAR  MAKBUL 
 
Araştırmacılar Arş.Gör. SEHER GÜVEN, Doç.Dr. MUTLU GÜLTEPE, Prof.Dr. 

KAMİL COŞKUNÇELEBİ, 
Proje Kodu FBA-2018-978 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Fen ve Mühendislik 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
21.986,92 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
16.955,49 ₺ 

Yürütüldüğü Birim FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 

Bu çalışmada, Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren ve 12’si endemik 25 takson ile temsil edilen Tragopogon 
L. (Asteraceae) cinsi kloroplast genomu üzerinde bulunan trnT-F (trnT-L, trnL intronu ve trnL-F) bölgeleri 
bakımından incelenecektir. Söz konusu taksonlara ait çalışma materyali TÜBİTAK (110T954) projesi kapsamında 
ülkemizin doğal habitatlarından toplanmıştır. Morfolojik incelemelerde kullanılan örnekler herbaryum örnekleri 
şeklinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (KTUB) ile Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (RUB)’nda saklanmıştır. Moleküler çalışmalar için arazide toplanıp 
silikajel içerisinde saklanan yaprak örnekleri DNA izolasyonlarında kullanılacaktır. Mevcut örneklerden DNA 
izolasyonu yapılamadığı durumda ise arazi çalışmaları yapılarak taksonlara ait bireyler yayılış gösterdikleri 
alanlardan toplanacaktır. İzole edilecek DNA’lardan trnT-F bölgeleri çalışılacaktır. PZR (polimeraz zincir 
reaksiyonu) yöntemi ile elde edilecek bu bölgelerin nükleotit dizin analizleri hizmet alım yöntemi ile 
gerçekleştirilecek ve bu bölgelere ait nükleotit sıraları çeşitli moleküler analiz programları kullanılarak 
değerlendirilecek ve taksonlar arası akrabalık ilişkileri ortaya çıkarılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sistematik, Tragopogon, trnT-F, Türkiye, 

  
Proje Başlığı Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerin Risk Faktörleri, İhtiyaç ve Beklentilerinin 

Belirlenmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ZEKİ  KARATAŞ 

Araştırmacılar  

Proje Kodu SBA-2018-979 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Sosyal Bilimler 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
9.264,91 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
7.100,62 ₺ 

Yürütüldüğü Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Günümüzde yaygınlığı giderek artan madde kullanım bozukluğu; hukuki, sosyal ve güvenlik boyutu olan ciddi 
bir sağlık sorunudur. Ancak madde kullanımının sosyal boyutu, diğer boyutlarına göre daha kapsayıcı ve 
karmaşık bir süreç içermektedir. Uyuşturucu maddeler, insanın sosyal hayatını kısıtlamakta, zihinsel ve fiziksel 
yapısını olumsuz etkileyerek sağlığına zarar vermekte, refah düzeyini ve güvenliğini tehlikeye atarak birey-
toplum ilişkisini bozmaktadır. 
Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de uyuşturucu maddeleri üretmek, temin etmek, satmak, kullanmak tüm 
dünyada suç teşkil etmektedir. Bunun en temel nedeni insan sağlığına zarar vermesidir. Bir diğer neden ise 
uyuşturucu kullanmaya başlamanın diğer bazı adi suçların işlenmesinde ilk basamağı oluşturması olasılığıdır. Bu 
nedenle uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve satışını yapmak Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun 191. maddesinde 
suç olarak tanımlanmakta ve bu fiili işleyenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ön görülmektedir. 
Ancak yasa madde kullanım bozukluğu olan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla soruşturma 
aşamasında şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve bu süreçte denetimli 
serbestlik tedbiri kapsamında tedavisinin başlatılmasının uygun olacağına vurgu yapmaktadır. Denetimli 
serbestlik tedbirinin etkin uygulanabilmesi hizmet alan bireyler hakkında bilimsel verilere dayalı değerlendirme, 
planlama ve müdahale yapılmasıyla mümkündür. Bu amaçla Rize Denetimli Serbestlik Müdürlüğü&rsquo;nden 
hizmet alan madde kullanım bozukluğu olan bireylerin mevcut durumlarının, ihtiyaç ve beklentilerinin 
belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Araştırmanın amacı; Rize Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde tedavi ve rehabilitasyon programına tabi 
tutulan madde kullanım bozukluğu olan bireylerin bu süreçten etkin bir şekilde yararlanabilmesi için risk 
faktörlerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin kanıta dayalı bilimsel ölçütlerle belirlenmesidir. Madde kullanım 
bozukluğu olan bireylerin temel risk faktörleri, ihtiyaç ve beklentilerinin tespitine yönelik araştırmada nicel ve 
nitel yöntemin birlikte kullanılacağı karma yöntem (mixed method) tercih edilmiştir. Bu kapsamda veri toplama 
aracı olarak Aile Değerlendirme Ölçeği, araştırma ekibi tarafından geliştirilen anket formu ve yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılacaktır. Araştırma bulguları doğrultusunda tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulan 
bireylerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerine özgü programlar hazırlanması, kurumlar arası etkin koordinasyonun 
sağlanması, kamusal ve toplumsal kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Madde kullanım bozukluğu, denetimli serbestlik, toplum temelli rehabilitasyon, risk ve 
beklenti analizi, 
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Proje Başlığı 

Beş Farklı Zigoma Anatomi Rehberli Yaklaşım Tekniğinin ve İki Farklı Kemik Tipinin 
Atrofik Maksillanın Zigomatik İmplant ile Rehabilitasyonundaki Biyomekanik Etkilerinin 
Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi 

Proje Yöneticisi Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP  GÜMRÜKÇÜ 

Araştırmacılar  

Proje Kodu TSA-2018-981 

Proje Türü Normal Araştırma Projesi 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi 16.04.2019 
 
Onaylanan Bütçesi 

 
24.780,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
24.780,00 ₺ 

Yürütüldüğü Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
Amaç: Çalışmanın amacı iki farklı kemik tipi ve 5 farklı bukkal kemik defekt tipine sahip maksillada zigomatik 
implant uygulamasının biyomekaniğini değerlendirmektir. 
Materyal ve Metod: Solidworks yazılımı kullanılarak, kafatası, zigomatik/dental implantlar ve hibrid protez 3 
boyutlu olarak modellendi. Farklı klinik senaryoları temsil etmek için, 2 farklı kemik tipine ve 5 ayrı bukkal 
defekt tipine sahip, toplam 10 model oluşturuldu. Her bir modele 1'er bilateral zigomatik implant ve 2 anterior 
dental implant yerleştirildi. Modeller Ansys Workbench yazılımına aktarıldı. Modellenen protezin üzerine 150 N 
vertikal okluzal kuvvet ve 300 N massetterik  kuvvet uygulandı. Kemikte ve implantlarda meydana gelen stress 
ve deformasyon değerleri kaydedildi. 
Sonuçlar: En yüksek stress değeri tip 4 bukkal maksillar defekti ve D3 kemik tipi modellenen modelde görüldü. 
En düşük stress ise T1 bukkal defekt tipine sahip D2 tip maksilla modelinde elde edildi. Deplasman değerleri 
stres değerleri ile paralel olarak değişim gösterdi. 
Karar: Kortikal kemik ankrajı ve kemik tipi zigomatik implantların biyomekaniğinde pozitif bir etkiye sahiptir. 
Alveol kret desteği zigomatik implantın biyomekaniğini pozitif olarak etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: zigomatik implant, intrasinüs, ekstrasinüs, stres analizi, atrofik maksilla, kemik tipi 
 

Abstract 
 

Purpose: The purpose of this study was to examine the biomechanics of zygomatic implants which were planned 
on atrophic maxilla with five different buccal defect types and two different bone types. 
Material and Methods: Three-dimensional models of zygomatic implants, human skulls, and maxillary prostheses 
were modeled with SolidWorks software. Ten finite element models of skulls with five different buccal defect 
types and two different bone types were constructed to mimic various clinical scenarios. Two bilateral zygomatic 
implants and two anterior dental implants were inserted into all models. The data were processed by ANSYS 
Workbench software. 150N vertical occlusal and 300N masseteric load were simulated on modeled prosthesis. 
The stresses on and deformations of the bones and implants were then observed and compared. 
Results: Maximum Von Mises stress was found in skulls modeled with a type 4 defect and D3 bone type. 
Minimal stress values were found in the skull model with a type 1 buccal bone defect and D2 bone type. 
Displacement values were correlated with stress values. 
Conclusions: Cortical bone anchorage and bone type of zygomatic implants positively affect their biomechanics. 
Alveolar crest support has an effective role in the biomechanics of zygomatic implants. 

 

 
Proje Başlığı sSortilin,BDNF ve ADAM10 Düzeylerinin Major Depresyon Hastalarında  Araştırılması 

Proje Yöneticisi Prof.Dr. ADNAN  YILMAZ 

Araştırmacılar Arş.Gör.Dr. HACER BİLGİN  TOPALOĞLU, 

Proje Kodu TTU-2018-984 

Proje Türü Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 

Proje Grubu Tıp Sağlık 

Başlangıç Tarihi 27.12.2018 Kapanma Tarihi  
 
Onaylanan Bütçesi 

 
19.624,00 ₺ Gerçekleşen 

Harcama 

 
9.830,24 ₺ 

Yürütüldüğü Birim TIP FAKÜLTESİ 
 

Proje Özeti 
 
İnsanın fiziksel sağlıklılığı kadar psikolojik sağlıklılığı hayat kalitesini dolayısıyla verimliliği etkileyen en önemli 
parametrelerden birisidir.&nbsp;Günümüz koşullarında&nbsp; sağlıklı olmak denince DSÖ&rsquo; nün yaptığı 
tanımda psikolojik yönden de iyi olmak gerekliliği vurgulanmıştır. 
Son çalışmalar depresyondaki hastaların beyinlerinin duygudurum ile ilgili bölgelerinde bazı yapısal 
değişikliklerin meydana geldiğini,glial hücre ve nöronlarında azalma olduğunu gösterdi.Erişkin beyninin önceden 
inanılanın aksine daha çok plastisite kapasitesine sahip olduğu,dendritlerin büyümesi ve dallanması,sinapsların 
yeniden yapılanması gibi süreçlerin erişkinlikte de devam ettiği anlaşıldı.Bütün bunların sonucunda 
günümüzde,depresyon oluşumunda bir nöroplastisite bozukluğunun ya da yetersizliğinin rol oynadığı görüşü 
giderek ağırlık kazandı ve duygu durumun oluşmasında etkili beyin yapılarında nöroplastisitenin yetersiz 
kalmasının depresyona yol açabileceğinin üzerinde durulmaya başlandı. 
Beyinden türeyen nörotrofik faktor (BDNF), nörotrofinler arasında depresyon ile ilişkisi en çok araştırılandır. 
BDNF dimerik bir proteindir ve başta hipokampüs ve serebral korteks olmak üzere beyinde yaygın olarak 
bulunur.). &nbsp;BDNF nin nörotrofik etkiyi nasıl gösterdiği tam olarak bilinmemektedir. Sortilin kromozom 
1p13 lokusunda yer alan SORT1 geni üzerinden sentezlenmektedir.BDNF&lsquo;nin  antidepresan etkisine yön 
verdiği düşünülmektedir..Membrana bağlı sortilin ADAM-10 tarafından kesilerek dolaşımda sSortilin&nbsp; 
olarak adlandırılan çözünür forma dönüşmektedir.&nbsp; &nbsp;Biz bu çalışmamızda BDNF,sSortilin düzeyleri 
ve bu formun oluşumunda etkin olduğu bildirilen ADAM-10 metalloproteaz seviyelerini de ölçerek patofizyolojik 
regülasyona tabi olup olamdığını&nbsp; ve depresyon şiddetiyle korelasyonunu araştırmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: BDNF, sSortilin,ADAM-10, 
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Proje Özeti 
 
Amaç: Çalışmanın amacı iki farklı kemik tipi ve 5 farklı bukkal kemik defekt tipine sahip maksillada zigomatik 
implant uygulamasının biyomekaniğini değerlendirmektir. 
Materyal ve Metod: Solidworks yazılımı kullanılarak, kafatası, zigomatik/dental implantlar ve hibrid protez 3 
boyutlu olarak modellendi. Farklı klinik senaryoları temsil etmek için, 2 farklı kemik tipine ve 5 ayrı bukkal 
defekt tipine sahip, toplam 10 model oluşturuldu. Her bir modele 1'er bilateral zigomatik implant ve 2 anterior 
dental implant yerleştirildi. Modeller Ansys Workbench yazılımına aktarıldı. Modellenen protezin üzerine 150 N 
vertikal okluzal kuvvet ve 300 N massetterik  kuvvet uygulandı. Kemikte ve implantlarda meydana gelen stress 
ve deformasyon değerleri kaydedildi. 
Sonuçlar: En yüksek stress değeri tip 4 bukkal maksillar defekti ve D3 kemik tipi modellenen modelde görüldü. 
En düşük stress ise T1 bukkal defekt tipine sahip D2 tip maksilla modelinde elde edildi. Deplasman değerleri 
stres değerleri ile paralel olarak değişim gösterdi. 
Karar: Kortikal kemik ankrajı ve kemik tipi zigomatik implantların biyomekaniğinde pozitif bir etkiye sahiptir. 
Alveol kret desteği zigomatik implantın biyomekaniğini pozitif olarak etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: zigomatik implant, intrasinüs, ekstrasinüs, stres analizi, atrofik maksilla, kemik tipi 
 

Abstract 
 

Purpose: The purpose of this study was to examine the biomechanics of zygomatic implants which were planned 
on atrophic maxilla with five different buccal defect types and two different bone types. 
Material and Methods: Three-dimensional models of zygomatic implants, human skulls, and maxillary prostheses 
were modeled with SolidWorks software. Ten finite element models of skulls with five different buccal defect 
types and two different bone types were constructed to mimic various clinical scenarios. Two bilateral zygomatic 
implants and two anterior dental implants were inserted into all models. The data were processed by ANSYS 
Workbench software. 150N vertical occlusal and 300N masseteric load were simulated on modeled prosthesis. 
The stresses on and deformations of the bones and implants were then observed and compared. 
Results: Maximum Von Mises stress was found in skulls modeled with a type 4 defect and D3 bone type. 
Minimal stress values were found in the skull model with a type 1 buccal bone defect and D2 bone type. 
Displacement values were correlated with stress values. 
Conclusions: Cortical bone anchorage and bone type of zygomatic implants positively affect their biomechanics. 
Alveolar crest support has an effective role in the biomechanics of zygomatic implants. 
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İnsanın fiziksel sağlıklılığı kadar psikolojik sağlıklılığı hayat kalitesini dolayısıyla verimliliği etkileyen en önemli 
parametrelerden birisidir.&nbsp;Günümüz koşullarında&nbsp; sağlıklı olmak denince DSÖ&rsquo; nün yaptığı 
tanımda psikolojik yönden de iyi olmak gerekliliği vurgulanmıştır. 
Son çalışmalar depresyondaki hastaların beyinlerinin duygudurum ile ilgili bölgelerinde bazı yapısal 
değişikliklerin meydana geldiğini,glial hücre ve nöronlarında azalma olduğunu gösterdi.Erişkin beyninin önceden 
inanılanın aksine daha çok plastisite kapasitesine sahip olduğu,dendritlerin büyümesi ve dallanması,sinapsların 
yeniden yapılanması gibi süreçlerin erişkinlikte de devam ettiği anlaşıldı.Bütün bunların sonucunda 
günümüzde,depresyon oluşumunda bir nöroplastisite bozukluğunun ya da yetersizliğinin rol oynadığı görüşü 
giderek ağırlık kazandı ve duygu durumun oluşmasında etkili beyin yapılarında nöroplastisitenin yetersiz 
kalmasının depresyona yol açabileceğinin üzerinde durulmaya başlandı. 
Beyinden türeyen nörotrofik faktor (BDNF), nörotrofinler arasında depresyon ile ilişkisi en çok araştırılandır. 
BDNF dimerik bir proteindir ve başta hipokampüs ve serebral korteks olmak üzere beyinde yaygın olarak 
bulunur.). &nbsp;BDNF nin nörotrofik etkiyi nasıl gösterdiği tam olarak bilinmemektedir. Sortilin kromozom 
1p13 lokusunda yer alan SORT1 geni üzerinden sentezlenmektedir.BDNF&lsquo;nin  antidepresan etkisine yön 
verdiği düşünülmektedir..Membrana bağlı sortilin ADAM-10 tarafından kesilerek dolaşımda sSortilin&nbsp; 
olarak adlandırılan çözünür forma dönüşmektedir.&nbsp; &nbsp;Biz bu çalışmamızda BDNF,sSortilin düzeyleri 
ve bu formun oluşumunda etkin olduğu bildirilen ADAM-10 metalloproteaz seviyelerini de ölçerek patofizyolojik 
regülasyona tabi olup olamdığını&nbsp; ve depresyon şiddetiyle korelasyonunu araştırmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: BDNF, sSortilin,ADAM-10, 
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Mandibula kırıkları en sık meydana gelen yüz yaralanmaları arasındadır. Mandibulada meydana gelen multiple 
kırıklarda bazı durumlarda rijid bir fiksasyona ihtiyaç duyulur. Rijid bir fiksasyon açık redüksiyon ile sağlanır.  
Açık redüksiyon dört basamakta yapılır: 
Kırık hattını ortaya çıkarmak 
Kırık bölgeyi debride etmek ve hareketlendirmek 
Redüksiyon 
Fiksasyon. 
Açık redüksiyon için genellikle tel osteosentezi, plaklar, vidalar kullanılır. Günümüzde miniplaklar açık redüksiyon 
için çok sık tercih edilmektedir. Miniplak osteosentezi ile birlikte daha iyi bir iyileşme kırık fragmanlar arasında 
daha iyi bir stabilite ve kemik dokuda daha az basınç oluşması sağlanabilir. Son yıllarda canlı dokular üzerine gelen 
kuvvetlerin oluşturduğu etkilerin tespiti için Sonlu Elemanlar Stres Analizi (SESA) kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır. 
SESA yöntemi, biyomekanik soruların cevaplarını elde etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. SESA, bilgisayar 
ortamında kullanılan sayısal bir çözüm yöntemidir. Bu yöntem ilk olarak Havacılık endüstrisinde kullanılmıştır, 
ancak biyolojik ve sağlık bilimleri dahil olmak üzere tüm bilimlere hızla yayılmıştır. Bu yöntem, tıp ve diş hekimliği 
de dahil olmak üzere geniş yelpazedeki etkinliğini kanıtlamıştır. Diş hekimliğinde SESA dental materyaller, 
maksillofasiyal yapıların mekaniği ve cerrahisi, ortodontik tedaviler, konservatif ve endodontik tedaviler, implant 
osseointegrasyonu gibi konular üzerinde yapılmış çalışmalarda da kullanılmaktadır. 
Mandibulada parasimfiz ve angulus bölgelerinde modeller üzerinde kırık hatları oluşturulması planlanan mevcut 
projemizde kırık hatlarına (angulus ve parasimfiz) bölgelerine yedi farklı tipte &nbsp;plak sistemleri uygulanması 
düşünülmüştür. Çalışmamızda mandibula multiple (çoklu) kırıklarında uygulanan farklı tipte ve farklı 
kombinasyonlarda plak sistemlerinin, biyomekanik etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Literatürde bu alanda 
yapılmış olan benzer çalışmalar bulunmaktadır. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak farklı birçok plak sistemini 
test edeceğimiz bu çalışmada elde edeceğimiz sonuçların &nbsp;hem klinik uygulamalarda hekimlere yardımcı 
olacağı hem de ilerde bu konuda yapılacak çalışmalara ışık  tutacagı kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: mandibula, multiple kink, tedavi, a91k reduksiyon ve internal fiksasyon, sonlu elemanlar stres 
analizi 
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Mandibula kırıkları en sık meydana gelen yüz yaralanmaları arasındadır. Mandibulada meydana gelen multiple 
kırıklarda bazı durumlarda rijid bir fiksasyona ihtiyaç duyulur. Rijid bir fiksasyon açık redüksiyon ile sağlanır.  
Açık redüksiyon dört basamakta yapılır: 
Kırık hattını ortaya çıkarmak 
Kırık bölgeyi debride etmek ve hareketlendirmek 
Redüksiyon 
Fiksasyon. 
Açık redüksiyon için genellikle tel osteosentezi, plaklar, vidalar kullanılır. Günümüzde miniplaklar açık redüksiyon 
için çok sık tercih edilmektedir. Miniplak osteosentezi ile birlikte daha iyi bir iyileşme kırık fragmanlar arasında 
daha iyi bir stabilite ve kemik dokuda daha az basınç oluşması sağlanabilir. Son yıllarda canlı dokular üzerine gelen 
kuvvetlerin oluşturduğu etkilerin tespiti için Sonlu Elemanlar Stres Analizi (SESA) kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır. 
SESA yöntemi, biyomekanik soruların cevaplarını elde etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. SESA, bilgisayar 
ortamında kullanılan sayısal bir çözüm yöntemidir. Bu yöntem ilk olarak Havacılık endüstrisinde kullanılmıştır, 
ancak biyolojik ve sağlık bilimleri dahil olmak üzere tüm bilimlere hızla yayılmıştır. Bu yöntem, tıp ve diş hekimliği 
de dahil olmak üzere geniş yelpazedeki etkinliğini kanıtlamıştır. Diş hekimliğinde SESA dental materyaller, 
maksillofasiyal yapıların mekaniği ve cerrahisi, ortodontik tedaviler, konservatif ve endodontik tedaviler, implant 
osseointegrasyonu gibi konular üzerinde yapılmış çalışmalarda da kullanılmaktadır. 
Mandibulada parasimfiz ve angulus bölgelerinde modeller üzerinde kırık hatları oluşturulması planlanan mevcut 
projemizde kırık hatlarına (angulus ve parasimfiz) bölgelerine yedi farklı tipte &nbsp;plak sistemleri uygulanması 
düşünülmüştür. Çalışmamızda mandibula multiple (çoklu) kırıklarında uygulanan farklı tipte ve farklı 
kombinasyonlarda plak sistemlerinin, biyomekanik etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Literatürde bu alanda 
yapılmış olan benzer çalışmalar bulunmaktadır. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak farklı birçok plak sistemini 
test edeceğimiz bu çalışmada elde edeceğimiz sonuçların &nbsp;hem klinik uygulamalarda hekimlere yardımcı 
olacağı hem de ilerde bu konuda yapılacak çalışmalara ışık  tutacagı kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: mandibula, multiple kink, tedavi, a91k reduksiyon ve internal fiksasyon, sonlu elemanlar stres 
analizi 
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