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Rektörümüzden 

 

Bu rapor ile Üniversitemiz Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kapsamında 

Üniversitemiz kurulduğundan günümüze kadar 

yürütülmüş olan bilimsel çalışmaları aktarmak 

istedik. Üniversitemizin dinamik yapısı nedeniyle 

siz bu satırları okurken iç sayfalarda şu anda yer 

almayan bilimsel çalışmalarda gerçekleşmiş 

olacaktır. 

Düzce Üniversitesi olarak yüzümüzü 

dünyaya döndük. Kadrolarımızla; bilimsel düşün-

ce, araştırma ve yenilenen dinamik yapımızla hızla 

gelişen açık bir üniversiteyiz. Bilginin 

evrenselliğine inanarak, nerede olursa olsun 

bilgiye ulaşmayı ve onu insanlık için kullanmayı 

ilke edindik.  

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş 

ve demokratik bir üniversite olarak ülkenin 

gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine 

ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları 

yetiştirmeyi, araştırma ve topluma hizmet 

alanlarında evrensel değerler üretmeyi, ulusal ve 

uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmayı, 

sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi, bilgiyi 

üreten, yayan ve kullanan bir kurum olarak 

bölgemizin, ülkemizin ve tüm insanlığın sorun-

larına çözümler üretmeyi amaçladık. 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 

Anadolumuzun ve içinde bulunduğumuz yörenin 

değerlerine saygılı ve duyarlıyız. Toplumsal ve 

sürdürülebilir kalkınmaya somut katkı yapmak 

üzere disiplinlerarası proje işbirlikleri yürüten bir 

yükseköğretim kurumuyuz. Araştırma-geliştirme-

de kaliteyi sürekli iyileştirmek üzere sistemler 

geliştirmekte; ulusal ve uluslararası tanınırlık ve 

saygınlıkta araştırmalar, bildiriler ve yayınlar 

yapmaktayız.  

Kısıtlı kaynaklara rağmen son birkaç senede   

gerçekleştirdiğimiz  çok  sayıda  bilimsel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU 

Düzce Üniversitesi Rektörü 
 
 

proje ile diğer iyileştirmeler ve merkezi/yerel 

yöneticiler ile diğer yerel paydaşlarımızla 

kurduğumuz iyi iletişim ve sıkı işbirliği 

sonucunda Üniversitemiz performans 

sıralamalarında rekabetçi olabilmektedir. Öyleki, 

yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik 

Enstitüsü URAP projesi kapsamında; yayın ve atıf 

sayısı ve oranları, Google Scholar tarama 

sonuçları, doktora öğrencisi sayıları ve oranları 

gibi göstergelere göre yapılan değerlendirmede 

dünyadaki ilk 2000 üniversite arasına girmiş 

bulunmaktadır. 2000 Yılından sonra kurulan 

üniversiteler genel sıralamasında 51 üniversite 

arasında ilk 3’te yer almakta ve ilk sıradaki devlet 

üniversitesi olmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz 

Teknoparkı, 2011-2012 yılından sonra faaliyete 

geçen Teknoparklar arasında en iyi Teknopark 

seçilerek, 41.369 puanla 1. sırada yer almaktadır. 

Bu çalışmanın yararlı olması dileği ile başta 

DÜBAP Komisyonuna ve emeği geçen tüm 

çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Dilerim bu çalışma, Üniversitemiz için bir 

başka ilk'i oluştursun. Üniversitemize katkı ve 

destek verenler ve Üniversitemizi geleceğe 

taşıyanlar, anılar ve üretilen değerler, düzenli 

aralıklarla kitaplaşarak bir arşiv geliştirilsin. 

 

 

 

 

 

 



 

DÜBAP Başkanımızdan 

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma 

alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle 

öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme 

alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, 

çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen 

bir üniversite olmak için çalışan üniversitemiz 

bulunduğu coğrafyada bölgenin sorunlarının ele 

alınması ve çözümü için araştırma faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Batı Karadeniz’in tek antik kenti 

olarak ayakta kalan, tarihi M.Ö. 1390 - 800 yılları 

arasında hüküm süren Eti Medeniyeti'ne uzanan, 

Orhan Gazi komutanlarından Konuralp Bey 

tarafından 1323’de Osmanlı topraklarına katılan 

Düzce’nin tarih, arkeoloji, ekolojik zenginlik, 

bitki çeşit-liliği, tarım ve denizin varlığı bilgi 

üretmenin zengin ve en önemli kaynaklarıdır. 

DÜBAP Koordinatörlüğümüzün bütçesi, 

devlet tarafından verilen ödenek ve Döner Serma-

yeden elde ettiğimiz öz gelirlerimizden oluşur. 

Yapılan projelerle bütçe kaynaklarının daha da 

arttırılması hedeflenmektedir. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatör-

lüğünün amacı; mevcut olanakları araştırmayı 

teşvik edecek biçimde tüm öğretim elemanları ve 

diğer araştırmacıların kullanımına sunarak; araş-

tırma etkinliklerini üniversitede yaygınlaştırarak  

bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini 

yaymak, ulusal ve uluslararası alanda gelişme ve 

kalkınmaya destek olmak, bu çalışamalarla bilim 

dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, 

evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulun-

maktır. 

Akademisyenlerimizin DÜBAP ile ilgili 

belirttikleri eleştiri ve katkıları dikkate alarak 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatör-

lüğü çalışma ve işleyişi hızlandırmak, araştırma 

faaliyetlerinin yürütülmesinde araştırıcılara ko- 

laylık sağlamak için otomasyon sistemine geçil-

miş ve araştırıcılarımız 365 gün 24 saat proje 

başvurusu yapma ve proje işlerini, taleplerini 

iletme imkanına kavuşmuştur. Kurumsallaşma 

adına gereken önem verilmiştir.Sonuçta projelerin 

yayına dönüşmesi ve/veya bilimsel toplantılarda 

sunulması için araştırıcılara gerekli kolaylıklar 
 

 
Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY 

Rektör Yardımcısı 
DÜBAP Koordinatörü 

( 2012 – 2015 ) 
 

“ DÜBAP Yönergesi ” ve “DÜBAP Usul ve 

Esasları” ile sağlanmıştır. 

DÜBAP Koordinatörlüğümüz tarafından 

desteklenen projelerin yanında TÜBİTAK,  DPT,  

MARKA  ve  SAN-TEZ projelerinin işlemleri ve 

koordinasyonu da yapılmaktadır. DÜBAP Koordi-

natörlüğümüz tarafından bugüne kadar 422 proje 

desteklenmiş ve 272 proje sonuçlandırılmıştır. 

2011 yılında 35 proje, 2012 yılında 49, 2013 

yılında 34, 2014 yılında 31 ve 2015 yılında 19 tez 

projesi desteklenmiş olup, genç araştırmacıların 

projeleri açısından önem arz etmektedir. Ayrıca 

bugüne kadar 42 TÜBİTAK, 4 SAN-TEZ,            

4 MARKA ve 1 DPT projelerinin işleyiş ve 

koodinasyonuda yapılmıştır. 

Tamamlanan projelerin sonuçları değişik 

dergilerde yayımlanmakta ve bilimsel toplantı-

larda sunulmaktadır. Proje numarası esas alınarak 

2007 yılından itibaren desteklenen ve/veya 

tamamlanan 422 projenin özeti ve projeden elde 

edilen yayınların listesi bu raporda yer almaktadır. 

Araştırıcıların hizmetine sunulan bu raporda özetle 

yayım listesi, proje türü, proje yürütücüsü, proje 

no, projenin başlama-bitiş tarihleri yer almaktadır. 

Üniversitemizin tarafından desteklenen 

Bilimsel Araştırma Projeleri ile dış kaynaklardan 

desteklenen projelerin bilgilerine daha çabuk 

ulaşmak amacı ile Bilimsel Araştırma Projeleri 

“Üniversitemizin Kuruluşunun 9.Yılı” anısına 

hazırlanan bu raporun öğretim üyesi ve araştırma-

cılarına kolaylık sağlayacağını ümit ediyorum.  

           Bu raporun hazırlanmasında başta DÜBAP 

Komisyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür 

ederim. 

 



 

 

 

 

 

MİSYON 

Ulusal ve uluslararası araştırmayla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan, 

yaygınlaştıran, sinerji yaratan, ülkenin geleceğine katkı sağlayan lider bir kurum olmak. 

 

 

VİZYON 

Üniversitemizin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde bilim politikasının oluşturulması ve 

geliştirilmesi, proje çalışmalarında ortaya çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine 

katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması. 

Düzce Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin 

arttırılması ve Üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır. 
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Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY 
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DÜBAP Koordinatörü 
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Prof. Dr. İsmail ERCAN 

Rektör Yardımcısı 
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            Prof. Dr. Haldun  
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  Fen Bil. Enst. Müdürü 
 

 

Doç. Dr. Recep 
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Sağlık Bil. Enst. Müdürü   
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Prof. Dr.  

İlhan GENÇ   

Fen Edebiyat Fakültesi 
 

 
  Prof. Dr.  
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Prof. Dr.  
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Eğitim Fakültesi  
 

 

Prof. Dr.  

Derya EŞEN 
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Prof. Dr.  
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Tıp Fakültesi 

 
Prof. Dr.  
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Tıp Fakültesi 



                       

KURULUŞTAN BUGÜNE EMEĞİ GEÇEN DÜBAP KOMİSYON ÜYELERİ 

 

   
Prof. Dr.  

Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU 
( 19.06.2007-21.02.2008 ) 

 
 
 
 
 

  

Prof. Dr.  
Güniz AKINCI KESİM 
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Prof. Dr.  
Meryem ÇAM 

(22.01.2007-19.06.2007) 
 

 

Prof. Dr.  
Ferruh GEZEN 

(19.06.2007-01.06.2011 ) 

 

Prof. Dr.  
Safinaz ATAOĞLU  
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Prof. Dr.  
Refik KARAGÜL 
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Prof. Dr.  
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Prof. Dr.  
Murat TUNÇ 

(15.01.2013-30.07.2013) 
 

 

Doç. Dr.  
Özlem YAVUZ 

(22.01.2007-16.02.2010) 
 

 
Doç. Dr.  

Memduh CEYLAN 
(21.02.2008-16.09.2010) 

 
Doç. Dr.  

İzzet KILINÇ 
(16.09.2010-05.07.2011) 

 

Doç. Dr.  

Adnan ÖZÇETİN 

Tıp Fakültesi 

 

Yrd. Doç. Dr.  
Talat BAHÇEBAŞI 

(16.02.2010-26.07.2013) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Görevi başındayken vefaat eden, Üniversitemizin değer üretme vizyonunun gelişmesinde büyük katkılar 

sağlamış, yürüttüğü projelerle özveri ve azimle Üniversitemize ve Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş 

DÜBAP Komisyon üyemiz Yrd. Doç. Dr. Talat BAHÇEBAŞI’ nı saygıyla anıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YILLAR İTİBARİ İLE DÜBAP PROJE SAYI VE BÜTÇELERİ 

Yıllar Proje Sayıları Bütçeleri 

2007 4                      276.082,00     

2008 13                      587.558,50     

2009 17                      715.878,68     

2010 24                      752.964,37     

2011 55                      631.042,28     

2012 97                   2.588.612,07     

2013 79                   3.072.417,69     

2014 78                   2.257.915,10     

2015 55                   2.774.934,42     

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No           : 2007.04.03.001 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Yöresinde Otuzbeş-Yetmiş Yaş Arası Kadınlarda Meme Kanseri Sıklığının 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Burhan YAZICI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU, Prof. Dr. Mevlüt PEHLİVAN 

                                                               Doç. Dr. Beşir ERDOĞMUŞ, Yrd. Doç. Dr. Aslı SOMUNKIRAN, 

                                                          Yrd. Doç. Dr. Ömer YAZGAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  26.04.2007 – 26.04.2010         Ek süre : 6  Ay  

Proje Özeti   : Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignitelerden biridir. Bilinmeyen nedenlerle 

insidansı giderek artmaktadır. Kadınlarda maligniteye bağlı ölümlerin başta gelen nedenidir. İstatistiklere 

göre her 9 kadından birinin yaşamlarının herhangi bir döneminde bu hastalığa yakalanacağı öne 

sürülmektedir. Moraliteyi azaltmak için erken tanı ve tedavi önemlidir.  

         Mamografi teknolojisindeki gelişmeler ve mamografinin asemptomatik kadınlarda tarama amaçlı 

kullanımı, palpe edilemeyen meme lezyonlarının saptanmasını kolaylaştırmış, bu da moralitenin %30-40 

oranında azalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu yönüyle mammografi ideal bir tarama yöntemidir. Bu çalışmada 

herhangi bir neden hastanemize başvuran 35 yaş üzerindeki bayanlarda tarama mamografileri yaparak 

bölgemizde meme kanseri sıklığını araştırmak ve tespit edilen meme lezyonlarının malignite oranlarını 

saptamayı amaçladık. 

Anahtar kelimeler : Meme Kanseri, Mamografi, Tarama. 

Project Abstract : Breast cancer is one of the most common malignancies in women. The incidence of it is 

increasing due to unkown causes. It is the primary cause of death in women due to malignancy. It is 

proposed that one of everynine women will suffer from this malignancy in any period of their life. To 

decrease the mortality, early diagnosis and treatment is important. 

          Advancement in mammography tchnology and usage of mammography in asymptomatic women as a 

screening test have facilitated determining of non-palpable breast lesions and has led to %30 decrease in 

mortality. For this reason, mammography is a perfect screening method. In this study, we aimed to 

investigate breast cancer incidense in our environs and to determine malignancy rate in breast lesion 

detected by performing screening mammography in women over 35 years old, who submit in our hospital 

due to any cause 

Keywords : Breast Cancer, Screen Mammography. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2007.21.02.002 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Tanzimat Döneminde Bir Batı Karadeniz Kenti Düzce: (Sosyo- Ekonomik Analiz) 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÖZLÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :   --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.03.2007 – 01.09.2008        

Proje Özeti : Devleti ayakta tutan en önemli unsur güvenilir bir hukuk sistemidir. Bu projede Düzce örneği 

incelenerek, Tanzimat’la beraber değişmeye başlayan Osmanlı toplumu içerisinde, taşranın, Tanzimat’ın 

getirilerine ne kadar uyum sağlayabildiği ve bu bağlamda sosyal yapının değişimi arşiv vesikaları ışığında 

ortaya konacaktır. 

          Temettüat defterleri demografik, sosyo-ekonomik hayatın hemen hemen bütün karakteristiğini 

yansıran zengin bir veriyi içermektedir. Ayrıca bu defterlerden vergi mükelleflerinin adlarına, lakaplarını ve 

mesleklerini öğrenmekte mümkündür. Bütün bunlardan başka, temettüat kayıtları vasıtasıyla kolaylıkla 

günümüzde yaşayan bir ailenin ve mesleğin geçmişini en azından yüz elli yıl götürmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler : Düzce, tanzimat, 19. Yüzyıl, Türk kültürü, Temettuat kayıtları. 

Project Abstract : A reliable law system is one of the most significant element in keeping a state 

permanent. In this Project work, the law system used in Düzce is taken as an example and studied in details. 

Furthermore, to what extent the outer parts of the country adapted themselves to the changes of 

Administrative Reforms during the years when te Ottoman society went through important changes are also 

studied here and the changes in social structure are also brought to light with the help of the archieve 

documents. 

          The temettüat registers contain very rich regarding almost all of the characteristics of socio-economic 

life such as demography and agricultural economy. It is possible to get information on taxpayers’ names, 

nick-names and occupations. Thus, it became easy to trace recent family and occupational histories at least 

150 years back. 

Keywords : Duzce, administrative Reforms, 19
th

 century, Turkish culture, temetuat registers. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :  Zeynel ÖZLÜ, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında 

Düzce’de Tütün Üretimi”,  EKEV Akademi Dergisi, C:12 S:35 Sf: 411 , 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2007.03.04.004 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Heterojen Ağlarda Kenar BölgeYönlendirme Problemlerinin Çözümü 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ, Doç. Dr. Resul KARA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  28.08.2007 – 28.02.2009          

Proje Özeti :  Kablosuz ağlar “altyapılı” ve “altyapısız” olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Aynı zamanda 

hücresel ağlar olarak da bilinen altyapılı kablosuz ağlar birbirlerine linklerle bağlanmış sabit baz istasyonlarına 

sahiptir. Mobil düğmeler birbirleriyle bu baz istasyonları aracılığıyla haberleşirler. Ad-Hoc kablosuz ağlar olarak 

da bilinen altyapısız kablosuz ağlar  önceden tanımlanmış altyapı veya baz istasyonları gibi merkezi bir kontrol 

olmadan bir araya gelmiş mobil düğümlerdir. 

          Ad-Hocm kablosuz ağlar; merkezi kontrol olmaması, tüm düğümlerin kablosuz arayüze sahip olması, 

düğümlerin serbestçe hareketi sonucu sıklıkla oluşan topoloji değişikliği, düğümlerin sınırlı miktarda kaynağa 

(band genişliği ve batarya ömrü gibi) sahip olması ve simetrik linklerin eksikliği gibi karakteristiklerinden dolayı 

diğer ağlardan ayrılır. 

          Kablolu ağlarla kablosuz ağların temas ettiği bölge “kenar mobilitesi” olarak tanımlanır. Kenar 

mobilitesini sağlayan kablolu ağ donanımı, altyapısız kablosuz ağ cihazları için baz istasyonu gibi davranır. 

Kablosuz ağlarda kullanılan RIP (Routing Information Protocol) ve OSPF (Open Shortest Path First) gibi 

yinlendirme protokolleri bu tür ağların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize edilmişlerdir. Ancak henüz 

yeni bir teknoloji olan mobil kablosuz ağlar için yönlendirme protokolleri ve mekanizmalar geliştirme çalışmalar 

hızla devam etmektedir. Kenarda bulunan Ad-Hoc ağ cihazlarının arasında yapılan yönlendirmenin optimize 

edilmesi gerekmektedir. 

          Bu çalışmada, kablosuz sistemlerde kısıtlı kaynaklar olan band genişliği ve bataryanın etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi için yönlendirme ek yükünün en aza indirilerek kenar mobilitesini sağlayacak yeni bir 

yönlendirme algoritması geliştirelecek ve bu uygulama uygun bir proğlamlama diliyle (C/C# gibi) kodlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler : Kabloduz ağ, Ad-Hoc ağ, Yönlendirme. 

Project Abstract : Wireless networks can be classified in two groups, which are networks with and without 

infrastucture. Networks with infrasructures, also known as cellular networks, have fixed base stations, which are 

connected together with links. Mobile nodes communicate with each other through these base stations. Networks 

without infrastucture, also known as Ad-Hoc networks, are a group of mobile nodes that are connected together 

without a centrelized control unit. 

          Ad-Hoc networks networks can be distinguished from the networks with the following features. Ad-Hoc 

networks have no centrelized control. In an Ad-Hoc network, all nodes have wireless interface. The network 

topology constantly changes due to the movements of the nodes. The nodes are of limited amount of resources in 

terms of bandiwidth and battery life. Ad-Hoc’s do not have symmetric links. 

          The area where wireless network and wired networksa re connected is a cakked edge mobility. Wired 

network hardware for edge mobility, acts like a base station for wireless infrastructureless network devices. 

Wired network protocols such as RIP (Routing Information Protocol) and OSPF (Open Shortest Path First) are 

not optimized fort he requirements of wireless networks. 

          On the other hand, research and development Works for routing and directing in mobile wireless network, 

which is a fairly new technology, have not been completed yet. Since the physical topology of the Ad-Hoc 

devices working at the network edge changes frequently routing between wireless and wired networks needs to 

be optimized. 

          In this study, a new routing algorithm for providing edge mobility with a reduced routing load is going to 

be developed for eddective use of limited resources such as battery and bandwith. 
Keywords : Wireless Network, Ad-Hoc Network, Routing. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2008.04.02.005 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Atrial Doku Doppler Bulguları ile Trombus Varlığı 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Hakan ÖZHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Serkan ORDU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.04.2008 – 01.04.2009          

Proje Özeti : Atriyal fibrilasyon yaşlı popülasyonun en sık ritim bozukluğu olup ölümcül olabilen embolik 

olaylara neden olmaktadır. Atriyal fibrilasyonda sol atriyal apendiks fonksiyonları bozulmakta ve bu 

bölgede trombüs gelişmekte ve transtorasik eko ile görüntülenmemektedir. Sol atriyum doku Doppleri ile 

global olarak atriyal duvar hareketleri gösterilebilir. 

          Bu çalışmada transsesofagial eko ile sol atriyal trombüs varlığı incelenmiş atriyal fibrilasyonlu 

olguların doku Doppler ölçümlerinin trombüs varlığı ile ilişkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Atrial Fibrilasyon, Doku Doppler. 

Project Abstract : Atrial Fibrillation is the most frequent arrhythmia in the eldely population that can lead 

mortal embolic events. Left atrial appendix fuctions are deteriorated in atrial fibrillation leading thrombus 

formation, which could not be seen by transthoracic echocardiography. Global left atrial Wall motions and 

function can be assessed by tissue Doppler. 

          The aim of the present study is to investigate the relation between thrombus existence that will be 

monitored by transesophageal echo and tissue Doppler measurements of left atrium. 

Keywords : Atrial Fibrillation, Tissue Doppler. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Hakan ÖZHAN, Mesut AYDIN, Mehmet 

YAZICI, Osman KAYAPINAR, İsmail ERDEN, Hayati KANDİŞ, “Sol Atrial Apendikste Trombüs 

Oluşumunun Klinik ve Ekokardiyografik Belirteçleri” Düzce Tıp Dergisi, 2010; 12(1):28-32. 
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Proje No           : 2008.04.01.006 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sıçanlarda Nöbet Öncesi ve Nöbet Sonrası Farklı Dozlarda NPY'nin İntrakortikal 

Uygulanmasının Penisilin Modeli Deneysel Epilepsi Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Şerif DEMİR, Hayriye ORALLAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.04.2008 – 01.10.2009          

 

Proje Özeti : Epilepsi dünyada görülen en yaygın nörolojik hastalıklardan birisidir. Şimdiye kadar sebebi 

tam olarak bulunamamıştır. Fakat sebebine dair bilim adamları tarafından öneriler ileri sürülmüştür.Bu 

önerilerin temelinde beyindeki inhibitör mekanizmanın bozulması bulunmaktadır. Beyindeki en etkili 

inhibitör madde olan GABA’nın azalmasını sağlayacak herhangi bir sebep epilepsinin ortaya çıkmasını 

sağlayabilir. GABA’nın azalması, GABA üreten nöronların hasarlanması sonucunda, beyindeki en etkili 

eksitatör nörotransmitter olan Glutamatın aşırı ekpirasyonu sonucunda yada Bikukulin ve penisilin gibi 

GABA’yı baskılayıcı maddelerden dolayı olabilir. Epilepsi esnasında eksitasyonun arttığı bilinmektedir. 

Ayrıca bir çok çalışmada eksitasyon arttığı esnada birçok nörotransmiterin ve nöropeptidin de arttığı 

gösterilmiştir. Bunlar Nöropeptid Y, Galanin, Somatostatin gibi maddelerdir. Bu nöropeptidlerin anti 

epileptik özelliğe sahip oldukları bir çok çalışmada gösterilmiştir. Normal hipokampusta NPY kısmi olarak 

ekspresse edilir. Genelde NPY, korteks ve ön beyindeki GABA ve somatostatinle aynı nöronlarda birlikte 

bulunur. NPY’nin GABA ile birlikte aynı nöronlarda bulunması epilepsi ve nöbetler ilişkisinin olabileceği 

düşündürmektedir. Bir önceki çalışmamızda NPY’nin penisilin modeli deneysel epilepsideki nöbetlerin hem 

amplitüdlerinde hem de frekanslarında anlamlı bir azalma sağlandığını gösterdik. Bu çalışmada ise penisilin 

modeli deneysel epilepsi üzerinde NPY’nin antiepileptik etkisinin doza ve veriliş zamanına göre değişiklik 

gösterip göstermediği anlaşılacak. 

Anahtar Kelimeler : Nöropeptid Y, Deneysel Epilepsi, GABA, Nöbet, Sıçan. 
 

Project Abstract : Epilepsy is one of the widely seen neurological disorder. Yet is reason is not known. But 

still scientists have suggested some thesis about this topic. These thesis based from deterioration of 

inhibition system in brain. An effect that reduces GABA concentration, thus it is most effective inhibitör, 

may cause epilepsy. Decrease in GABA may occur from; deterioration of GABA producing neurons, 

excessive secretion of Glutamate, which is most effective excitation neurotransmitter, or could be due to 

materials like Bikukuline or penicilin that blocks GABA. During epileps it is known that excitation is 

increasing. Also in many studies it is found that level of neurotransmitter and neuroprptide increases during 

epilepsy seizures. These materials are as Neuropeptide Y, Galanine and Somatostatin. Characteristically, 

these antiepileptic materials are found in many studies. NPY is partially expressed in normal hypocampus. 

In general, NPY, GABA and somatostatin are colocalized in cortex and frontal lobe. Colocalization of NPY 

and GABA may be key to salve their interaction between epilepsy and seizures. In this study, it will be 

investigation so if it is changed or unchanged for antiepileptic effects of NPY according to dosage and 

application time on penicilline induced experimental epilepsy. 

Keywords : Neuropeptide Y, Experimental epilepsy, GABA, seizure, rat. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2008.04.02.007 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Protez Enfeksiyonlarında Tc99m-HMPAO Lökosit Sintigrafisinin Enfeksiyon Şüphesi  Olan 

Olgularda Tanıya Katkısı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. İ. İstemi Alp YÜCEL, A. Nurdan KORKMAZ 

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Melih Ergin ERKAN, H. Tilla İLÇE 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.04.2008 – 01.04.2009          

Proje Özeti : Bu çalışmada amaç Tc99m – HMPAO lökosit sintigrafisi, diz protezi, kalça protezi 

gösterilmesindeki tanı değerini araştırmaktadır. Osteomyelit protezli hastalarda majör preoblemdir. Tc99m 

HMPAO lökosit sintigrafisi kemik enfeksiyonlarında uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Tc99m-HMPAO lökosit sintigrafisi, diz protezi, kalça protezi. 

Project Abstract : We aim of in this study, the diagnostic value of Tc-99m Hezamethylpropylene amine 

oxime (HMPAO) leukocyte scans in the diagnosis of infected prosthesis was evaluted. Osteomyelitis is one 

of the majör concers in patients with prostheses. Tc-99m Hezamethylpropylene amine oxime (HMPAO) 

leukocyte scans have been used as a radiopharmaceutical agent to localize the focus of infection (1-3). 

Keywords : Tc99m-HMPAO leukocyte scintigraphy, knee replacement, hip replacement. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2008.04.02.008 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Tıkayıcı Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Cerrahi ile Şant Uygulamasının 

Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. A. Ferruh GEZEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Çağatay ÇALIKOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.04.2008 – 01.04.2011          

Proje Özeti : Obstüktif  hidrosefali postinflamatuar araknoid yapışıklıkların kesilmesi ile (ventikülostomi) 

ya da BOS’un daha az fizyolojik bir alana aktarılarak emiliminin sağlanması (Ventriküloperitoneal şant) 

suretiyle tedavi edilebilir. Şantlar BOS’u peritoneal kavite gibi ekstrakraniyal boşluklara aktarırlar. 

Ventrikülostomideki amaç ise, tıkanan yolun açılması ile fizyolojik BOS akımının ve emiliminin 

sağlanmasıdır. 

          Nöroendoskopik üçüncü ventrikülostomi hidrosefali tedavisinde giderek artan sıklıkla kullanılan bir 

yöntemdir. Özellikle primer hidrosefali tedavisinde güncel tedavi yaklaşımı olarak benimsenmiştir. 

          Çalışmanın Amacı, Obstrüktif Hidrosefali tedavisinde endoskopik üçüncü ventrikülostomi ile şant 

takılmasının etkinlik ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Tıkayıcı hidrosefali, Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, VP Şant. 

Project Abstract : Obstructive hydrocephalus can either be treated by removing the obstruction by stenting 

or cutting of postinflammatory arrachnoid adhesions (ventriculostomy), or by diveting the cerebrospinal 

fluid (CSF) flow to a more or less physiological site of resorption (shunt systems). Shunts divert the  CSF  

flow into extracranial body cavities such as the peritoneal cavity. 

          Ventriculostomy aims to short-circuit the disturbed CSF flow caused by an obstructed pathway distal 

to the 3rd ventricle directly into the subarachnoidal space of a basal cranial cistern and from there to its site 

of physiological resorption. 

           Neuroendoscopic third Ventriculostomy is an increasingly employed treatment for hydrocephalus. It 

is gained considerable popularity fort he treatment of primary hydrocephalus. 

          The aim of this study is to compare the effectiveness and complication rates of neuroendoscopic third 

Ventriculostomy and Ventriculoperitoneal shunt systems. 

Keywords:Obstructive hydrocephalus,Neuroendoscopic third ventriculostomy,Ventriculoperitoneal shunt 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2008.04.02.009 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Deneysel Retina Dekolmanında İnternal Tamponat ile Skeral Çökertme Tedavilerinin 

Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Murat TUNÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Murat KAYA, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ÖNDER,  

                                                                  Harun YÜKSEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.04.2008 – 01.04.2010          

Proje Özeti : Çalışmamızın amacı deneysel retina dekolmanında internal tamponat ile skleral çökertme 

tedavilerinin karşılaştırılmasıdır. Sonuçta hastaların sonuç görmeleri, oluşan komplikasyon oranları ve 

retinanın anatomik olarak tekrar yatışma oranları istatiksel yöntemlerle araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Retina Dekolmanı, Skleral Çökertme, İnternal Tamponat, Endolazer 

Project Abstract : The aim of our study is to compare the success rates of internal tamponade and skleral 

buckling for rhegmategenous retinal detachment. We will compare he patiens’ visual outcome, complication 

rates and anatomical attachment rates by statistical methods. 

Keywords : Retinal Detachment, Skleral Buckling, İnternal Tamponade, Endolaser. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2008.02.01.010 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetim Planının Oluşturulması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Osman UZUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 –  09.05. 2011         Ek süre : 12 Ay      

Proje Özeti : Bu çalışmada, göl ve yakın çevresinde varolan alan kullanım deseni eski ve yeni uydu 

görüntülerinden yararlanılarak ortaya konulacak, peyzaj ekolojisi temelli bir yaklaşım içerisinde 

değerlendirilerek (peyzajın farklı dönemlerdeki değişimi irdelenerek) sulak alanın gelecek kuşaklara 

aktarılmasında izlenmesi gereken strateji belirlenecektir. Ayrıca alanda ekolojik birimler oluşturularak her 

bir ekolojik birimde (alandaki toprak, jeoloji, jeomorfoloji gibi tüm doğal özellikler açısından ortak 

özelliklere sahip homojen birimlere verilen isim) varolan sorunların ortaya konulması sağlanacak ve gerekli 

peyzaj onarım tedbirleri tanımlanacak, sulak alan ekosistemine ilişkin bir peyzaj yönetim planı 

oluşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Sulak alan, Peyzaj yönetimi, Peyzaj ekolojisi, Ekolojik birimler 

Project Abstract : In this study, land use pattern in Efteni wetland is determinated by old and new satelitte 

images. The datas is evaluated by approaching of landscape ecology and sustainable development in 

wetland is determinated. In addiation, proposing of ecological units (obtain similar natüre feature like soil, 

geology, geomorfologia etc.) and determining of problems and inroducting of lanscape reclamation measure 

foe evert ecologial units. In conclucion proposing landscape management plan in Efteni Wetland. 

Keywords: Wetland, Landscape Management, Landscape Ecology, Egolocial Units. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Osman UZUN, Pınar GÜLTEKİN, “Determinati-

on of Eco-tourism potential of Duzce Ugursuyu and Aksu Basins and Landscape Management” African 

Journal of Business Management Vol. 6 (9), pp. 3428-3437, 7 March, 2012. 
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Proje No         : 2008.02.03.011  

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Yöresinde Fındık Atıklarının (Fındık Kabuğu ,Yaprak, Zuruf , Budama Artıkları) 

Yemeklik Mantar Pleurotus Spp. Türlerinin Üretiminde Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Selim ŞEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Kamile TIRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 – 09.05.2010         

Proje Özeti : Bu projede Düzce yöresinde yetişen fındık (Corylus avellana) atıklarının (kabuk, yaprak, 

zuruf ve budama artıkları) yemeklik mantar Pleurotus spp. türlerinin üretimine uygunluğu araştırılacaktır. 

Pleurotus türleri genellikle kayın ve kavak ağaçlarında tahribat yapmaktadır. Kayın mantarı olarak bilinen 

lazzetli üreme organları dünyanın çeşitli ülkerinde ve ülkemizde yemeklik mantar olarak saman ve odun 

talaşından hazırlanan kompostlar kullanılarak kültür ortamında üretilmektedir. Fındık atıkları Düzce 

yöresinde bol miktarda bulunması dolayısıyla lignoselülozik materyal olarak tercih edilmiştir. Projenin tür 

aşamaları (kompost hazırlama, misel ekimi, inkübasyon ve üretim gibi kültür ortamlarının oluşturulması) 

Düzce Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuarında gerçekleştirilecektir. 

          Bu araştırmadan elde edilen tecrübe ve bilgiler ışığında Düzce yöresinde halkın pratik olarak kendi 

ortamlarında Pleurotus mantarını yetiştirebilmesi için çeşitli faaliyetler yapılması da amaçlanmıştır. Uygun 

şartlar temin edilerek bazı yörelerde mantar yetiştiriciliği tanıtım amacıyla çalışmalar da yürütülecektir. 

Fındık artıklarının Pleurotus spp. Mantarlarının yetiştiriciliğinde değerlendirilmesiyle bu mantarların 

üretimlerinin yaygınlaştırılması, dolayısıyla yöre halkına ek gelir getirecek bir faaliyet alanı oluşturulması 

beklenmektedir. 

Anahtar Sözcükler : Fındık atıkları, Pleurotus spp. , Yemeklik mantar. 

Project Abstract :In this Project, growing ability of Pleurotus spp. Species which are edible mushrooms on 

hazelnut (Corylus avellana) wastes (Shell, husk, leaf and pruning wastes) and its utility will investigate. 

Because of growing Hazelnut in Düzce, hazelnut waster are choosen. Generally, Pleurotus species degrades 

beech and poplar trees. Pleurotus mushrooms are the second most important mushrooms in production in 

the World. In Turkey and World, they grow on prepared with hay and sawdust composts. All of the Project 

steps (Preparing compost, mycellium inoculation, incubation and production) will be realized in Forest 

Industry Engineering Department’ labrotary of Duzce University. 

          Pratically growing Pleurotus spp. Species in Duzce region and their conditions is aimed. This study 

will introduce mushroom production with Pleurotus spp. Species for Duzce people. With this, production of 

Pleurotus spp. Species will become widespread and then it will have an economic value Duzce region. 

Keywords : Hazelnut wastes, Pleurotus soo. , Edible mushroom. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Selim ŞEN, Mesut YALÇIN, Cihat TAŞÇIOĞLU, 

Çağlar AKÇAY, Mürşit TUFAN, “Kayın Talaşı ve Fındık Kabuğu Atıklarında Pleurotus Ostreatus Mantarı 

Yetiştirilmesi” II. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş 
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Proje No        : 2008.02.03.012  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Otomatik Lif Ebat Ölçüm Cihazı Üzerine Çalışmalar 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Yalçın ÇÖPÜR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. İsmail ERCAN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 – 09.05.2010          

Proje Özeti : Önemli lif özelliklerinden biri olan lif boyu her zaman kağıt üreticisinin ilgi odağı olmuştur. 

Lif boyu, kağıt makinası operasyonlarını etkilemesi ve kağıdın son kullanım alanı üzerindeki etkilerinden 

ötiirü büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, otomotik lif boyu ölçüm cihazlarında oluşan hataları 

ortaya koymak ve bu hataları büyük ölçüde ortadan kaldıracak yeni bir metot geliştirmektir. Otomotik lif 

boyu ölçüm cihazlarından olan Kajaani FS-100 ve FS-200, projeksiyon methodunu kullanarak lif boyunu 

belirlemektedirler. Bu metotta, varsayılan bir dikey eksene göre lifin iki ucu arasındaki mesafe lif boyu 

olarak belirlenmekte ve lifin bu eksene paralel ve kıvrımsız olduğu varsayılmaktadır. Lif boyunun doğru 

belirlenebilmesi için regular olmayan formdaki lifleri mümkün olduğunca düzgünleştirmek amacıyla düşük 

çaplı (0.2 mm- FS100) kapiler boru ve yeterli vakum (FS200) uygulanmaktadır. Düşük kapiler boru ve 

vakum uygulaması lif formunda değişikliğe neden olmaktadır. Yeni geliştirilen Kajaani FiberLab ise lif 

kıvrımlılığı (fiber curl) gibi değerleride ölçmek amacıyla, lifleri olduğu gibi kabul etmektedir. Ölçüm 

sisteminde vakum kullanılamamakta ve ölçümler 0.4 mm’lik kapilari boruda gerçekleştinImektedir. Yapılan 

bir çalışma ile FS100 ve FiberLab arasındaki ölçümler karşılaştırıldığında, FiberLab’in % 10-20 daha kısa 

(projeksiyon) lif ölçümü yaptığı belirlenmiştir, Bu hata daha sonra merkezi lif boyu (centerline fiber length) 

belirlenmek suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu metotta, bir CCD kamera tarafından alman lif resminin 

bilgisayarda işlenmesi suretiyle (image processing) lif regular olmayan formda olsa bile iki ucu arasındaki 

mesafe belirlenmektedir. Daha sonra FiberLab de birbirine paralel iki kamera kullanmak suretiyle lif 

genişliği ve çeper kalınlığı belirlenmesi opsiyonel olup, çözünürlüğü daha yüksek olan kamera ölçüme dahil 

olabilmektedir. 

          Şu ana kadar geliştirilen otomotik lif ölçüm cihazları kısa sürede fazla sayıda lif ölçebilmesi ve 

ölçümlerde insan faktörünü minimize etmek suretiyle hata miktarını azaltmakla beraber tamamen ortadan 

kaldırmış değildirler. Kamera tarafından alman lif resimleri dikkatle incelendiğinde merkez lif boyu 

(centerline fiber lenght) ölçümü için alınan lif resminin uzunluğu kamera tarafından alınış yönüne bağlı 

olmaktadır ve buna bağlı olarak hata miktarının ölçülen lif boyuna bağlı olarak % 30 kadar olabileceği 

görülmüştür. Bu hatanın giderilmesi için; en az iki kamera kullanmak suretiyle (birbiri ile 90° lik açıya 

sahip) eş zamanlı lif görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin işlenmesi sonucunda, ölçülmekte olan lifin 

üç boyutlu (3D) modeli oluşturulacaktır. Böylece daha doğru bir lif ölçümünün gerçekleştirilmesi mükün 

olacaktır. En göze çarpan problemlerden biri ise; lif boyunun yanlış belirlenmesine bağlı olarak lif kabalığı 

değerinin yanlış hesaplanmasıdır. Lif kabalığı ise; kağıdın son kullanım alanı üzerinde oldukça etkin bir 

özellik olup, özel bir öneme sahiptir. Bu çalışma ile. hali hazırda kullanılan lif ölçüm cihazlarında oluşan 

hataları minimum seviyeye indirecek, iki CCD kameranın kullanıldığı yeni bir ölçüm cihazı tasarlanarak lif 

boylarının daha düşük hata ile ölcülebilirliği araştırılacaktır.  

Anahtar Sözcükler : Fiberlab, Kajaani, Lif kabalığı, Lif uzunluğu, Prototip, Şekil işleme. 
 

Project Abstract : One of the fiber properties, fiber length, is always an interest for paper producers since it 

affects the paper machine operations and determines the end use property of the paper. The objective of this 

study is to develop a method to eliminate the measurement errors occurring in automatic fiber length 

analyzers. Automatic fiber length measurement systems (Kajaani FS100 and FS200) use projection method  

(projected fiber length) to determine fiber length, which is the distance between the both ends of the fiber. 

Smaller capillaries forces fibers to change their forms, creating more straight fibers İn the measurement (0.2 

mm radius). A new technique (Kajaani FiberLab) uses a bigger capillary (0.4 mm radius) to eliminate this 
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 problem accepting fibers as irregular materials and also measures irregularities such as fiber curl. The 

length 
 

of the fibers is determined using two methods. The first method is called the projection method. In this 

method, fiber lengths were measured almost 10-20 % lesser compared to the older methods due to the 

irregular shape of the fibers. The second approach, centerline fiber length measurement technique, was 

developed to eliminate the problem occurring due to the irregular form of the fibers. In this method, a CCD 

camera is used to take an image of the fiber; then, image processing techniques are applied to find the 

distance between the both ends of the fibers even fibers are in irregular form. 

           As this new approach diminishes the measurement errors, the errors are not totally eliminated due to 

the measurement technique applied, which mostly depends on the position of the fiber and camera while the 

image of the fiber is taken. Therefore, the measurement error depending on the position of the camera and 

the fiber could be up to 30 %. In our approach, two CCD cameras, positioned at 90° angle to each other, will 

take simultaneous images of a fiber to eliminate this problem. Later, these two images will be processed to 

create a 3D model of the fiber. The fiber length will be calculated using this 3D model created from the 

fiber images. This approach will result in a better length and coarseness determination. Coarseness has 

special importance for paper makers, which affect both paper machine operations and end use properties of 

the paper. In this study, a prototype of a next generation automated fiber length analyzer will be designed 

and implemented. This prototype will minimize the errors occur on the currently available analyzers. 

Keywords: FiberLab, Fiber lenght, fiber coarseness, Kajaani, Prototype, Image Processing. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No         : 2008.03.05.013 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Kalıp Yüzeyleriyle Hazırlanmış ve CFRP İle Güçlendirilmiş Dikdörtgen Kesitli 

Krişlerin Davranışlarının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Serkan SUBAŞI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ercan ÖZGAN, Öğr. Gör. Tuncay KAP, 

                                                           Yrd. Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 – 09.05.2010          

Proje Özeti : Bu araştırmada farklı yüzey özelliklerine sahip kalıplarla hazırlanmış ve “Karbon Lif 

Takviyeli Polimer” (CFRP) ile güçlendirilmiş dikdörtgen kesitli kirişlerin davranışlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

          Bu amaçla; Kavak, çam, Plywood ve çelik sac malzemeleri ile 5 farklı kalıp hazırlanacaktır. 

Hazırlanan 16x26x220 cm boyutlarında betonarme kiriş kalıbı içerisine C20 betonu dökülerek deneylerde 

kullanılacak olan kirişler elde edilecektir. Her bir kalıptan 9 adet kiriş hazırlanacaktır. Hazırlanan kirişlerin 

3 tanesi referans olarak kabul edilecektir. Diğer 6 adet kirişin 3 tanesinin tek yüzeyine, 3 tanesinin ise üç 

yüzeyine CFRP ile güçlendirme yapılacaktır. Deneyler 5 farklı kalıbın her birinden 9’ar adet olmak üzere 

toplam 45 adet kiriş üzerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca kirişlerden beton karot örnekler alınarak beton tek 

eksenli basınç dayanımı değerleri belirlenecektir. 

           Güçlendirme tekniği, kalıp farklılığı ve malzeme özelliklerindeki değişimler göz önünde 

bulundurularak deney elemanlarının deyanım, rijitlik, süneklik ve enerjii tüketimi parametreleri üzerinde 

değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Betonarme kiriş, güçlendirme, kalıp, dayanım, süneklik. 

Project Abstract : In this study, different surface characteristics are prepared and "Carbon Fiber Reinforced 

Polymer” (CFRP) with reinforced rectangular beams aimed at the determination of the behavior of. 

           For this purpose; Poplar, pine, Plywood, and steel sheet materials with 5 different templates will be 

prepared. 16x26x220 cm prepared reinforced concrete girder formwork beams that are to be used in the 

experiments by pouring concrete into the C20 will be obtained. Each stencil 9 beam will be prepared. Three 

of the beams made reference will be considered. The only other 6 pieces of the beam is one of the three 3 of 

the CFRP surface with the surface of the 3 will be strengthening. Experiments 5 from each of the 9 different 

mold ar units for a total of 45 pieces will be performed on the beam. In addition, on the basis of concrete 

examples of the concrete core single-axis beams compressive strength values are to be determined. 

          The difference in the mold and the material properties of the strengthening technique, taking into 

consideration the changes in the experiment of the deyanım, rigidity, ductility and energy consumption 

parameters on the assessments will be made. 

Keywords : Reinforced Concrete Beam, Reinforcement, Formwork, Strength, Ductility. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    ---- 
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Proje No        : 2008.03.02.014 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Parça Tanıma Tabanlı İşlem Planlama Sisteminin CNC Takım Tezgahına Uygulanması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Adem ÇİÇEK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. İlyas UYGUR, Doç. Dr. Hamit SARUHAN 

                                                               Doç. Dr. Abdurrahman KILIÇ, Arş. Gör. Fuat KARA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 – 09.10.2009          

Proje Özeti : Bu çalışma iki aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşamada bilgisayar destekli imalat dersi 

CNC takım tezgahı ile uygulamalı eğitime geçilecek ve verilen teorik eğitim ile uygulamalı verilecek eğitim 

arasında kıyaslama yapılacaktır. Uygulamalı eğitimle elde edilen kazanımlar (ülke ekonomisine, 

fakültemize ve öğrenciye kazammları) saptanacaktır. İkinci aşamada ise bir Visual BASIC tabanlı bilgisayar 

programı geliştirilerek bir CNC takım tezgahına uygulanacaktır. Parça tanıma tabanlı işlem planlama 

sistemi adı verilen yazılım ilk defa tezgahta denenerek verimliliği test edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : STEP veri dönüşüm formatı, Parça tanıma, Uzman sistemler, CNC takım tezgahları. 

Project Abstract : This study consists of two levels. In the first level, Computer Adided Manufacturing 

lectures that are being given at the moment as a theoretical base, will include application and it will provide 

the opportunity of a comparison between each other. The effect of the applied education of this subject on 

national economy, faculty and succes of the students will be determined. In the second level, Visual Basic 

computer programs will be evaluated and it will be applied in the CNC machines. The efficiency of the 

software called part recognition basis planning system will be tested using the machine. 

Keywords : STEP data exchange format, Part recognition, Expert systems, CNC machine tools 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Adem ÇİÇEK, Fuat KARA, Hamit Saruhan ve 

İlyas Uygur “3 Boyutlu Katı Modellerin CNC Takım Tezgahlarında İşlenmesi İçin Bir Veri Tabanı Sistemi 

Tasarımı”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye. 

           Adem ÇİÇEK, Abdurrahman KILIÇ, Fuat KARA, "Bilgisayar Destekli İmalat Dersinde, Cnc 

Uygulamalarının Öğrenmeye Katkısıyla İlgili Öğrenci Görüşleri", ICITS 2010, IV.International Computer 

and Instructional Technologies Symposium, , 657-660, (2010). 

           Adem ÇİÇEK, Abdurrahman KILIÇ, Fuat KARA,"Bilgisayar Destekli İmalat Dersinde CNC 

Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi", 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 

7-9 Ekim 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.  (2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2008.02.02.015 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı: Kayın (Fagus Orientalis Lipksy) Gençleştirme Alanlarında Toplam Besin Kaybının 

Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Derya EŞEN, Yrd. Doç. Dr. Murat SARGINCI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 – 09.05.2009          
 

Proje Özeti : Türkiye ormancılığında ana amaç odun üretimi olmasına rağmen Türkiye’de odun arzı, talebi 

karşılayamamaktadır. Gelecekte daha da artacak olan orman kaynaklarına ilişkin talebi karşılayabilmek için 

bu kaynakların sürdürülebilirlik ilkesine göre işletilmesi gerekmektedir ve de yasal zorunluluktur. Fakat 

buna rağmen orman kaynaklarımn sürdürülebilir bir şekilde işletilip işletilmediği konusunda uzun vadeli 

ormancılık araştırmaları son derece kıttır. Özellikle saha verimliliğinin en fazla tahribe uğradığı işlemlerden 

biri olan orman kesimleri sırasında doğal orman ekosistemlerinde alternatif saha hazırlama metotlarının 

uzun vadede toprak verimliliğine olan etkisi konusunda yeteri kadar araştırma bulunmamaktadır. 

Doğu kayını Türkiye’de odun üretimi açısından ekonomik değeri olan önemli ağaç türünden biridir. 

Kayın ormanlarında çoğunlukla doğal gençleştirme yöntemleri uygulanmaktadır. Fakat alt tabakadaki 

yoğun ormangülü fidanların yaşamasına ve büyümesine izin vermemektedir. Bu nedenle, yoğun diri örtü 

(genellikle orman gülü) bulunan kayın ormanlarında sürdürülebilir bir işletmecilik için yapılması gereken 

en kritik işlem diri örtü kontrolüdür. Kayın gençleştirme sahalarında yıllardır diri örtü kontrolü için birçok 

yöntem denenmiştir. En yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi işçi ile sökme yöntemidir. Fakat işçi 

ile sökme yöntemi genel olarak pahalıdır. Türkiye’de kontrollü yangın yöntemlerine ormancılar pek sıcak 

bakmamaktadırlar. Fakat kontrollü diri örtü yakma yöntemi ormangülü kontrol ve kayın gençleştirme 

sahalarında bazı yararlar sağlayabilir. Gençleştirme başarısı ve maliyet açısından dozerle diri öıtü 

temizlemenin umut verici olduğu görülmektedir. Fakat dozerle saha hazırlama % 35-40 eğime kadar olan 

arazilerde ve stabil topraklarda uygulanabilmektedir. Bunun yanında dozer diri örtüyü sahanın dışına 

çıkarırken ölü örtüyü ve bir kısım üst toprağı da kazıyıp sürümektedir. Bu nedenle de fidan kök sisteminin 

tüketim alanındaki besin miktarının azalmasına neden olmaktadır. Ölü örtü ve üst toprak orman 

ekosistemlerindeki bitki besin elementlerinin en önemli havuzlarından olduğundan, makineli saha 

hazırlama organik madde ile birlikte üst toprağın taşınmasına ve böylece sahadan önemli miktarda besin 

kaybına yol açmaktadır. 

Bu nedenle, bu çalışmanın amaçları: (1) farklı diri-örtü kontrol ve saha hazırlama yöntemlerinin 

ekosistemden besin elementlerinin taşınmasına ve kaybına etkisini tespit etmek, (2) Ormancılık 

uygulamalarına ışık tutması açısından en etkili ve sürdürülebilir diri- örtü kontrol ve saha hazırlama 

yöntemlerini belirleyip uygulamacıya Önermektir. 

Bu amaçla oluşturulan araştırma sahaları Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu orman Bölge 

Müdürlüğü (Düzce ili) sınırlarında kalan kayın ormanlarından seçilecektir. Çalışma üç farklı bölgede 

(bloklama faktörü: bakı, yükselti eğim) rastgele blok deseni kullanarak yaklaşık 6 ha sahada 

gerçekleştirilecektir. Diri örtü kontrol ve saha hazırlama yöntemleri; 1- Kökleme: diri örtünün insan gücü 

kullanılarak öîü örtü sahada kalacak şekilde ve en az seviyede toprak sıkışmasına neden olacak şekilde 

temizlenmesi, 2- Makineli çalışma: diri örtünün dozerlerle temizlenmesi 3- Yakma: Diri-örtünün kontrollü 

yangınla yok edilmesi (yangın sırasında ölü örtünün bir kısmı da yanmaktadır). 4- Kontrol: müdahale 

yapılmayan referans sahaları. 

Veriler S AS istatistiki analiz programı yardımıyla rastgele blok desenine uygun olarak co-variance 

ve variance analizleri uygulanarak yapılacaktır, İstatistiki fark çıkan analizlere ortalama ayırma testi 

uygulanacaktır. Sonuçlar alfa=0.05 düzeyinde anlamlı olarak kabul edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Toprak verimliliği, besin elementi, orman ekosistemi, reçine, diri-öıtü kontrolü, saha 

hazırlama, kayın, ormangülü 
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Project Abstract : Even though Turkish forestry mainly focuses on wood production, wood supply can not 

meet the demand. To meet the increased future demand forest resources should be managed sustainably and 

its a legal requirement. However, studies related to long-term productivity of forest resources and their 

management are lacking. 

In terms of wood production, eastern beech is an economically important tree species in Turkey. 

These natural beech forests are established mainly through natural regeneration. In Turkey, Rhododendron 

ponticum is the dominant understory species in these beech forests. Rhododendron prevents beech seedling 

growth and survival, due to the combined effects of low light levels and reduced belowground resource 

availability of water and nutrients. Thus, controlling rhododendron is considered to be the most critical 

requirement for sustainable beech forest management in these regions. 

Many woody vegetation control methods have been applied to rhododendron on eastern beech natural 

regeneration sites in Turkey. Manual uprooting has been used widely to control rhododendron in Turkish 

forests. However, the labor costs involved are high. Even though foresters are reluctant to use prescribed 

fire in Turkish forests, prescribed fire can have some positive effects on soil productivity and seedling 

growth. Bulldozing has some promise with regard to cost-effectiveness and 

natural regeneration success. However, the use of mechanical site preparation is limited to slopes of 

less than 30-40% and to stable soils. In addition, bulldozers with a brush rake windrow the forest floor and 

some of the topsoil, which may deplete nutrients that are within reach of a seedling’s root system. Since the 

forest floor and topsoil are the dominant reservoirs of plant nutrients in forest ecosystems, mechanical site 

preparation can lead to scalping and surface soil removal with substantial negative effects on site nutrient 

supplies. Despite the risk of declining soil productivity, this type of management is still earned out over 

large areas of Turkey. Thus, there is a growing incentive to find alternative methods of comparable effect 

and lower costs. Therefore, the objectives of this study were: (1) to evaluate the effects of widely used 

understory control and site preparation methods on the forest floor and soil macronutrients, and (2) to 

determine the most effective and sustainable woody vegetation control method(s) to suggest to forest 

managers and silviculturists. 

The study sites are located in Bolu Forest Regional Management Directorate. Experiment will use 

randomized block design with three blocks in different aspects, elevation and slopes in total six ha 

regeneration sites. Weed control and site preparation methods will be; 1- Manual grubbing: understory will 

be removal from the site but forest floor will remain, 2- Machine: understory will be removal with a 

bulldozer equipped with a brush rake, 3- Fire: Understory will be removed with a prescribed fire and 4- 

Control: untouched check plots. 

Data will be analyzed for variance and co-variance procedure for a randomized complete block 

design. Mean separation test for significant results will be conducted with alpha = 0.05 significance level. 

SAS will be used for all statistical analyses. Results will be considered significant at P < 0.05. 

Keywords: Soil productivity, nutrients, forest ecosystems, resin, weed control, site preparation, beech, 

Rhododendron. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :  Oktay Yildiz, Derya Esen, Omer M. Karaoz, 

Murat Sarginci, Bülent Toprak, Yusuf Soysal, “Effects of different site preparation methods on soil carbon 

and nutrient removal from Eastern beech regeneration sites in Turkey’s Black Sea region.” Appl. Soil Ecol. 

(2010), DOI:10.1016/j.apsoil.2010.01.007. 
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Proje No        : 2008.02.01.016 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Hasanlar Baraj Gölü (Düzce ) Çevresinin Florası 

Proje Yürütücüsü :  Doç. Dr.  Necmi AKSOY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Neval GÜNEŞ ÖZKAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 –  09.11.2009         

 

Proje Özeti : Bu çalışma Hasanlar Baraj Gölü ( Düzce) ve Çevresi Florası’nın araştırılması adıyla Düzce 

Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu’nda yapılacaktır. 

Hasanlar Barajı ve Çevresi, Düzce’nin kuzey doğusunda, Batı Karadeniz Bölgesinde 

bulunmaktadır. Flora of Turkey’in kare sistemine göre araştırma alanı A3 karesinde bulunmaktadır. 

Araştırma alanının toplamı 5000 ha olup, 100 m ile 1200 m yükseklikler arasında değişmektedir. Araştırma 

alanı, Avrupa-Sibirya Flora Alanı ( Ön- Öksin alt seksiyonu ) İle Akdeniz Flora Alanı ( Ege Bölgesi )’nm 

geçiş zonunda bulunmaktadır. 

Araştırmalar 2007 ve 2008 yıllarında, vejetasyon periyodunun başlangıcı olan Mart ayından 

başlayarak, vejetasyon periyodunun sonu olan Eylül ayına kadar devam edecektir. Bu arazi çalışmaları 

sonucunda bitki örnekleri toplanacak sonra Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbarumunda 

kurutulacaktır. Bitki örneklerinin teşhisleri familya ve cinslerine göre Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

Herbarumunda yapılacaktır. Bu araştırma sonucunda florası listesi çıkarılmış olunacaktır. Bu listedeki tüm 

taksonlar The Flora of Turkey (Davis, 1965-1985)’e göre düzenlenecektirler. Her takson için verilecek 

düzen içinde olan bilgiler şöyledir: bitki toplayıcı adı ve bitki tür otörlerinin adları, araştırma alanından 

toplanan bitkilerin lokaliteleri ( en fazla iki yer), 

A3 karesi içinde bulundukları, endemizim durumlan, fıtocoğrafik elementleri, IUCN tehlike kategorileri  ( 

IUCN Species Survival Commission, 2000) ve IUCN kriterleri her takson için tanımlanarak verilecektir. 

Toplanan tüm örnekler etiketleriyle bitlikte, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumunda 

sergilenecektir. 

Anahtar sözcükler: Hasanlar Barajı ve Çevresi, Flora, Flora of Turkey, Herbaryum, Avrupa- Sibirya Flora 

Alanı, Endemizim, IUCN tehlike kategorileri. 
 

 

 

Project Abstract : This study will prepared as a investigation of flora from Hasanlar Dam Lake (Düzce) 

and Its Surroundings in Düzce University, Forest Faculty Herbarium. 

Hasanlar Dam Lake (Düzce) and Its Surroundings is situated at the north eastern part of Düzce, at 

the nourthem part of Western Black Sea Region. According to Flora of Turkey’s grid square system, the 

resaearch area is located in A3 square. The total of the research area is the 5000 ha and the elevation of the 

area is varied between 100 m and 1200 metres. The area is in the transition zones of the two different 

phytogeographic region namely Euro-Siberian (Eu-Euxine , under side section) and Mediterranean (the 

side of Aegean Region). 

Research trips will held to the area beginning from the March that the vegetation period begins to 

the September that the vegetation period ends in 2007 and 2008. In these trips, plant specimen materials 

will collected after they will drying in Düzce Forest Faculty Herbarium. After analysis of the plant 

specimens will determined including genus and families in Düzce Forest Faculty Herbarium. The flora will 

listed in the end of this research. All taxa in the floristic list will given according to the order in The Flora 

of Turkey (Davis, 1965-1985). Every taxa in the list v/ill represented in the following order: the legitimate 

name and the author of the species, the citation (at most two) of the specimens collected from the study 
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area, the area is completely within the A3 grid square, Endemism, phytogeographical element, IUCN 

category (IUCN Species Survival Commission, 2000) and criteria for each taxon to determine the IUCN 
 

categories will given. All of these plant specimen materials will presented in Düzce Forest Faculty 

Herbarium with their labels. 

Keywords: Hasanlar Dam Lake (Düzce) and Its Surroundings, Flora, Flora of Turkey, Herbariums, Euro-

Siberian Flora Region, Endemism, IUCN categories. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Neval Güneş, “Yığılca- Hasanlar Barajı ve Yakın 

Çevresinin Etnobotanik Özellikleri”, VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı ,    

Sf:223-229, 2008 
 

          Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi “Aksoy Plant Dıversıty In Hasanlar Dam Lake (Düzce) And Its 

Surroundıngs”, XIII Optima Meeting , March 22-26 2010 Antalya/ Türkiye. 
 

         Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, “Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) ve Çevresinin Florası", 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, C:7, S:2, Sf:39-72, 2011. 
 

          Neval GÜNEŞ ÖZKAN., Necmi AKSOY “Hasanlar Baraj Gölü’nün (Düzce) Geofit Bitkileri", 

Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce, 2011. 
 

          Güneş Özkan, N., Koçer, N., Aksoy, N. 2012. “Düzce’nin Orkideleri”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 

3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi/ İzmir. 
 

          Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, “Yığılca Yöresi’nin Ballı Bitkileri", Ekoloji 2013 

Sempozyumu, Tekirdağ, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2008.02.03.017 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus Aucuparia L. )'in Fiziksel, Mekanik,Kimsayal ve Kurutma 

Özellikleri, LVL (Tutkallanmış Lamine Kereste )Üretimine Uygunluğu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Süleyman KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Hasan KESKİN, Yrd. Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN 

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ŞAHİN KOL, Öğr. Gör. Ayhan AYTİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2008 – 09.11.2009          

 

Proje Özeti : Bu projede; ülkemizde doğal olarak yetişen, ince tekstürlü, esnek ve sert bir ağaç malzeme 

olan Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus aucuparia L.) Odununun bazı Fiziksel, Mekaniksel, Kimyasal ve 

Kurutma Özellikleri araştırılacaktır. Araştırmada fiziksel özelliklerden hava kurusu yoğunluk, tam kuru 

yoğunluk (TS 2472/1976), daralma (TS 4083/1984) ve genişieme (TS 4084/1984); mekanik özelliklerden 

basmç direnci (TS 2595/1977), eğilme direnci (TS 2474/1976) ve eğilmede elastikiyet modülü (TS 

2478/1976), dinamik eğilme direnci (TS 2477/1976), Liflere dik çekme (TS 2476/1976) ve Janka sertlik 

(TS 2479/Î976) değeri tespit edilecektir. Kurutma özellikleri EDG 1992’e göre tespit edilecektir. Ayrıca 

Dişbudak Yapraklı Üvez'in yüzey pürüzlülüğü iğne taramalı metot (ISO 4287/1997) ile tespit edilecektir. 

Odunun kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için örnek alımları ve örneklerin hazırlanması Tappi T 

257 ye göre yapılacaktır. Odundaki lignin (Tappi T 222), kül (Tappi T 211), ekstraktif madde (Tappi T 

204) selüloz (Kurschner ve Hoffiıer) ve holoselüloz (Wise m klorit yöntemi) miktarları, su (Tappi T 207) 

ve %1 NaOH çözünürlükleri (Tappi T 212) test edilecektir. 

LVL 'den numunelerin alınması (TS EN 326/1997), imalat şartları ve performans özellikleri (TS 

EN 386/2006), küçük kereste Örneklerinin standart test metotları (ASTM D 143/1993), tutkal kullanımı 

(ASTM D 3110/1988) test edilecektir. 

Bu çalışma sonunda; literatürdeki bu ağaç türü ile ilgili olan bilgi eksikliği giderilmiş ve LVL 

üretiminde kullanılıp kullanılamayacağı hakkında fikir edinilmiş olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Dişbudak Yapraklı Üvez, Kurutma, Mekanik, LVL, Fiziksel ve Kimyasal özellikler. 

 

Project Abstract : In this study, some physical, mechanical, chemical, kiln drying properties of Sorbus 

aucuparia L. wood which is grown naturally in Turkey will be evaluated because of the fact that the wood 

has a fine texture, solid and flexible. Density of air-dry and oven- dry (TS 2472/1976), shrinkage (TS 

2595/1977), and swelling TS 4084/1984 will be determined for physical properties. Bending strength (TS 

2474/1976), modulus of elasticity in bending (TS 2478/1976), compression strength parallel to grain (TS 

2595/1977), impact bending (TS 2477/1976), janka hardness (TS 2479/1976), and tension strength 

perpendicular to grain (TS 2476/1976) will be determined for mechanical properties. 

Preparing samples will be determined according to Tapi T257 for chemical properties. Lignin 

(Tappi T 222), Ash (Tappi T 211), ectractive (Tappi T 204), cellulose (Kurschner ve Hoffner) and 

hemiceliulose (Wise in klorit method) amounts and water and 1% NaOH dissolubility will be tested. 

Preparing samples (TS EN 326/1997) from LVL (Laminated Veneer Lumber), manufacturing 

conditions and performance properties (TS EN 386/2006), Standard test methods of small lumber samples 

(ASTMD 143/1993) and usage of adhesive (ASTM D 3110/1988) will be tested. 
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To our knowledge, there is no information about physical, mechanical, chemical and klin drying 

properties of Sorbus aucuparia L. wood. We will believe that results of this study would encourage to use 

Sorbus aucuparia L. wood in forest products industry and help literature. 

Keywords: Sorbus aucuparia L., Drying, Mechanical, Chemical and Kiln drying Properties, LVL. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Süleyman Korkut, Hamiyet Şahin Kol, Hakan 

Keskin and Turgay Akbulut, “Laminated veneer lumber from Rowan (Sorbus aucuparia Lipsky)” African 

Journal of Agricultural Research Vol. 4 (10), pp. 1101-1105, October, 2009. 
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Proje No        : 2009.04.03.020 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Retinoidlerin Anti Helicobakter Pylori Etkisi Var mı? 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ayşe KAVAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. C. Elif ÖZTÜRK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.01.2009 – 05.01.2012          

Proje Özeti :  

Amaç: Akne ve rosaceda sık kullanılan retinoidlerin H. Pylori üzerine etkinliğini araştırmak. 

Materyal-Metod: Klinik olarak akne vuigaris ya da rosacea tanısı konan toplam 45 hastanın çalışmaya 

alınması planlandı. Hastalarda tedavi öncesi ve sonrası H, Pylori saptanması içinkan ve gaita örnekleri 

alınarak H. Pylori araştırılması yapılacaktır.  

Sonuç ve Yorum: Retinoidlerin, rosacea tedavisindeki başarısı belki de, etyolojide rolü olduğu düşünülen H. 

Pylori’ye etki ederek sağlıyor olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Akne vuigaris, rosacea, helicobacter pylori, retinoid 

Project Abstract :  

Objective : To investigate effectiveness of retinoids used in acne and rosacea on H. Pylori, 

Methods : Totally 45 acne or rosacea patients were planned to include to this study. Blood and stool exams 

will be obtained pre- and post-treatment perioda and compared about H. Pylori presence. 

Result-Conciusion : Retinoid effectiveness in rosacea is likely due to their anti H. Pylori effect which is 

supposed to an etiologic factor. 

Keywords : Acne vulgaris, rosacea, helicobacter pylori, retinoid 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2009.03.03.021 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce ili Enerji Dağıtım Kalitesinin Harmonikler Açısından İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. İsmail ERCAN, Doç. Dr. Recep DEMİRCİ 

                             Doç. Dr. Bilal SARAÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Salih TOSUN, Öğr. Gör. S. Ahmet ŞENER 

                             Arş. Gör. Uğur HASIRCI, Arş. Gör. M. Kenan DÖŞOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.01.2009 – 05.07.2010         Ek süre : 6 Ay   

 

Proje Özeti : Günümüzde Türkiye içinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve özel elektrik enerjisi 

üretim şirketleri  tarafından üretilen elektrik enerjisi, sisteme bağlı son tüketicilere ulaşırken çeşitli 

nedenlerden dolayı bazı bozulmalara uğramaktadır. Neticede saf sinüs eğrisi şeklinde 50 Hz frekansında 

olması istenen elektrik enerjisi bozularak bu hedeften sapmaktadır. Bu durumda, son tüketicilerin kullanmış 

oldukları hassas elektronik cihazlar kararsız çalışabilir, cihaz ömürleri normalden daha kısa olabilir ve hatta 

cihazların bozulmasına bile söz konusu olabilir. Harmonikli bir sistemde 50 Hz temel frekansının haricinde 

100-150-200-250-300 Hz gibi değişik frekans değerlerine sahip elektrik akım veya gerilim değerleri 

bulunmaktadır. Oysaki elektrik enerjisi ölçü ve koruma cihazlarının neredeyse tamamı 50 Hz frekansında 

çalışmaktadırlar. Bu durumda, harmoniklerin olduğu bir sistemde yapılan ölçme ve korumanın tam olarak 

yeterli olduğu söylenemez.  

      12 Eylül 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve bu dosyanın ekinde bir kopyası sunulan kanun 

maddesine göre, dağıtım şirketleri sorumlu bulundukları bölgelerde harmonik ölçümlerini yapmak ve bu 

değerleri izin verilen sınırlarda tutmak zorundadır.Düzce ilinde elektrik dağıtım ve işletme yetkisini elinde 

bulunduran SEDAŞ yetkilileri ile eşgüdüm halinde yapılacak olan bu proje çalışması ile enerji hattında olası 

bozulmalara neden olan harmonikler tespit edilecektir. Çalışma sonunda elektrik enerjisi bozunumlarına 

neden olan harmonikler için gerekli çözüm önerileri tartışılıp uygun bir çözüm yolu kararlaştırıldıktan sonra 

uygulamaya geçilecektir. 

İlgili Kanun Hükümü: 

      12 Eylül 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 26287 sayılı “Elektrik Piyasasında Dağıtım 

Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında 

Yönetmelik” adındaki yönetmeliğin 5 inci bölümündeki “Teknik Kalite” başlığı altında bulunan MADDE 

22’nin 2 inci fıkrasının c bendine göre; 
 

      c) Dağıtım şirketi, TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan ve Tablo 10’da gösterilen gerilim 

harmonik sınır değerlerine uymakla yükümlüdür. 

      Tablo 10’daki değerler her bir gerilim harmoniğinin ana bileşenine göre oransal değerlerini ifade eder. 

      Ölçüm periyodu boyunca ölçülen her bir gerilim harmoniği etkin değerinin 10’ar dakikalık 

ortalamalarının en az %95’i, Tablo 10’da verilen değerlerden küçük veya bu değerlere eşit olmalıdır. 

Bununla birlikte, THB değeri(40. harmoniğe kadar değerler dahil) en fazla %8 olarak uygulanır. 

      Dağıtım şirketinin gerilim harmoniklerine ilişkin performansı; AG seviyesi için, ölçüm alt yapısının 

bulunması durumunda bağlantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müşterinin 

bağlandığı OG/AG transformatörün AG çıkışından ölçülür. OG seviyesi için ölçüm noktası ise OG bağlantı 

noktasıdır. 

      Harmonik bozulmaya ilişkin bu şartın ihlal edilmesi durumunda, dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 

inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
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TABLO 10-Gerilim Harmonikleri için Sınır Değerler 

 

Tek Harmonikler Çift Harnomikler 

3’un Katları Olmayanlar 3’un Katları Olanlar 

Harmonik 

Sırası 

h 

Sınır Değer 

(%) 

Harmonik 

Sırası 

h 

Sınır Değer 

(%) 

Harmonik 

Sırası 

h 

Sınır Değer 

(%) 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

% 6 

% 5 

% 3,5 

% 3 

% 2 

% 1,5 

% 1,5 

% 1,5 

3 

9 

15 

21 

% 5 

% 1,5 

% 0,5 

% 0,5 

 

2 

4 

6…..24 

% 2 

% 1 

% 0,5 

 

 

TABLO 11-Akım Harmonikleri için Maksimum Yük Akımına (IL) göre Sınır Değerler 

 

Tek Harmonikler 

ISC/IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TTB 

<20* 

20<50 

50<100 

100<1000 

>1000 

4.0 

7.0 

10.0 

12.0 

15.0 

2.0 

3.5 

4.5 

5.5 

7.0 

1.5 

2.5 

4.0 

5.0 

6.0 

0.6 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

5.0 

8.0 

12.0 

15.0 

20.0 

Çift harmonikler,  kendinden sonraki tek harmonik için tanımlanan değerin %25’i ile 

sınırlandırılmıştır. 
 

Anahtar Sözcükler: Harmonik, Güç Sistem Analizi 
 

Project Abstract : Electrical energy produced currently in Turkey by Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

(EÜAŞ) and some companies has some distortion owing to several reasons while it is distributed to 

comsumer. Eventually electrical energy which it is desired to has a frequency of 50 Hz and a shape of pure 

sinus degenerates. In this case, the equipments used by consumer may operate unstable, and lifetime of the 

equipments may be shortened. Additionally, it may cause the disoperation of the equipments. In a system 

that contains some harmonics, there may be various current and voltage values have frequencies of 100-

150-200-250-300 Hz except than 50 Hz fundamental frequency. However, almost all of the electrical energy 

measurement and protection apparatuses are designed according to 50 Hz. In this case, it can not be argued 

that measurement and protection doing in a system contains some harmonics are accurate adequately.  

          According to a code of laws published in formal newspaper at 12 September 2006, the distribution 

companies must measure the harmonic content and hold it in a certain range in their own regions. With this 

study which will be conducted in cooperation with SEDAŞ, the company has authority for distribution the 

energy in Düzce, harmonics cause distortion in the energy line will be determined. At the end of the study, 

required solutions for the harmonics will be investigated and these solutions will be implemented. 

Keywords: Harmonic, Power System Analysis. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ali Öztürk, Mustafa Dursun, M. Mustafa Ertay, 

“Çıkıntılı Kutuplu Senkron Makinenin Çeşitli Güç Faktörlerine Göre Harmoniklerinin İncelenmesi”, 

Elektrik – Elektronik Teknolojileri Dergisi, Sayı 189, Sayfa 218-226, Mart 2010. 
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Proje No        : 2009.02.02.022  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce İlinde Odun Hammaddesi Arz - Talep İlişkileri 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYACAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Yaşar Selman GÜLTEKİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.01.2009 – 05.01.2010          

Proje Özeti : Ormana ve orman ürünlerine olan ihtiyacı doğrudan veya dolaylı olarak sürekli bir şekilde 

sağlamak amacıyla sınırları belli olan orman alanlarında üretim faaliyetlerinde bulunan ekonomik birimler 

Orman İşletmeleri olarak tanımlanmaktadır. Orman İşletmeleri üstlendiği görevler bakımından teknik ve 

idari bir takım faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Orman İşletmeleri kuruluş yeri özellikleri, fonksiyonel 

özellikleri, faaliyetlerine ilişkin özellikler ve ekonomik özellikler olmak üzere bir takım özelliklere 

sahiptirler. Bu özellikleri ve devlet eliyle yönetilmeleri nedenleriyle diğer işletmelere göre büyük farklılıklar 

gösterirler. Orman İşletmelerinin faaliyetlerinden en önemlisini oluşturan ve büyük miktarda gelir sağlayan 

faaliyet odun hammaddesi üretimidir. 

Orman ürünleri endüstrisi üretim, istihdam, ithalat, ihracattaki payı vb. parametreler göz önüne 

alındığında Düzce ili Orman Endüstrisi diğer endüstriler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu endüstrideki 

firmalar hammaddelerini oluşturan kaynakların büyük kısmını Orman İşletmelerinden tedarik etmektedirler. 

Bu nedenle Orman İşletmeleri ile Orman Endüstrisi sıkı bir ilişki içindedirler. 

Araştırma Düzce ili sınırları içerisindeki orman işletme müdürlükleri ve orman endüstri 

kuruluşlarını kapsamaktadır. Orman işletme müdürlüklerinden bölgesel arza yönelik verileri toplanmış, 

tablo ve grafikler oluşturulacak ve orman endüstri kuruluşlarının kapasiteleri belirlenerek satın aldıkları 

orman ürünlerini işleme oranıyla kapasite kullanım oranları belirlenmiş ve bu veriler ışığında gelecek 

dönemlere yönelik talep tahminleri yapılmıştır. Ayrıca orman işletmelerinin önümüzdeki yıllar için yapacak 

oldukları planlamalar çerçevesinde almaları gereken önlemler de ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ormancılık, Orman Endüstrisi, Odun Arz ve Talebi, Düzce. 
 

Project Abstract : Forest management is defined as economical units to supply continuously the 

requirements of forest products. Forest Management is performed as technical and managerial activities. 

Forest Management has some properties; establishment location, functional, activity properties and 

economical. Forest Management is different than other management practices in respect of these properties. 

Forest management’s most important task is raw material production. 

Forest product industry is very important in the other industries in point of production, employment, 

imports, part of imports etc. Forest product industries supply raw materials from the Forest Managements. 

Therefore, Forest Managements and Forest industries have close association. 

This investigation will actualize in the forest managements and forest industry enterprises in Duzce 

province. Regional supply datas will gather from forest managements in Duzce province. These datas will 

create as tables and graphs. Capacity of forest industy enterprises and forest product processing rates and 

capacity utilization rates will determine. After all determining these data will improve demand forecast for 

next periods. Plannings and required measures of forest managements will try to present for the near future. 

Keywords: Forestry,  Forest industry, Wood Supply and Demand, Düzce. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :  Yasar Selman GÜLTEKİN, Bekir KAYACAN, 

“Düzce ili yuvarlak odun arzının yapısal ve öngörüsel bir analizi”, Kastamonu Üniv. Orman Fak. Dergisi, 

11 (2): 175–186, (2011). 
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Proje No        : 2009.04.01.023  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Deneysel Ciddi Kafa Travmasında Statinlerin Nörobiyokimyasal Belirteçlere Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Özlem YAVUZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Merih İŞ, Feyzullah AKYÜZ, Hatice YÜKSEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.01.2009 – 05.01.2010          

 

Proje Özeti : Travmatik beyin hasarı, primer ve sekonder hasar mekanizmalarını içerir. Sekonder hasar, 

saatler veya günler sonra ortaya çıkmakta ve birçok karmaşık fizyopatolojik mekanizmaya bağlı olarak 

oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda, statinlerin kolesterol düşürücü etkilerinden bağımsız, oksidatif stresin 

ve inflamasyonun baskılanması gibi çok yönlü etkileri olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmamızda, ağır kapalı 

diffüz beyin travması oluşturulan ratlara, travma oluşturulduktan sonra akut dönemde düşük, tek doz 

simvastatin tedavisi verilerek simvastatinin nöroprotektif rolünün araştırılması amaçlandı. 

Anahtar sözcükler: Travmatik beyin hasarı, diffüz aksonal hasar, simvastatin, vasküler endotelyal büyüme 

faktörü, nitrik oksit. 
 

Project Abstract : Background and Aim: Traumatic brain injury involves both primary and secondary 

mechanisms of injury. Secondary injury occurs in the hours to days following the primary insult and is 

typified by many of physiopathological mechanisms. Previous studies suggested that statins have pleiotropic 

effects, that are independent of their capability to lower cholesterol such as anti-inflammatory, and anti-

oxidative effects. In our study, we performed to assess the neuroprotective role of a single low-dose 

simvastatin treatment in brain tissue of rats subjected to closed head trauma when given in acute phase of 

the trauma. 

Keywords: Traumatic brain injury, diffuse axonal injury, simvastatin, vascular endothelial growth factor, 

nitric oxide. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No         : 2009.03.01.024 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Ahşap ve Ahşap Esaslı Malzemelerin İşlenmesinde Uygun Makine Kesici Özellikleri 

ve Kesme Teorisi Kriterlerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Tuğba GÜRLEYEN, Arş. Gör. Oğuzhan UZUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.01.2009 – 05.07.2011         Ek süre : 6 Ay  

Proje Özeti : Ağaç işleri sektöründe kullanılan kesicilerle, farklı ahşap ve ahşap esaslı malzemelerde kesme 

teorisinde etkili olan kriterlerin ne şekilde yapılması gerektiğini ortaya çıkartmak amaçlanmışta. Bu 

maksatla, farklı diş geometrisi, sut, göğüs ve yanak açısı olmak üzere farklı diş açısına sahip ahşap 

kesicilerle işlem görmüş sektörde en çok kullanılan 6 çeşit ahşap ve ahşap esaslı malzemenin TS 930 ve TS 

6959 standartlarındaki yüzey düzgünlük değerlerine göre en uygun işleme şartlarının belirlenmesi 

hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kesme, kesme teorisi, rendeleme, yüzey düzgünlüğü, yüzey pürüzlülüğü. 

Project Abstract : The aim of this research is to determine that how application be with woodworking 

sector cuttings and different wood and wood based material according to criteria which effective in cutting 

theory. For this aim wood cuttings with different tooth angle within different tooth geometry, blunt side, 

thorax and cheek angle and 6 kind wood and wood based material the most using in wood working sector 

are taken and it is aimed to determine optimum processing conditions according to surface smoothness 

values in TS 930 and TS 6959 standarts.; 

Keywords: Cutting, cutting theory, planning, surface smoothness, surface roughness. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mehmet Budakci, “The Determination Of  

Adhesion Strength Of Wood Veneer And Synthetic Resin Panel (Laminate) Adhesives.”, Wood Research, 

55 (2), 125-136 : 2010. 

          Mehmet Budakci, Abdullah Cemil İlce, Derya Sevim Korkut and Tugba Gürleyen, 2011. “Evaluatıng 

The Surface Roughness Of Heat-Treated Wood Cut With Dıfferent Cırcular Saws”, BioResources 6(4), 

4247-4258. (2011). 

          Mehmet Budakçı, Abdullah Cemil İlçe, Tuğba Gürleyen and Mustafa Utar, 2011. “Determination of 

the Surface Roughness of Heat Treated wood materials planed by the cutters of a horizontal milling 

machine.” BioResources 8(3), 3189-3199. (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2009.21.01.025  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : DMYO Endüstriyel Otomasyon Bölümüne ait Süreç Ölçümleri Laboratuarındaki Eğitim 

Setlerinin Scada ile  İzlenmesi ve Kontrolü 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. İbrahim KORKMAZ                               

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Ferzan KATIRCIOĞLU, Öğr. Gör. İsmail KOYUNCU 

                                                               Öğr. Gör. Murat KARABACAK  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.04.2009 – 20.04.2011         Ek süre : 12 Ay        

Proje Özeti : Türkiye ekonomisi ve iş dünyasımn gereksinim duyduğu becerilerle donatılmış nitelikli ara-

kademe insan gücünün eğitimi yaşamsal bir önem arzetmelctedir. Bu zaruri koşulu yerine getirmek 

ülkemizin küresel gelişmelere ayak uydurabilmesi için önemlidir. Düzce Meslek Yüksekokulu, verilen 

uygulamalı teknik eğitimin, mezunlarının işgücüne katılımına etkide bulunacağına inanmaktadır. Bu 

yapılanmanın en önemli periyodu, laboratuarların modernizasyonun yapılmasıdır. Labaratuarlar endüstrinin 

bir parçası olarak ele alınacak olursa, Fabrikaların üretime bakılmaksızın, farklı sistemlerin bir araya 

gelmesinden oluşan makine veya üniteler topluluğu olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu tanımlama 

ışığında karmaşık ünitelerin varlığı kaçınılmazdır. Oysa meslek yüksek okullarında sistemler ayrı ayrı 

verilerek, bütünleştirme sağlanamamaktadır. Çalışma sonucunda öğrencilerin, endüstride kullanılan 

bilgisayarlı veri toplama, kayıt ve kontrol tekniklerinin kavranmasının yanı sıra basınç, akış, sıcaklık ve sıvı 

seviye gibi fiziksel niceliklerin el ile veya PLC ile otomatik kontrol edilmesini ve bütün bu cihazlarla 

uygulanan kontrol yöntemlerinin bir otomasyon sistemine nasıl etki ettiğini görmesi sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Süreç Ölçümleri, PLC, Scada, Bilgisayar tabanlı veri toplama ve kontrol 

Project Abstract : The education of the technicians well-equipped with the abilities Turkish economy 

and business world need is of vital importance . Fulfilling that obligatory condition is significant so that our 

country can keep up with the global developments. Düzce Vocational High School believes that the 

practical technical education provided will have an effect on the participation of graduates in workforce. 

The most significant period of this restructuring is the modernisation of the laboratories. It is seen that, 

considering laboratories are the parts of industry, irrespective of the volume of production in plants, they 

are considered an integrated group of machines and units made up of various systems. In light of this 

description, the presence of complex units is inevitable. However, in vocational highschools, integration is 

provided through diverse systems. The end j. roject will enable the students to control such physical 

quantities as pressure, flow, temperature and liquid level manually or automatically through PLC as well as 

comprehend data acqusiton with computer, recording and control techniques employed in industry and to 

understand how the control methods applied in all those devices will affect any automation system. 

Keywords : Process measurement, PLC, Scada, Data gathering with computer and control. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : İbrahim Korkmaz, Murat Karabacak, İsmail 

Koyuncu ve F. Katırcıoğlu, "Bir Sıvı Seviye Denetim Sistemine PLC Tabanlı Gerçek Zamanlı PID 

Kontrolün Uygulanması ve SCADA İle İzlenmesi", Endüstri Otomasyon Dergisi, 172, 36-39, (2011). 
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Proje No        : 2009.03.06.026  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Öğretim Elemanlarının Öğretim Süreci Uygulamalarının Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Filiz EVRAN ACAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Abdurrahman  KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Şule AY 

                                                               Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.05.2009 – 25.12.2010         Ek süre : 6 Ay        

Proje Özeti : Bu araştırmada Düzce Üniversitesi akademik personelinin öğretim sürecini planlama, 

düzenleme, öğretim teknolojilerinden yararlanma, materyal tasarlama ve materyali etkili kullanma, ölçme 

ve değerlendirme yönünden geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

          Bu amaç doğrultusunda Teknik Eğitim Fakültesi’ndeki iki sınıfın öğretim teknolojileri açısından tam 

donanımlı hale getirilerek, öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik olarak belirlenen konularda Düzce 

Üniversitesi akademisyenlerine uygulamalı eğitim seminerleri verilecektir. 

          Araştırmada nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılacaktır. Düzce üniversitesi akademisyenlerinin 

öğretim becerilerine yönelik ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaca yönelik öğretim programları hazırlanacaktır. 

Hazırlanan öğretim programları uygulanarak, programın etkililiği değerlendirilecektir. 

           Öğretim elemanlarının öğretim becerilerinin daha etkili hale getirilmesi öğretim süreci çıktılarındaki 

(öğrencilerdeki) niteliğin arttırılmasına katkı sağlayacaktır 

Anahtar kelimeler: Öğretim Süreci Uygulamaları, Öğretim Elemanı Öğretim Becerileri, Akademisyenlerin 

Eğitimi. 

Project Abstract : This study aims to develop some features in academic staff of Düzce University such as: 

planning, organising teaching process, using teaching technology, designing materials and efficient 

application of these materials, measurement and evaluation of teaching. In line with this purpose, two 

classrooms in Technical Education Faculty will be fully equipped in terms of educational technology and 

the academic staff of Düzce University will be trained in topics related with developing their teaching skills. 

          The qualitative and quantitative research method and will be used in the study. First, by preparing      

a needs analysis toward the teaching skills of academic staff the relevant instruction program will be 

designed. The teaching program will be practised and its effectiveness will be évaluated. 

          By the dynamic use of the teaching skills a major contribution would be provided on the quality of 

learning outcomes of students. 

Keywords: Teaching Process Practice, Teaching Skills Of Academic Staff, Training Academicians. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Filiz EVRAN ACAR, Abdurrahman KILIÇ, Şule 

AY, Aslıhan KUYUMCU VARDAR, Resul KARA, “Öğretim Elemanlarının Pedagojik Formasyon 

İhtiyacı” International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 

2010  Antalya 
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Proje No        : 2009.04.03.027 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yığılca Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Nuray YEŞİLDAL ÇELEBİLER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :   --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.09.2009 – 01.09.2012          

Proje Özeti : Yığılca ilçesi Düzce ilinin ilçeleri arasında en az gelişmiş ve dışarı göç veren tek ilçedir ve ilçelerin 

gelişmişlik sıralamasında Türkiye'deki 872 ilçe içinde 749. sırada yer almaktadır. Türkiye de yoksulluk oranı % 

18.56 dır Kırsal yerlerde yaşayanların yoksulluk riski kentsel yerlerde yaşayanlardan fazladır(l). Sosyoekonomik 

gelişmişlik düzeyinin düşük olması sağlık düzeyini de olumsuz yönde önemli derecede etkilemektedir. 

          Saçların bitlenmesi, kirli su ve besinlerle bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar ve barsak parazitleri hijyen 

kurallarına uyulmaması sonucu oluşmaktadır. Gıda zehirlenmesi ve kıl kurdu yayılımında tırnak kirliliği temel 

nedenlerden birisidir. 
 

          Su ve sanitasyon projesinde temel amaç davranış değişikliği oluşturmaktır. Toplum tabanlı projeler dikkat 

çekici projelerdir ve başarılı olunduğu takdirde ilçe bazında bölgesel birden fazla sağlık sorununa pozitif etkili 

olacaktır. Barsak parazitleri, pediculus ve gale gibi ektoparazitler, diyare ve suyla bulaşan diğer bakteriyel ve 

paraziter hastalıklar, dermatofit sorunlarına pozitif etkili olması beklenmektedir. Niteliksel veri toplama 

yöntemlerinden olan derinlemesine görüşme, odak grup görüşmeleri, ve topluma yönelik toplantılar 

düzenlenecektir. Proje ekibi olarak halk eğitim merkezinde çalışan gönüllülerden (7 gönüllü) yardım alınacaktır. 

Eğitici eğitimi için Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden destek alınacaktır. 

          Bu çalışmanın erken pozitif sonuçları toplumla paylaşılacaktır bunun toplumun katılımıyla yapılacak 

müdahalenin anlaşılır ve başarılı olmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Toplumda sadece hijyen 

alışkanlıklarının düzeltilmesi ve sağlıkla ilgili pozitif etkili olması değil aynı zamanda toplumsal bağları 

kuvvetlendirmesi açısından da faydalı olması beklenmektedir. Türkiye genelinde i8 ve daha yukarı yaştaki 

nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetine katıldışmı beyan edenlerin oranı % 17,2 dir(2). Böylece bu proje 

sosyal kalkınmanın da bir bileşeni olacaktır. Su projesi ile birlikte sağlık ve çevre anlamında etkili bir değişime 

yol açması beklenmektedir. 

 

Project Abstract : Yığılca district of Düzce province between the least developed and the only town and 

counties out of the migration development in Turkey in the rankings with 872 County 749. is located at. Turkey 

is the poverty rate in rural areas living at risk of poverty 18.56% of the urban areas is greater than (l). Low levels 

of socio-economic development and adversely affects the health level to be significant. 

          Hair lice, dirty water, and contributes to the failure to comply with hygiene rules transmitted bacterial 

infections and intestinal parasites as a result. Food poisoning is one of the main reasons the quotation and 

pinworms yayılımında pollution. 

          The main purpose is to create behavior change water and sanitation project. Community-based projects 

have been remarkable projects and successful if more than one health problem on the basis of regional district 

will be a positive effect. Intestinal parasites, such as ektoparazitler, diarrhea and water pediculus and gale 

transmitted other bacterial and parasitic diseases, is expected to be positive to the problems of effective 

dermatophyte. The qualitative data collection methods, in-depth interviews, focus group meetings, and 

community meetings will be held. As the project team public education center will help employee volunteers 

(volunteer). Educational training for Faculty of Medicine faculty support. 

           The results of this study will be shared with the community will be held with the participation of the 

community that early positive intervention is thought to contribute to understand and succeed. Only the 

community hygiene and health related positive effect in terms of social ties, not at the same time is expected to 

be useful in textile. Turkey-wide i8 and higher age population those who declare formal or non-formal education 

activities is 17.2% katıldışmı (2). Thus, this project will be a component of the social development. Water project 

in terms of health and the environment, together with an effective change is expected to lead. 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Nuray Yesildal, Hakan Uzun, Sercin Gozkaya, 

Mesut Okur, Ilknur Arslanoglu, Kenan Kocabay, and Dursun A. Senses, “The Prevalence of Goiter and 

Hypothyroidism among School Children 6 Years after Introduction of a Mandatory Salt Iodination Program in a 

Severely Iodine-Deficient Area of the West Black Sea Region of  Turkey.” Journal of Tropical Pediatrics 

Advance Access published Feb. 10, 2014. 
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Proje No        : 2009.04.03.028  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Fotofinderdermascope HD ile Nevus Taraması ve Kayıt Oluşturulması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr.  Cihangir ALİAĞAOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ayşe KAVAK, Oğuz KÜÇÜKÇAKIR, 

                                                                Serdar Cenk GÜVENÇ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.09.2009 – 01.09.2012          

Proje Özeti :  

Amaç:  Fotofinderdermascope HD İle nevus taraması yapmak ve kayıt oluşturmak. 

Materyal-Metod : Polikliniğimize başvuran nevuslu hastaların Fotofinderdermascope HD aletiyle dijital 

ortamda nevus muayenesi yapmak eğer hastada displastik nevus var ise bunların dijital ortamda kaydını 

yapmak şeklinde yapılacaktır. 

Sonuç vs Yorum : Dijital ortamda nevus kayıtlarının yapılması bölgede bir nevus taraması yapılmasına ve 

avnı zamanda şüpheli nevüslerin kayıt altına alınıp takip imkanı sunmasına sebep olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Nevüs , nevus taraması, Fotofinderdermascope HD. 

Project Abstract :  

Objective: Researching and making registration list about nevus with using fotofinder dermascope 2. 

Methods: Making nevus examination in digital zone with fotofinderdermascope 2 onto outpatients and if a 

displastic nevus is observed in any patient, we aim to make registration list about displastic nevus. 

Result-Conclusion: By courtesy of making registration list about nevus, we’ll be able to make nevus 

scanning progress in the area and also we’iivbe able to register and follow up suspicious nevus. 

Keywords : Nevus , nevus scan, Fotofinderdermascope HD. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2009.21.02.029  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Vergi Teşvik Tedbirlerinin, Yatırım ve İstihdam Açısından, Geri Kalmış Bölgelerin 

Kalkınmasındaki Rolü; Düzce Uygulaması ve Sonuçları 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Alaettin İMAMOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yaşar AYYILDIZ, Öğr. Gör. Faruk ÖZGÜR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.09.2009 – 01.07.2012         Ek süre : 6 Ay               

Proje Özeti : Bölgesel kalkınmayı hedefleyen bir başka ifade ile bölgeler arası kalkınmışlık farkını 

azaltmak amacı ile 2004 yılından bu yana Düzce’nin de içinde bulunduğu birçok ilde uygulanmakta olan 

yatırım ve istihdamın teşviki uygulaması kademeli olarak 2008 sonu itibari ile sona ermektedir. Bu nedenle 

5 yıldır Düzce’de yürürlükte olan bu teşvik uygulamasının Düzce’nin iktisadi, ticari ve sosyo kültürel 

kalkınmasına neler kattığı bu çalışma ile kapsamlı olarak incelenmeye çalışılacaktır. 

Çalışma ile firma görüşmeleri, ulusal ve yerel makro veriler ve geniş kapsamlı bir halk anketinden elde 

edilen veriler ışığında genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılacak ve ulaşılan sonuçlar neticesinde 

gerekli öneriler tespit edilemeye çalışılacaktır. Bir anlamda teşvik uygulamasının sonuçlarını görmek 

açısından bu çalışma yerel sonuçları sergilemesinin yanı sıra ulusal politika belirleyicilerine de ışık 

tutacaktır diye düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Teşvikleri, Yatırım ve İstihdam, İktisadi Kalkınma, Düzce 

Project Abstract : The law about tax incentives on the investment and employment was in rule since 2005 

for a period of at least five years within lots of cities as also Duzce province. And these incentives will 

finish by gradually within starting from the end of this year, 2008. For that reason in this study it will be 

examined that what are the economic, social and cultural development of these incentives which was in rule 

within 5 years in Duzce. 

          Within this study, it will be tried to evaluate a general conclusion about the effects of incentives to 

the area by using several surveys which will be conducted in the area with firms and citizens. At the end of 

the study it will be tried to reach to some advices. By this way, the results of the study may be useful both 

fort the local and national policy makers. 

Keywords: Tax Incentives, Investment and Employment, Economic Development, Duzce 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Alaettin İMAMOĞLU, Yasar AYYILDIZ,       

Ömer Faruk ÖZGÜR, 2012. “Merkezi yönetimce uygulanan bölgesel vergi teşviklerinin yerel düzeyde 

etkileri;“Düzce ili” uygulaması ve sonuçları”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:1 S:4, (2012) 

          Alaettin İMAMOĞLU, Yasar AYYILDIZ, Ömer Faruk ÖZGÜR, 2012. “Merkezi yönetimce 

uygulanan bölgesel vergi teşviklerinin yerel düzeyde etkileri;“Düzce ili” uygulaması ve sonuçları”, Değişen 

Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, Sf:193, Mayıs 2012, Bişkek/Kırgızistan. 
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Proje No        : 2009.03.02.030 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin Kriyojenik Proses Uygulanmış Kesici Takımlar ile 

Delinebilrliğinini araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İlyas UYGUR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Adem ÇİÇEK, Yrd. Doç. Dr. Turgay KIVAK 

                                                               Öğr. Gör. Nursel ALTAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.09.2009 – 02.09.2010          

Proje Özeti : AISI 316 östenitik paslanmaz çeliği mekanik özelliklerinden dolayı nükleer endüstriden gıda 

sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Paslanmaz çelikler içerisinde önemli bir yere sahip olan 

AISI 316 çeliği ile ilgili literatürde yapılan işlenebilirlik çalışmalarına bakıldığında daha çok tornalama ve 

frezeleme operasyonlarından ibaret olduğu ve delme operasyonu ile ilgili literatürün çok kısıtlı olduğu 

görülmektedir. Literatürdeki bu açığı kapatmak ve endüstride bu malzeme üzerinde işlenebilirlik çalışmaları 

yapan kuruluşların kullanabileceği teknolojik verilerin elde edilmesi açısından bu çalışmanın önemli bir yer 

tutacağına inanılmaktadır. 

Bu çalışmada, AISI 316 östenitik paslanmaz çeliğin delinebilirliğinde, kuru ve kriyojenik proses 

uygulanmış kesme şartları altındaki kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri, delik kalitesi, yüzey 

pürüzlülüğü, takım aşınması ve talaş oluşumu üzerindeki etkileri araştırılarak optimum delme şartlarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Project Abstract : AISI 316 austenitic stainless steel is has been used in a wide range of application from 

nuclear industry to food sector due to its desirable mechanical properties. When machinability studies 

performed related to AISI 316 steel which is an important position,within stainless steels in literature are 

reviewed, it is seen that this studies has been related to turning and milling operations rather than drilling 

ones and that related literature has been very limited. 

          This work way provide useful information on the how to overcome this shortcoming in the literature 

and obtain technological data for the organizations performe machinability studies on this material in 

industry could be used, this study is very which important. 

The aim of this study is to investigate the effects of cutting parameters and coating . materials of cutting 

tools under dry and cryogenic treated cutting conditions, on cutting forces, hole quality, surface roughness, 

tool wear and chip formation in drilling of AISI316 austenitic stainless steel and determine the optimum 

drilling conditions. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Adem Çiçek, Ilyas Uygur, Turgay Kıvak,      

Myrsei Allan Özbek, “Machinability of AISI 316 Austenitic Stainless Steel with Cryogenically Treated 

M35 High-Speed Steel Twist Drills.” Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol. 134 / 

061003-1, December 2012. 

          Adem Çiçek, Turgay Kıvak,  Ilyas Uygur, Ergün Ekici, Yakup Turgut, “Performance of eryogenieally 

treated M35 HSS drills in drilling of austenitie stainless steels.” The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology (2012) 60:65-73 DOI 10.1007/s00170-011-3616-8. 
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Proje No          : 2009.04.01.031  

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Resistinin Gated Myokard Pefüzyon Spect ile İskemi Tespit Edilen Hastalara Tanı 

Koymadaki Değeri 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Melih Ergin ERKAN, Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.09.2009 – 01.03.2010          

Proje Özeti : Resistin ve vasküler hastalıklar arasındaki ilişkiye ait deliller giderek artmaktadır. Aterom 

plaklarında bulunan makrofajlar tarafından salgılanan rezistin adezyon molekülleri ve matriks 

metalloproteinazlarının ekspresyonu ile vasküler inflamasyonu indüklemektedir. Ek olarak resistin düz kas 

hücre proliferasyonunu, anjiogenezi ve makrofajlarda kolesterol ve trigliserid birikimini arttırır. Klinik 

çalışmalar da artmış rezistin seviyeleri ile korner arter hastalığı arasında ilişki olduğunu bulmuştur. Biz 

iskemik kalp hastalığı ve myokard enfarktüslü. hastalar için rezistinin rolünü ve prediktif değerini 

araştıracağız. Bu bir kesitsel, vaka kontrol çalışması olacak. Koroner arter hastalığı (KAH) şüphesi ile altı 

ay içinde GATED myokard perfüzyon SPECT sintigrafisi için nükleer tıp departmanına başvuran hastaların 

kardiak stres öncesi ve sonrası kanları alınacak. Hastalar perfüzyon sintigrafisi çalışmasına göre normal, 

iskemik ve enfarktüslü olmak üzere üç gurba ayrılacak. Gurupların testten önce, sonra ve fark ortalama 

rezistin seviyeleri One Way ANOVA, paired saples T test yöntemi ile karşılaştırılacak. Rezistin seviyeleri 

ile GATED parametreleri arasındaki ilişki, rezistinin iskemi ve infarkt için prediktif değeri sırasıyla 

korelasyon ve ROC analizi ile tespit edilecektir. 

Anahtar kelimeler : Rezistin, GATED SPECT, İskemik kalp hastalığı. 

Project Abstract : There is growing evidence of relationship between resistin and vascular diseases. 

Resistin was found to be secreted by macrophages in atheromas and to induce inflammation of the 

vasculature with expression of adhesion molecules and matrix metalloproteinases. In addition, resistin 

increase smooth muscle cell proliferation, angiogenesis and macrophage accumulation of cholesterol and 

triglycerides. Clinical studies have also demonstrated a relationship between coronary artery disease (CAD) 

and elevated resistin levels. We are going to investigate the role and predictive value of blode resistin levels 

for patients with ischemic heart disease This is going to be a cross sectional and case control study. Blood 

samples of patients with suspected coronary artery disease (CAD) who refer to nuclear medicine department 

in sixth months for GATED myocardial perfusion SPECT scintigraphy will be obtained before and after the 

cardiac stress protocol. Approximately we will have one hundred and sixty subjects. Subjects will classified 

into three groups as normal, ischemic, and infarct based on perfusion scan results. Pretest, posttest and 

difference mean resistin levels of groups will be compared with each other using One \ Way ANOVA and 

paired samples T tests. Association between resistin levels and GATED parameters, predictive value of 

ADMA for ischemia and infarction will also be determined by correlation and ROC analyses, respectively. 

Keywords: Resistin, GATED SPECT, ischemic heart disease. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mustafa Yıldırım, Melih Engin Erkan, Muhammed  

Aşık, Taner Uçgun, Ayşe Yılmaz, Huri Tilla  İlçe, Yusuf Aslantaş, Ramazan Memişoğulları, Serkan Bulur 

ve Ahmet Semih Doğan, “Resistin Predicts Ischemia in Myocardial Perfusion Scintigraphy,” Turkish 

Journal of Medical Sciences. 44, 496-500 (2014). DOI: 10.3906/sag-1302-146. 
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Proje No        : 2009.04.03.032  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Asimetrik Dimetilarjininin Gated Myokard Pefüzyon Spect ile İskemi Tespit Edilen 

Hastalara Tanı Koymadaki Değeri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Melih Ergin ERKAN, Arş. Gör. Hatice YÜKSEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.09.2009 – 02.03.2010          

Proje Özeti : Endotelyal nitrik oksit seviyesini (NO) düşüren her durum aterosklerozis veya vaskuler olay 

gelişimini artırabilir. Asimetrik dimetil arjinin (ADMA) nitrik oksit sentazın (NOS) endojen bir 

inhibitörüdür ve endotelyal disfonksiyon ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Biz stabil anjinalı ve myokard 

enfarktüslü hastalar için ADMA nın rolünü ve prediktif değerini araştıracağız. Bu bir kesitsel, vaka kontrol 

çalışması olacak. Koroner arter hastalığı (KAH) şüphesi ile altı ay içinde GATED myokardperfüzyon 

SPECT sintigrafisi için nükleer tıp departmanına başvuran hastaların kardiak stres öncesi ve sonrası kanları 

alınacak. Hastalar perfüzyon sintigrafisi çalışmasına göre normal, iskemik ve enfarktüslü olmak üzere üç 

gurba ayrılacak. Gurupların testten önce, sonra ve fark ortalama ADMA seviyeleri One Way ANOVA 

yöntemi ile karşılaştırılacak. ADMA seviyeleri ile GATED parametreleri arasındaki ilişki, ADMA nın 

iskemi ve infarkt için prediktif değeri sırasıyla korelasyon ve ROC analizi ile tespit edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Asimetrik dimetil arjinin, GATED myokard perfüzyon SPECT, Koroner arter, 

hastalığı. 

 

Project Abstract : Any condition that reduces endothelial NO levels may increase atherosclerosis or 

vascular events. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is an endogenous inhibitor of nitric oxide synthase 

(NOS), and it is supposed to have an association with endothelial dysfunction. We are going to investigate 

the role and predictive value of ADMA for patients with stable angina and myocardial infarction. This is 

going to be a cross sectional and case control study. Blood samples of patients with suspected coronary 

artery disease (CAD) who refer to nuclear medicine department in sixth months for GATED myocardial 

perfusion SPECT scintigraphy will be obtained before and after the cardiac stress protocol. Approximately 

we will have one hundred and sixty subjects. Subjects will classified into three groups as normal, ischemic, 

and infarct based on perfusion scan results. Pretest, posttest and difference mean ADMA levels of groups 

will be compared with each other using One Way ANOVA test. Association between ADMA levels and 

GATED parameters, predictive value of ADMA for ischemia and infarction will also be determined by 

correlation and ROC analyses, respectively. 

Keywords:Asymmetric dimethylarginine,GATED myocardial perfusion SPECT,Coronary artery disease. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No         : 2009.04.01.033  

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sıçanlarda Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyum'un Aorta, Arteria Carotis 

Communis ve ArteriaFemoralis'in Damar Tabakalarının Kalınlığına Etkisinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Süleyman KAPLAN, Prof. Dr. M. Çetin RAĞBETLİ 

                                                           Doç. Dr. Ersin ODACI   

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.09.2009 – 02.09.2012         Ek süre : 12 Ay               

Proje Özeti : Diklofenak sodyum günümüzde en yaygın olarak kullanılan antiinflamatuar maddelerden 

birisidir. Projemizde bu maddenin embriyonik gelişim süresince kullanımı sonucunda yavrunun arteriel 

sisteminin gelişimine etkisi araştırılacaktır. Gebeliklerinin 5-15 günlerinde gebe ratlara intraperitoneal 

olarak diklofenak sodyum enjekte edilecektir. Postnatal 4. ve 20. haftalarda yavruların aorta, arteria carotis 

communis ve arteria femoralis'leri incelenerek arter tabakalarının kontrol grubundaki kalınlıklardan farkları 

araştırılacaktır. 

Project Abstract : Diclofenac sodium is one of the most widely used nowadays Antiinflammatory 

substances. In our project as a result of the use of this item during the embryonic development of the puppy 

will be explored the effect of arterial system. Pregnancies conceived as 5-15 days will be injected into the 

rats on intraperitoneal diclofenac sodium. Postnatal 4. and 20. weeks, the pups to the aorta, carotid artery 

and arteria femoralis in examining the control of arteria communis group kalınlıklardan the differences will 

be explored. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2009.04.03.034  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yığılca İlçesi Adölesan ve Erişkinlerinde Metabolik Sendrom, Diabetes Mellitus, 

Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Takibi,Tiroid Hastalıkları Prevelansının Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Yusuf AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Hakan ÖZHAN, Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI 

                                                           Yrd. Doç. Dr. Sinan ALBAYRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.09.2009 – 02.09.2012          

Proje Özeti : Kalp ve damar hastalıkları erişkin yaş grubunda en sık ölüm sebebidir. Ayrıca Batı 

Karadenizde tiroid bozuklukları prevelansı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Epidemiyolojik olarak öne 

dönük araştırmalarla topluma ait risk faktörlerinin saptanması mümkün olmakta, böylelikle kalp, damar ve 

endokrinoloji hastalıklarından daha iyi korunma başarabilmektedir. Bu çalışma Düzce Üniversitesinin yerel 

kamu kurumlarının (kaymakamlık, belediye başkanlığı, sağlık grup başkanlığı) da desteği ile 

gerçekleştirilen Yığılca Bölgesi Toplum Sağlığı Çalışmasının bir parçasıdır. Proje kapsamında Yığılca 

erişkin nüfusunun %20-25'i taranarak HT, DM, KAH, Metabolik Sendrom ve guatr hastalıklarının 

prevelansının ultrasonografik ve laboratuar verileri ile saptanması, elde edilen bilgilerin 1. basamak 

hekimleri ile tedavi amaçlı paylaşılması ve taranan bireylerin ileri dönük olarak izlenmesi ile tıbbi literatüre 

katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje 2009 yılında başlayacak ve 10 yıl devam edecektir. İlk tarama 

yılında elde edilen veri kesitsel analizle, daha sonraki yıllarda elde edilen veriler prospektif analizle 

değerlendirilecektir.  

Project Abstract : Heart and vascular diseases in the adult age group, the most frequent cause of death. 

Also in the Western black sea, the prevalence of thyroid disorders in Turkey is higher than the average. 

Epidemiological research in a forward-facing society, for the identification of risk factors, it is possible, 

therefore, to the heart and vascular diseases, endocrinology, they are able to better protect. This study Duzce 

University of the public institutions, local (district governor, the mayor, the department of health) is also 

implemented with the support of Yigilca Region in the work of Community Health. Under the project, 

Yigilca adult population of 20 to 25 %by scanning HT, DM, HR, Metabolic Syndrome, and the prevalence 

of goiter disease ultrasound and laboratory data, with the determination of the information obtained from the 

1st care physicians of treatment with the purpose of sharing scanned and forward-looking individuals with 

medical monitoring is aimed to contribute to the literature. The project will start in 2009 and 10 years will 

continue. In the first scan the data obtained in the cross-sectional analysis, the data obtained in the later 

years of the prospective analysis will be evaluated. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2009.02.03.035  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Batı Karadeniz Bölgesi Orman Ürünleri Sanayisinde Problemler ve Kısıtlar: Performans 

İyileştirme Yolları 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Nigar ÇAKAR, Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER  

                                                               Arş. Gör. İlter BEKAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.09.2009 – 02.03.2011          

Proje Özeti : Orman ürünleri endüstrisi üretim kapasitesi, istihdam, ithalat/ihracat oranı vb. parametreler 

çerçevesinde Ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Bu keşifsel çalışmada Batı Karadeniz Bölgesinde yer 

alan orman ürünleri endüstrisinin durumunun tespit edilmesi, ne gibi problemlerle karşılaşıldığına yönelik 

mevcut durumun saptanması ve tespit edilen problemlerin çözümüne katkı sağlayacak önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma metodolojisi Düzce, Bolu, Adapazarı, Bartın, Zonguldak, 

Karabük ve Kastamonu’da faaliyet gösteren orman ürünleri sanayi işletmelerinde yüz yüze yürütülerek 

uygulanacak bir anket çalışmasını içermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, üretim ve yönetsel düzeylerdeki 

ortak sorunları ve kısıtları inceleyerek hem ilgili alandaki akademisyenlere hem de uygulayıcılara orman 

ürünleri endüstrisinin potansiyel dinamiklerini anlamada yardımcı olacaktır. 

Anahtar sözcükler: Batı Karadeniz Bölgesi, Orman Ürünleri Sanayi. 

Project Abstract : Forest products industry takes an important place in our country concerning such 

parameters as production capacity, employment, and export/import rates. In this exploratory study, it is 

aimed to examine the existing problems of forest products industry in Western Black Sea Region in order to 

be able to suggest several solutions to contribute to overcome these problems. To achieve this goal, the 

methodology of this study includes a survey questiomiaire which will be conducted via face to face 

interviews in forest products companies operating in Düzce, Bolu, Adapazarı, Bartın, Zonguldak, Karabük 

and Kastamonu. The results of this study will help both academicians and practitioners to better understand 

the potential dynamics of forest products industry examining the common problems and constrains both at 

production and managerial levels. 

Keywords: Western Black Sea Region, Forest Products Industry. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2009.03.01.036  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Polikarbonat ve Kayın Papel Tabakalardan Üretilen Kompozit Lamine Levhaların Mobilya 

Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI, Arş. Gör. Memiş AKKUŞ  

                                                               Arş. Gör. Barış ÇAYIR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.12.2009 – 09.12.2012         Ek süre : 12 Ay       
 

Proje Özeti : Sürdürülebilir bir gelişme için temel ilkelerden biri kaynak israfını önlemek, doğal kaynakları 

korumak ve kaynaklardan elde edilen ürünleri geri kazanmaktır. Bu çalışmada, geri dönüştürülebilir 

polikarbonat levhalar doğal ahşap tabakalarla, farklı alternatiflerde lamine edilecek ve yeni malzemeler 

üretilecektir.Bu yeni malzemeler mobilya üretiminde kullanıldığında mobilya hammad- desindeki ahşabın 

kullanım oranı düşürülmüş olacaktır. Polikarbonatın mobilya hammaddesindeki kullanım oranı ne kadar 

yükseltilebilirse, orman varlığının korunması bakımından o oranda fayda sağlayacaktır. Ayrıca mobilya 

kullanım ömrünü tamamladıktan sonra levhaların bünyesinde bulunan polikarbonat geri dönüştürülerek 

tekrar kullanılabilecektir. 

          Literatürde plastik esaslı malzemelerin ahşap ile kompozit edilerek kullanıldığı görülmektedir, levha 

biçimindeki kompozitlere su itici özellik kazandırmak amacıyla atık polipropilen ve polietilen 

bağlayıcılardan yararlanılabileceği [1] [2], atık kağıt ve ahşap yonganın karşılıklı olarak %50 oranında 

kullanılması durumunda, fenolik reçine miktarının $1 arttırılması durumunda yoğunluğunun da artacağı ve 

levhanın tüm özelliklerinin iyileşeceği [3], izosiyanat ile bağlanması durumunda çivi ve vida tutma 

kapasitesinin artabileceği ve sıcakta biçim verilebileceği görülmektedir [4]. Yapılan çalışmalardanelde 

edilen diğer bir sonuca göre de; plastik matris içinde kağıt dağılımının ve ahşap ile kağıdın yapışma 

direncinin fiziksel ve mekanik özellikler üzerinde etkili olduğu görülmektedir [5]. 

          Plastik ve ahşap karışımından elde edilen levhalar üzerine yapılan araştırmalarda plastik ve ahşap 

mekanik yolla parçalandıktan sonra farklı bir bağlayıcı ile birleştirilerek kompozit oluşturulmaktadır. Bu 

çalışmaların içinde levha haline getirilmiş plastik ve ahşabın lamine karakterde birleştirildiği malzemeler 

üzerinde yapılmış araştırmalara ise rastlanmamaktadır. Oysa iç mekanda kullanılmak koşuluyla, kompozit 

bir malzemenin daha farklı yöntemlerle elde edilebilmesi olasıdır. 

          Bu bağlamda; üretilecek yeni levhaların, mobilya üretiminde kullanılabilirliğini saptamak amacıyla 

özgül ağırlık, basınç, makaslama, eğilme direnci, elastikiyet modülü ile yüzeylerde vida ve çivi tutma 

dirençleri belirlenecektir. Bunlara ilaveten sabit (kavela+tutkal, kavela+tutkal+vida) yada demonte 

(kavela+minifix, kavela+vida, kavela+köşebent) köşe birleştirmelerdeki performanslarını belirlemek 

amacıyla da deneyler yapılacaktır. Deneylerin sonucunda elde edilen bulgular istatiksel yöntemlerle 

karşılaştırmalı bir biçimde irdelenecek yeni üretilen kompozit malzemelerin kullanım özellikleri ve yerleri 

saptanacaktır. 
 

 

Project Abstract : one of the basic principles for Sustainable development to avoid the waste of resources, 

to protect natural resources and products derived from sources to win back. In this study, recyclable 

polycarbonate sheets of natural wood with a layer of different alternatives will be laminated example, 

features and new materials new materials used in furniture production furniture hammad - desindeki wood 

utilization rate will be reduced. Poor weathering in an ultraviolet furniture raw materials in use, there has to 

be upgraded, the existence of forest protection in terms of the rate of benefit. Also, the life of the furniture 

after you complete within the structure of the sheets of polycarbonate are recycled, it will be available again. 

          In the literature, wooden, plastic-based materials have been used by the composite, it is seen that, 

plate in the form of composites, water repellent properties to waste with the aim of polypropylene and 

polyethylene connector will be available [1] [2], waste paper and wood chips as 50 %in the case of the use, 
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phenolic resin, in the amount of $1 in the case of increasing the density of the plate will increase and to heal 

all the properties of the [3], to connect with isocyanate in the case of nails and screws may increase the 

retention capacity and heat format, which could be observed [4]. Made calismalardanelde the other as a 

plastic matrix of the distribution of the paper in the paper and wood adhesion of the resistance of the 

physical and mechanical properties is seen to be effective on [5]. 

          Plastic and wood obtained from a mixture over the sheets of plastic and research in the mechanical 

wood dissolved after a different connector combined with the creation of the composite. This work to the 

plate is made of plastic and laminated wood in the character of combined materials on the research, if it is 

not found. However, to be used in the interior, on the condition of a composite material than can be obtained 

with different methods are possible. 

          In this context, to be produced; new sheets, furniture production, in order to determine the availability 

of specific gravity, pressure, shearing, bending strength, modulus of elasticity surface with screws and nails 

in the holding will be determined resistance. In addition to hard (dowel+glue, dowel+glue+screw), or 

disassembled (dowel+school, dowel+screws, dowel+angle) in the corner join in order to determine the 

performance of the experiment will be done. When the results of experiments and statistical methods of 

comparative discussed in a format that is produced by the use of composite materials, features, and locations 

to be determined. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2010.03.05.037  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanılan  Perde Duvar Kalıplarında Farklı Kalıp Yüzeyi ve 

Donatı Miktarının Taze Beton Yanal Basıncı Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Serkan SUBAŞI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr.Ahmet BEYCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇOMAK 

                                                               Yrd. Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.02.2010 – 18.05.2013         Ek süre : 3 Ay              

 

Proje Özeti : Kolay yerleşmesi, sıkıştırma aracı gerektirmemesi, yüksek durabilite özelliği gibi nedenlerle 

yüksek performanslı beton üretimine olanak veren kendiliğinden yerleşen beton ülkemizde de tanınmaya ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Şantiye uygulamalarında sorunların yaşanmaması için kendiliğinden yerleşen 

betonun (KYB) kalıp içerisindeki davranışının daha iyi belirlenmesi ve KYB’ye uygun kalıp tasarımının 

yapılması gerekmektedir. 

          Kalıp, taze betonun hidrostatik basıncı yanında beton döküm süreci ve diğer çevre faktörlerinden 

kaynaklanabilecek bütün yükleri taşıyabilmelidir. Kalıba tesir eden kuvvetler arasında en önemli yeri tutan 

beton ağırlığı ve/veya beton hidrostatik basıncıdır. Özellikle düşey kalıp yüzeylerinde (perde duvar, kolon 

gibi düşey konumdaki betonarme yapı elemanları kalıplarında) betonun hidrostatik basıncı en etkin kalıp 

tasarım faktörü olarak görülmektedir. Elde edilen literatür bilgilerine göre kalıp tasarımında kullanılan 

hesaplama yöntemlerinde, beton yoğunluğu, beton karışım elemanları ve beton kıvamı gibi faktörlerin genel 

faktörler olarak alındığı görülmektedir. 

          Araştırmada 1m genişlik, 2 m yükseklik ve 15 cm kalınlığında farklı yüzey özelliklerine sahip dört 

adet perde duvar kalıbı hazırlanacaktır. Kalıp yüzeyleri sarıçam, çelik sac, kontrplak ve geçirgen astarlı 

olacaktır. Donatışız perde duvar kalıplarının içerisine KYB dökülerek beton yanal basınç değerleri 

ölçülecektir. Ayrıca her bir kalıp türüne enkesitteki donatı oranı %1, %2 ve %3 olacak şekilde hazırlanan 

donatılar yerleştirilerek beton dökülecek ve yanal basınç değerleri ölçülecektir. Bütün kalıplardan toplamda 

16 adet perde duvar elde edilecektir. Kalıba etkiyen beton yanal basınçları kalıp yüzeyinde 6 farklı noktada 

yük hücreleri yardımı ile ölçülecektir. Bununla birlikte yanal basınç ölçüm noktalarında beton olgunlaşma 

süreleri ve sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan 28. günde sertleşmiş betonlarda karot 

örnekleri alınarak kalıp farklılığından dolayı beton mukavemetlerinde meydana gelen değişimler tespit 

edilecektir. Deneylerden elde edilen sonuçlar istatistiksel değerlendirmelere tabi tutularak yüzey farklılığı, 

donatı yoğunluğu ve beton olgunlaşma süresine bağlı olarak beton yanal basıncı değerlerindeki değişimler 

incelenecektir. 

           İnşaat sektöründe giderek daha fazla uygulama alanı bulan kendiliğinden yerleşen betonun kalıp 

yüzeylerine yaptığı yanal basıncın deneysel olarak belirlenmesiyle kalıp tasarımında temel parametre olarak 

kullanılan beton yanal basınç değeri daha gerçekçi olacaktır. Kendiliğinden yerleşen betona uygun kalıp 

tasarımı sayesinde olası uygulama hataları ve kazaları önlenerek daha yüksek performanslı betonlar elde 

edilmesi sağlanacaktır. 

          Bu araştırmanın amacı, kendiliğinden yerleşen beton kullanılan perde duvar kalıplarında, farklı kalıp 

yüzeyi ve donatı miktarının taze beton yanal basıncı üzerine etkilerini araştırmak ve buna uygun kalıp 

tasarım kriterleri sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kalıp, yanal basınç, kendiliğinden yerleşen beton, donatı. 
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Project Abstract : Self Compacted Concrete (SCC), which has higher properties, setting easily, requiring 

no compacting equipment and having high durability compared to the conventional concrete has been 

started to be utilized in the construction sector. In order to avoid problems during applications it is vital to 

understand SCC’s behavior in formworks and it is required to design several formworks for SCC. 

          Formwork should be designed to support all the loads arising from hydrostatic concrete pressure and 

the loads due to other environmental factors. The most important factors affecting the formwork are the 

weight of concrete and/or hydrostatic pressure of concrete. Especially, designing the vertical surfaces of the 

formwork (curtain wall, colon etc.), the most effective factor is the hydrostatic pressure of concrete in lateral 

direction. According to literature review, concrete density, concrete producing materials, and consistency of 

fresh concrete utilized are the general factors used for formworks design. 

          In this study, four curtain wall formworks will be constructed with the dimensions of 100 cm length, 

250 cm height and 15cm thick. Pinus silvestris timber, plywood, steel sheet and permeable-liner will be 

utilized to construct formwork surfaces. Concrete lateral pressure will be measured for non-reinforcement 

steel wall formworks while casting in SCC concrete into the formworks. Concrete lateral pressure will be 

tested for samples containing steel bars placed in a ratio of 1, 2, and 3% on the cross section area. Total of 

16 curtain wall samples will be constructed. Concrete lateral pressure will be measured using load cells at 6 

different points in the formworks surfaces. In addition, at these 6 points the concrete maturity and 

temperature values will be measured. After 28 days, hardened concrete core samples will be tested to 

determine the effect of different formwork surfaces on the lateral pressure. Statistical analysis will be made 

to evaluate the effect of different formwork surfaces, steel bar density and concrete maturity on the concrete 

lateral pressure. 

           Self compacted concrete finds a wide application area in construction sector. Therefore, the 

knowledge on the parameters effecting the lateral pressure will improve formwork design for self 

compacted concrete. The findings based on this study will help the sector to diminish the problems arising 

due to the formwork designs. In addition, the findings will decrease application problems and possible 

accidents during the applications. 

          The purpose of this study is to investigate the effects of the percent of reinforcement steel and 

different formwork surfaces on the concrete lateral pressure for self compacted concrete casted wall 

formworks and to provide appropriate formwork design criteria. 

Keywords: Formwork, lateral pressure, self compacted concrete, reinforcement steel. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2010.05.01.038  

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Batı Karadeniz Bal Arısı Populasyonlarının mtDNA Varyasyonu ve Mikrosatellit Markörler 

ile Genetik Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Emel ÖZKAN, Turgut GÜLER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.02.2010 – 23.06.2013         Ek süre : 8 Ay  
 

Proje Özeti : Türkiye, bal arılarının gen merkezine yakın olması nedeniyle kıtalar arasında eşsiz bir 

coğrafik konuma sahiptir. Türkiye’de birçok bal arısı ırkı: A. m anatoliaca,  A. mcaucasica, A. m. meda, A. 

m. syriaca, A. m. Carnica ve ayrıca bazı local ekotipler bulunmaktadır.  

          Son 30 yıl boyunca böcek genetiğindeki ilerlemelere paralel olarak yeni metotlar geliştirilmekte ve 

böceklerin genetik yapısını araştırmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı diğer bölgelere göre çok 

az çalışılmış olan Batı Karadeniz bal arısı popülasyonlarını mtDNA varyasyonu ve onyedi polimorfik 

mikrosatellit lokusu bakımından, bal arıları için yeni bir metot olan multiple-PCR metodunu kullanarak 

tanımlamak ve genetik çeşitliliği ortaya koymaktır. 

          İşçi arı örneklerinde mtDNA üzerindeki tRNAleu-COII intergenik bölgesi DraI, XbaI ve BglII 

resitriksiyon endonükleaz enzimleri ile kesilerek fragment analizi yapılacak. Buna ek olarak onyedi 

polimorfik mikrosatellit lokuslarına göre genotip ve gen frekansları hesaplanacak. F (Fst, Fıt, Fıs) istatistik 

değerleri, populasyonlar arası genetik uzaklık (De), Beklenen (He) ve gözlenen (Ho) heterozigotluk düzeyi; 

Allel gen sayısı ve allel frekansları belirlenecektir.Son olarak  popülasyonlar arası genetik uzaklık 

kullanılarak, Neighbor-Joining (NJ) metoduna göre  Türkiye’deki bal arısı popülasyonlarının filogenetik 

ağacı oluşturulacaktır. 

          Bal arısı populasyonları arasındaki genetik varyasyon düzeyini ve akrabalık derecesini belirlemek için 

bu çalışmanın sonuçları ve benzer çalışma sonuçları karşılaştırılacaktır. Bu araştırma ile bal arısı 

populasyonları moleküler düzeyde tanımlanarak genetik kompozisyonu belirlenecektir. Çalışma ayrıca 

gelecekte bal arısı genetik çeşitliliğini koruma ve yönetim programları geliştirmek için DNA veri bankası 

oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Bal arısı (Apis mellifera L), mtDNA, PCR-RFLP, Mikrosatellit, Genetik çeşitlilik,  

multiplex-PCR. 
 

 

Project Abstract : Turkey has unique geographic location among the continents as near genetic centre of 

the honeybees. So there have been more honeybee subspecies in Turkey: A. m anatoliaca, A. mcaucasica, 

A. m. meda, A. m. syriaca, A. m. carnica. and also some local honeybee ecotypes.  

           During the last three decades new methods have been developed and applied to investigate the 

genetics of insect in responce to advances in insect genetic. The aim of this research İs to identify Western 

Black Sea honeybee populations which were less studied depending on mtDNA and seventeen 

microsatellite locus by using multiple-PCR method that is new method for honeybees and is to detect their 

biodiversity. 

           tRNAleu-COII on mtDNA at honeybee samples will be identified using DraI, XbaI and  BglII  

restriction endonucleases.In addition to this, genotype and gene frequencies will be calculated according to 

seventeen microsatellite loci. F statistics (Fst, Fıs, Fıt ), genetic distances (De) among the honeybee 

populations of Turkey accepted and observed value of  heterozygosity (Ho, He); allele number and allele 

frequencies, within populations will be determined. Finally, phylogenetic tree of honeybee populations in 

Turkey will be constructed by using genetic distances according to neighbor-Joining (NJ) method. 

           Genetic analysis resulting from these studies and some similar studies will be compared in order to 

determine the genetic relationships among the honeybee population of Turkey and levels of genetic 

variation. With this investigation, honeybee populations will be defined at moleculer level, and their genetic  
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composition will be determined. In future this study will also contribute to establishing a DNA database for 

conservation genetic variability of honeybee population and evolving management programs. 

Keywords: Honeybee (Apis mellifera) mtDNA, PCR-RFLP Microsatellites, Genetic diversity, multiplex-PCR. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : M. Kekeçoğlu and P.G.Rasgele, “A New Honey 

Bee (Apis Mellifera L.) Ecotype İn Western Black Sea Of Turkey”, Apıslovenıa-35
TH 

Beekeepıng, March 

2012, Slovenia. 

         Meral KEKEÇOĞLU, Pınar GÖÇ RASGELE, “Mikrosatellit Analizine Dayanarak Türkiye Bal Arısı 

(A. M. Anatoliaca) Populasyonlarının Karşılaştırılması ve Yeni Ekotiplerin Tanımlanması”, Ekoloji 2013 

Sempozyumu, 2013, Tekirdağ. 

          Meral Kekeçoğlu, “Düzce İli Yığılca İlçesinde Eşsiz Bir Arı Ekotipi: Yığılca Bal Arısı (Apis Mellifera 

L.)” Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, 2015. 
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Proje No        : 2010.04.01.039 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sıçanlarda Eritropoetinin Penisilinin Oluşturduğu Epilepsiye Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şerif DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Seyit ANKARALI, Arş. Gör. Şule BULUR 

                                                               Arş. Gör. Zeynep S. KÜÇÜKBAYRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  08.04.2010 – 08.01.2011          

Proje Özeti : Epilepsi dünyada görülen en yaygın nörolojik hastalıklardan birisidir. Şimdiye kadar epilepsi 

mekanizmaları hakkında farklı görüşler ileri sürülmüş olmasına rağmen nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. 

Ancak temelinde beyindeki inhibitör mekanizmanın bozulması ya da eksitatör mekanizmaların aşırı faaliyeti 

bulunmaktadır. Beyindeki en etkili inhibitör madde olan GABA’nın azalmasını sağlayan herhangi bir sebep 

epilepsinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ayrıca beyindeki en etkili eksitatör nörotransmitter olan glutamatın 

aşırı salgılanması da epilepsiye neden olabilir. Bugüne dek birçok maddenin epilepsi üzerine etkisi konusunda 

çeşitli çalışmalar yapılmış olup eritropoetin de bunlardan biridir. Sitokin süper-ailesi üyesi Eritropoietin (EPO) 

ilk kez kemik iliğinde eritroid progenitörlerinin olgun eritrosit olmasını sağlayan hormon olarak tanımlanmıştır. 

Ancak son yıllarda EPO ile ilgili birçok fizyolojik rol tanımlanmıştır. EPO lokal stress yanıtlarda doku koruyucu 

bir sitokindir. Eritropoetin böbrek, retina, barsak ve beyinde özellikle hipokampüste epo reseptörleri üzerinden 

etki etmektedir. Posthipoksik tedavide glutamat, reaktif oksijen molekülleri, inflamatuar sitokinler gibi doku 

zedelenme ürünlerine karşı astroglia ve nöron koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada EPO´nun 

epilepsi üzerine akut etkilerinin olup olmadığı araştırılacaktır. Deneysel epilepsi penisilin ile oluşturulacak ve 

epileptik deşarjların oluşmasından sonra EPO verilerek deşarj frekansı ve genliğinde değişiklik olup olmadığına 

bakılacaktır. Araştırma 9 ay sürecektir ve Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuarında, Fizyoloji Anabilim 

Dalı öğretim üyesi ve asistanları tarafından gerçekleştirilecektir.             

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Eritropoetin, Sıçan, Elektrokortikografi.  

Project Abstract : Epilepsy is one of the widely seen neurological disorder. So far, different opinions about the 

mechanisms of epilepsy have been suggested, although causes could not be understood. But, on the basis of 

epilepsy mechanism is failure of inhibitory mechanisms in the brain, or excessive activity of excitatory 

mechanisms. GABA which is the most effective inhibitor in the brain that provide reduction for any reason may 

cause epilepsy. Also excessive secretion of glutamate that is the most effective excitatory neurotransmitter in the 

brain can cause epilepsy.  Until now, various studies have been made about many substances on the effect of 

epilepsy and one of them is erythropoietin. Cytokine super-family member Erythropoietin (EPO) is defined at the 

first time in bone marrow as a hormone that converts erythroid progenitors to mature erythrocytes. However, in 

recent, many physiological roles for EPO have been identified. EPO  is a tissue protective  sitokin for responses 

in local stres. Erythropoietin affects epo receptors on kidney, retina, intestine and brain, particularly 

hippocampus. It is known protective effects for astroglia and neurons againts tissue damage products such as 

glutamat, reactive O2 molecules, inflamatuary sitokins in post-hypoxic treatment. In this study the acute effects 

of EPO on epilepsy will investigate whether or not. Experimental epilepsy will be induced with penicillin and 

EPO will be given after the maturation of epileptic discharges, the discharge frequency and amplitude changes 

will be observed. The study  will be completed 9 months and it  will be conducted by the assistant professors and 

research assistants of Department of Physiology in the physiology research laboratory. 

Keywords: Epilepsy, Erythropoietin, rat, electrocorticography. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Şule BULUR, Süber DİKİCİ, Şerif DEMİR, Seyit 

ANKARALI, “Eritropoetinin Santral Sinir Sistemindeki Nöroprotektif Etkileri.” Düzce Tıp Dergisi, 2012. 
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Proje No        : 2010.02.01.040 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Üniversite Öğrencilerinin Yer Bağlılığını Etkileyen Etmenler ve Mekansal Çözümler 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM, Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, 

                                                             Arş. Gör. Elif Lütfiye KUTAY KARAÇOR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  08.04.2010 – 08.10.2012         Ek süre : 6 Ay       

Proje Özeti : Fiziksel çevreler, sosyal aktivitelerin gerçekleşebileceği mekânlar olarak, sosyal rolleri ve 

sosyal ilişkileri açığa çıkartmaktadır. Çevre psikolojisinin temel terimlerinden biri olan “yer” kavramıyla 

ilgili çok sayıda kavramlar geliştirilmiştir. Bu kavramlar arasında bulunan “yer bağlılığı”, insanların 

yaşadıkları yerler ile geliştirdikleri bağlara atıfta bulunmaktadır. Demografik ve sosyal etmenlerin yanı sıra, 

bir yere ait fiziksel özellikler ve sembolik anlamlar da yer bağlılığının gelişmesini sağlamaktadır. İnsanların 

bir yer için geliştirdikleri yer bağlılığı duygusu ile ilgili literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalarda çok farklı örneklem gruplarının yer bağlılıkları değerlendirilmiştir. Ancak, üniversite 

öğrencilerinin yer bağlılıklarına ilişkin çalışmalara çok fazla rastlanmamaktadır. Oysa ki, üniversiteye 

başlamakla birlikte, alışık olunmayan bir yere gelinerek, aileden uzakta olan bu çevrede uzun süreli 

sayılabilecek bir dönemde yaşamak yeni gelinen yere uyum sağlamayı gerektirmektedir. Bazı öğrenciler bu 

sürecin yaşanmasında zorluklarla karşılaşmazken, bazıları çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bunda, 

fiziksel ve sosyal çevre etmenleri ile birlikte gelişen/gelişmesi beklenen yer bağlılığı duygusunun öneminin 

de büyük olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin bulundukları yere 

(Düzce) bağlanma dereceleri ve bunu etkileyen etmenler araştırılacaktır. Bağlılığı artıracak koşulların 

sağlanması için mekânsal olarak tasarıma ilişkin öneriler getirilecektir. Yer bağlılığının gelişmesi, sosyal 

iletişimi artıracak, aidiyet duygusunu geliştirecek ve adaptasyonun hızla gelişmesini ve öğrenci başarısının 

da hızla artmasını beraberinde getirecektir. Projede kuramsal kavramlardan yola çıkarak, Düzce Üniversitesi 

öğrencilerinin yer bağlılığını belirlemek için anket çalışması yapılacaktır. Bu bağlamda, öğrencilere 

Düzce’ye ve geldikleri yerlere ilişkin sorular içeren anket formları dağıtılacaktır. Anketler, aynı örneklem 

grubuna 3 kez yinelenerek tekrarlanacaktır.  Anketlerin PASW Statistics 18.0 ile analizleri yapılıp, elde 

edilen bulgular değerlendirilecek, fiziksel çevrenin gelişimine ilişkin örnekler sunulacaktır. Bu çalışmalar 

24 ayda tamamlanacaktır. Bu bağlamda projede, yürütücünün yanı sıra 3 araştırıcı da görev alacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yer bağlılığı, üniversite öğrencileri, fiziksel çevre, Düzce 
 

 

Project Abstract : Physical environments, being as spaces for social activities, illustrate social roles and 

relations. A vast number of terms have been developed concerning the concept “place” –one of the basic 

terms used in environmental psychology. The term “place attachment” has been developed from the concept 

of place. It refers to the bonds that people develop with their living environments. Along with 

demographical and social factors, physical features and symbolic meanings of a place allow the 

development of place attachment. In literature, one can find various researches regarding place attachment. 

Place attachments of various subject groups have been evaluated in these studies.  However, place 

attachment of university students has not been studied widely. Translation to the university necessitates 

adaptation to a new environment, mostly far for from the home town and family. Some students may not 

experience any problems, while others may come face to face with some difficulties during the adaptation to 

a new place. Place attachment which develops along with physical and social factors has great importance in 

this regard. In this study, place attachment degrees of the students of Düzce University and factors 

influencing this issue will be explored.  Some spatial solutions will be suggested for the enhancement of 

conditions that would improve place attachment. Place attachment would develop social interaction and 

develop sense of belonging to a particular place. Thus, the adaptation, as well as the students’ success will 
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 be improved rapidly. Starting from theoretical concepts, place attachment of students will be determined by 

conducting a survey research. Thus, questionnaires consisting of questions related to Düzce and the places 

where they came from, will be distributed to Düzce University students. The questionnaires will be handed 

out to the same subject group three times and will be calculated by using PASW Statistics 18.0. The 

findings will be evaluated and some spatial suggestions will be offered accordingly. The research will be 

conducted within 24 months, by a main researcher (leader of the group) and 3 assisting researchers.  

Keywords: Place attachment, university students, physical environment, Düzce. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 

Proje kapsamında yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2010.03.02.042  

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Rotor-Yatak Sistemi Dinamik Davranışlarının Deneysel İncelenmesi, Modellenmesi ve 

Geleneksel Olmayan Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hamit SARUHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. İsmail ERCAN, Doç. Dr. Abdurrahman KILIÇ, 

                                   Doç. Dr. İlyas UYGUR, Doç. Dr. Adem ÇİÇEK, Öğr. Gör. Ömer ERKAN 

                                 Arş. Gör. Fuat KARA, Arş. Gör. Mustafa YILDIZ, Arş. Gör. Emine YÜCEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  08.04.2010 – 08.10.2011          

 

Proje Özeti : Rotor-yatak sistemlerin dinamik davranışı üzerine yapılan çalışmaların ana amacı dönen 

makinelerin titreşim sorunlarına maruz kalmadan gelişimine imkân sağlamaktır. Rotor-yatak davranışlarının 

tahmin edilmesi endüstride kullanılan makineler için çok önemlidir. Endüstride çeşitli makine sistemlerinde 

(örneğin turbo makinelerde, buhar ve gaz türbinleri, jeneratörler, kompresörler, pompalar, takım tezgâhları, 

helikopter, uçak ve benzeri yüksek hız isteyen makinelerde) istenen yüksek hızın yanı sıra güvenli, kararlı 

ve ekonomik tasarım gereksinimleri gün geçtikçe artmaktadır. Dönen makinelerin tasarımında rotor 

dinamiği davranışlarının tahmin edilmesi dinamik analiz gerektiren bir durumdur. Deneysel çalışmalarla bu 

davranışları gözlemlemek, elde edilen bulguları hızlı analiz edecek metotlar kullanarak tasarımı optimize 

etmek çok önemlidir.  

          Bu çalışmada ana amaç, yüksek hız isteyen makine sistemlerinde çok yaygın olarak kullanılan rotor-

yatak sistemlerin değişik yüklemelerde, hızlarda ve değişik geometrik konfigürasyonlarda genel dinamik 

davranışlarını deneysel olarak tespit etmektir. Ayrıca deney sonucunda elde edilen sonuçları analiz ederek 

bu analiz sonucunda matematiksel bir model oluşturulacak ve geleneksel olmayan tasarım optimizasyonu 

algoritmaları (Genetik Algoritmalar, Tavlama Benzetimi ve Kuş Sürüsü Davranış Mantığı) kullanarak rotor-

yatak sistemi tasarımında optimum (en uygun) performans elde edilecektir. Bu çalışmanın yanı sıra Makine 

Eğitimi ve Makine Mühendisliği alanında eğitim alan kişilerin özellikle öğrencilerin konu ile ilgili derslerini 

daha iyi kavramalarını sağlamak ve bu denli yaygın ve önemli olan konuda ilgilerinin nasıl artırılabileceğini 

tespit etmek araştırmanın hedefleri arasında olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rotor-yatak sistemi, optimizasyon, genetik algoritma, tavlama benzetimi, kuş sürüsü 

davranış mantığı. 
 

 

Project Abstract : The major objective of the studies on the dynamic behavior of rotors is to allow 

development of rotating machinery that will be free from vibration problems. Rotor dynamics prediction has 

several important consequences for a large group of machinery such as turbines, compressors and pumps, 

machine tools, helicopters, aircraft etc. The dynamics of these systems are very critical for their proper 

functioning, stability, and efficiency. For example, if one of the natural frequencies is in the operation 

region of the system, i.e. one of the excitation frequencies during the operation is close to one of the natural 

frequencies, then the system may resonate and the resulting large amplitude vibrations will cause loss of 

accuracy and efficiency in the operation, and may also damage the bearings and the rest of the machinery. 

          The main objective of this study is to develop a fast optimization method for the dynamic analysis of 

rotor-bearing systems so that they can be used during the design and the operation of the machinery. The 

method can be used to determine the frequency response function of the system at critical locations for 

different geometric configurations very fast so that the design could be optimized. The effects and optimal 

values of some internal system parameters could also be determined using the non traditional optimization 

methods (Genetic Algorithm, Simulated Annealing, and Particle Swarm). Beside these all, mechanical 

engineers and educators who interested in the rotary machine design especially the mechanical design 

students will be a target for this study so that their theoretical learning will be enhanced with the experimental 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

study.  

Keywords: Rotor-Bearing system, optimization, genetic algorithm, simulated annealing, particle swarm. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Hamit SARUHAN, Suat SARIDEMİR, Ömer 

ERKAN, “The effect of full annular rub on the rotating machinery system consıderıng dıfferent rub 

materials and shaft running speeds.” U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 75, Iss. 4, 2013. 

         Hamit Saruhan, Suat Sarıdemir, Adem Çiçek and İlyas UYGUR, “Vibration Analysis of Rolling 

Element Bearings Defects” Journal of Applied Research and Technology, V: 12, Issue 3, P: 384–395, 2014 
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Proje No         : 2010.02.01.043 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Ahşap Malzemenin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM, Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ 

                                                    Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT, Doç. Dr. Süleyman KORKUT 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  08.04.2010 – 08.10.2012         Ek süre : 6 Ay            

Proje Özeti : Ahşap, peyzaj mimarlarının önemli yapı materyallerinden birini teşkil etmektedir. Fiziksel 

(çalışma, ses ve ısı yalıtımı) ve mekanik özelliklerinin alternatif olan diğer materyallere nazaran daha 

yüksek olması, kolay işlenebilmesi, renk, form ve doku çeşitliliği, çevreye dost bir malzeme oluşu, doğa ile 

uyumlu bir ahenk oluşturması ve maliyetinin düşük bulunması ahşabın peyzaj mimarisinde tercih edilme 

sebeplerinin en başta gelenlerini oluşturmaktadır. Günümüzde gazebo, pergola, köprü, merdiven, çocuk 

oyun elemanları, döşeme, bank, çiçeklik, çöp kutuları, vb. peyzaj donatı elemanlarında ana ve yardımcı 

malzeme olarak kullanılmaktadır. 

          Bu çalışmada, peyzaj mimarlığında ahşap malzeme kullanımının tasarımcı ve üretici açısından 

değerlendirilmesi, mevcut durumun ortaya konulması ve ahşap malzeme kullanıma ilişkin önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma metodolojisi Peyzaj Mimarları Odası'na kayıtlı tasarım, 

uygulama, bakım ve onarım alanlarında çalışan peyzaj mimarları ve ahşap malzemeden peyzaj donatı 

elemanı üreten sanayi işletmeleri ile gerek yüz yüze gerekse internet ortamında yürütülerek uygulanacak bir 

anket çalışmasını içermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, ilgili alandaki akademisyen, uygulayıcı ve 

üreticilerin peyzaj donatı elemanı üretiminde ahşap endüstrisinin dinamiklerini anlamalarına yardımcı 

olacaktır. 

Anahtar sözcükler: Ahşap, peyzaj donatı elemanı, peyzaj mimarlığı 
 

Project Abstract : Wood is one of the frequently used structural materials in landscape architecture. The 

fact that its physical (mechanics, sound and heat insulation) and mechanical features have better values than 

the alternative materials, easy processability, variations of color and texture, being a natural friendly 

material, ability to form a harmony with the nature, and cost-effectiveness are the most important reasons 

why the wood is preferred in landscape architecture. It is contemporarily used as a main or an auxiliary 

structural material for landscape construction elements such as gazebos, pergolas, bridges, stairs, 

playground structures, floor coverings, benches, flower pots, trash bins, etc. 

          The aim of this research is to evaluate the usage of wood in landscape architecture from the view 

points of designers and producers, expose the present situation and develop suggestions fort he usage of 

wood. Therefore, the research will involve surveys. The questionnaires will be distributed to the landscape 

architects, who are members of the Chamber of Landscape Architects of Turkey, and. to the factories which 

produce construction materials made of wood. The results of the research will contribute to academics, 

landscape architects and producers for understanding the dynamics of the wood industry in the production 

of landscape construction elements. 

Keywords: Wood, Landscape Construction Material, Landscape Architecture. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2010.02.01.044 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kentsel Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması: 

Düzce Örneği 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Zeki DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Özgür YERLİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  08.04.2010 – 08.04.2012         Ek süre : 6 Ay            
 

Proje Özeti : Gürültü, özellikle büyük kentlerde insan sağlığını tehdit eden önemli kentsel sorunlardan biri 

haline gelmiştir. İnsanların, taşıtların, inşaat alanlarının, endüstri-sanayi bölgelerinin vs neden olduğu 

gürültü, kentlerde sürekli hale gelen bir uğultuya dönüşmüştür. Deveci (2004)’ye göre, gürültünün insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sağırlığa kadar yol açabilmektedir. Gürültü bunun dışında, çeşitli beyin 

hasarları, dinleme ve anlama güçlüğü, dikkat dağınıklığı, iş verimi ve konsantrasyonda azalma, stres, baş 

dönmesi, sinirlilik gibi sorunlara sebebiyet vermektedir.  

          Günümüzde özellikle kentsel gürültünün olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır.Literatürde de sıklıkla karşımıza çıkan gürültü ölçümleri, elde edilen ölçüm verilerine 

dayanarak gürültü haritalarının hazırlanması, oluşturulan haritalar üzerinden yorumlar yapılarak gürültü 

miktarlarının, yönetmeliklerde izin verilen miktarlardan fazla olan ve sınıra yaklaşan bölgeler için çeşitli 

çözüm arayışlarına gidilmesi yöntemi de bunlardan bir tanesidir. Ülkemizde de son yıllarda olumsuz 

etkisinin giderek daha belirgin olarak ortaya çıktığı gürültü kirliliğinin engellenmesi amacıyla gerek teorik 

gerekse de pratik ölçekli birçok çalışma yapılmaktadır.  

          Bunlara ek olarak otoban gürültüsü de özellikle metropol kentler başta olmak üzere birçok kentte 

günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle büyük kentlerde otobanlar artık kentlerin içinden 

geçmeye başlamış ve kentlerle bütünleşmiştir. Bilindiği gibi otobanlar durmanın, duraklamanın yasak 

olduğu ve hız sınırlarının kent içi limitlere göre çok yüksek değerlere ulaştığı yollardır. Bu durumda trafik 

gürültüsünün otoban çevresine olan etkisi, tartışmasız bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

          Otoban gürültüsünün engellenmesi amacıyla günümüzde yapılan çalışmalar arasında en yaygın olanı 

gürültü perdeleri oluşturulmasıdır. Bu perdeler canlı, cansız veya canlı-cansız karışık materyallerden 

olabilmektedir. Canlı materyal olarak, gürültünün engellemesi konusunda bitkiler kullanılmaktadır. Ancak 

kullanılacak bitkilerin türü, boyu, dikim sıklığı, bitki perdesinin yüksekliği, uzunluğu ve genişliği gibi 

parametrelerle gürültünün engellenmesi arasında var olan ilişkiler ağını net olarak tarif eden, bu yöne 

eğilmiş bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece otobandaki gürültünün tespit edilmesinin, tek başına 

bir katkı sağlayamayacağı, uygulamaya yönelik konularda sıkıntı yaratabileceği düşüncesinden hareketle, 

çeşitli türdeki bitkilerin gürültüyü engelleme kabiliyetlerinin de ölçüldüğü ek bir çalışmanın, bu çalışma ile 

birlikte yürütülmesi gerektiği gündeme gelmektedir.  

         Bu noktadan hareketle çalışma; Ankara-İstanbul otobanından ve dinlenme tesislerindeki çeşitli 

noktalardan (bitkisel perde varsa önünden ve arkasından, yolcuların dinlendikleri açık alanlardan) gürültü 

miktarlarının tespit edildiği, bunlara ek olarak da farklı türdeki bitkilerle oluşturulmuş, farklı genişlik, 

yükseklik ve uzunluktaki bitkisel perdelerin gürültüyü engelleme kabiliyetlerinin ortaya konduğu 

araştırmaları içeren bir şekle bürünmektedir.  

          Otoban gürültüsünün tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmaları içeren bu araştırma, BAP desteği 

ile Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR tarafından yürütülen “Kentsel Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları 

Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Düzce Örneği” isimli projeye de büyük sağlayacaktır. Çünkü Ankara-

İstanbul otobanı kent merkezine çok yakın bir yerden geçmektedir. Ayrıca yakın zamanda inşaatı bitirilmesi 

planlanan Zonguldak otobanı ise kent içerisinden geçecektir. Bu durumda otoban ve yakın çevresi kentsel 

alan kullanım türlerini, gürültü yönünden etkileyen temel unsurlardan biri haline gelecektir.  

Bu çalışmanın amaçları;  

• Otobanlardaki gürültü seviyesinin tespit edilmesi,  
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• Otoban kenarlarında yer alan dinlenme tesislerindeki çeşitli noktalarda (bitkisel perde varsa önünden ve 

arkasından, yolcuların dinlendikleri açık alanlardan) gürültü seviyesinin tespit edilmesi, 

• Farklı türdeki bitkilerle oluşturulmuş, farklı genişlik, yükseklik ve uzunluktaki bitkisel perdelerin 

gürültüyü engelleme kabiliyetlerinin ortaya konması,  

• Otobanlardaki gürültü miktarlarının azaltılmasına yönelik, bitkilsel perdelemeyi içeren çözüm önerilerinin 

sunulması şeklinde sıralanabilmektedir. 

Bahsedilen bu çalışma bütünü içerinde, beklenen sonuçlar ve etkiler ise;  

• Otoban kenarında yer alan dinlenme tesislerinin, yoldan ne kadar içerde yer alması gerektiği,  

• Gürültüyü engellemek için kullanılacak bitkisel perdenin özelliğinin nasıl olması gerektiği (hangi türdeki 

bitkilerle oluşturulmuş, hangi genişlik, yükseklik ve uzunluktaki bitkisel perde), 

• Otoban kent içerisinden geçiyor ise, alan kullanımlarının gürültüden etkilenmemesi için otobanın ne kadar 

yakınına yaklaştırılması gerektiği konusunda çeşitli kararlar alınması,  

• Böylelikle otobanlardan kaynaklanan gürültünün (gerek dinlenme tesisleri gerekse de kent içi kullanımlar 

olmak üzere) azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi,  

• Özellikle gelecekte uygulamaya sokulacak otoban çalışmaları için planlama ve tasarım kararlarının 

oluşturulmasında veri olarak kullanılabilecek olması, 

• Proje sonuçlarının başta Karayolları Genel Müdürlüğü, belediye, il sağlık müdürlüğü, il çevre ve orman 

müdürlüğü ve üniversite olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması ile konunun gündeme 

alınmasının, geleceğe yönelik aktarımların ve altyapının hazırlık çalışmalarının başlanmasının sağlanması 

şeklinde sıralanabilmektedir. 

          Yapılacak olan bu çalışma, BAP desteği ile Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR tarafından yürütülen “Kentsel 

Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Düzce Örneği” isimli proje 

ile benzer paralellikler göstermektedir. Bu sebeple Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR, bu çalışmanın da başarılı bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak için yönlendirici ve takipçi bir rol üstenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Otoban, gürültü, bitki perdesi. 
 

 

Project Abstract :  Noise has become one of the urban problems that threaten human health particularly in 

big cities.  Noise caused by humans, vehicles, construction zones, industrial zones etc. has turned into a 

background noise that has become permanent in cities. According to Deveci (2004) the negative effects of 

noise on human health can get as serious as deafness. Apart from this, noise leads to problems such as 

various brain damages, difficulty in listening and comprehending, distractibility, reduction in work 

efficiency and concentration, stress, dizziness and nervousness.  

          The first regulation that covers the harms of and measures against noise is the “Noise Control 

Regulation” issued in December 11, 1986 in the official gazette with the issuance number of 19380. The 

objective of this regulation is to allow for an environment which is not harmful to the comfort, tranquility 

and bodily and psychological health of the individuals. The regulation, in line with this objective, covers the 

definition of noise related terms and the determination of limits of the noise control.  

          Today, various researches have been being conducted to reduce the negative effects of particularly the 

urban noise. The noise control steps in one of the methods seen frequently in literature are as follows: Noise 

is measured, noise maps are made based on the obtained measurement results, the noise maps are 

interpreted, the regions where the noise level is higher than or close to the limits stated in the regulations are 

determined and finally resolution efforts are made. 

The objectives of this study are the following:  

• To measure the noise levels for twelve months in the boulevards and streets of Duzce city center, and to 

make noise maps.  

• Through the interpretation of these maps to determine the regions in the boulevards and streets where the 

noise level is higher than or close to the noise limits.  

• To present the relationships between noise and usage type, and to investigate whether the usage types on 

or in the vicinity of the boulevards and streets prevent or increase the noise. 

• To present various solution offers to minimize the negative effects of noise in regions where the noise is 

higher than or close to the limits. 

• To correlate the population and the urban usage type with regions within which the noise level distribution 

is heterogeneous.  

• To present daily, weekly, monthly and seasonal fluctuations for the measurement period. 
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• With measurement results of particularly the green areas in hand, to determine the role of the green areas 

on noise prevention with respect to their size as well as the leaf characteristics of the plant species growing 

there. 

The expected results and effects of this entire study are the following:  

• Because no noise related studies have been conducted in the Duzce city center yet, this study’s results can 

be used as data in the city plans and city design decisions to be executed today and in the future. 

• Obtained information and ideas will shed light on city planting efforts. The kind of studies that can be 

conducted by landscape architectures to reduce noise will be determined together with the determination of 

how the future studies and the planning decisions will be shaped under the light of the data obtained.  

• Project results will be submitted to the related agencies and institutions which are first and foremost the 

municipality, provincial directorate of health, provincial department of environment and forestry, and 

universities; thus the subject matter will have been put on the agenda. Preparatory studies for future oriented 

transfers and the infrastructure will start. 

          The study that will be conducted for Duzce will be conducted for other cities, thus contributing to an 

expansion from local scale to larger scale, namely from the city scale to geographical region scale, and from 

the geographical region scale to the country scale. 

          Project involves the following stages: The performance of noise measurements in 22 boulevards and 

streets of the city of Duzce for twelve month twice a day (morning and evening). The formation of noise 

maps by using the measurement values. Interpretation of the values through statistical analysis. The 

synthesis of noise values-usage of areas and demographic data. Presentation of general suggestions for the 

regions with noise pollution. And presentation of suggestions particularly with regard to the discipline of 

landscape architecture. 

         The statistical evaluation of the obtained data will be conducted daily, weekly, monthly and seasonally 

with analysis of variance (ANOVA) in the SPSS 13 software, the comparison of the averages will be done 

by Duncan test.  

Keywords : Highway, Noise, Plant Screen. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Zeki Demir, Özgür Yerli, Haldun Müderrisoğlu, 

“Kentsel Gürültünün Engellenmesinde Bitki Materyali Seçimi”, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 

2010, Mersin.   

          Zeki Demir, Özgür Yerli, Haldun Müderrisoğlu, “Kentsel Yeşil Alanların Gürültü Algısına Etkileri”, 

Ekoloji 2011 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Düzce. 

          Zeki Demir, Özgür Yerli, Haldun Müderrisoğlu, Hüseyin Samet Aşıkkutlu “Kamp ve Pikniğe Dayalı 

Rekreasyon Gürültüsünün Değerlendirilmesi: Yedigöller Milli Parkı Örneği”, I. Rekreasyon Araştırmaları 

Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya. 
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Proje No        : 2010.26.01.045 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Mobilya Sektöründe Kullanılan Termoplastik ve Termoset Esaslı Tutkalların Korozif 

Etkisinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr.Cengiz GÜLER, Doç. Dr. Serkan SUBAŞI 

  Yrd. Doç. Dr.Ayhan ŞAMANDAR, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN, Öğr. Gör. Murat SOLAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  08.04.2010 – 08.01.2013         Ek süre : 9 Ay  
 

Proje Özeti : Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek 

parçalanması ve kullanılamaz hale gelmesidir. Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini 

göstermektedir. Teknolojinin bütün alanlarında metallerin kullanılması, inşaat sektörünün hızlı bir şekilde 

çelik konstrüksiyona yönelmesi, dünya nüfusundaki hızlı artışın metal üretimiyle paralellik göstermesi, 

korozyona uğrayan cihazların bozulması veya arızalanması sonucu endüstri üretimin azalması, korozyon 

ürünü malzemelerin insan sağlığı ve çevre açısından son derece zararlı olduğunun iyice anlaşılması, yeraltı 

maden yataklarının hızla tükeniyor olması gerçekleri korozyonun önemini arttırmaktadır. 

Korozyon kayıpları ülkelerin GSMH ’nın yaklaşık %3,5 - %4,5 ’u kadardır. İngiltere Devlet 

Korozyon Komitesinin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de yıllık 1365 milyon paund korozyon ve 

korozyonun neden olduğu ekonomik kayıp söz konusudur. Yapılan araştırmalar, Amerika Birleşik 

Devletlerinde sadece otomobillerin korozyona uğraması ile yıllık 100 milyon dolarlık ekonomik zararın söz 

konusu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma ile mobilya sektöründe çok sık kullanılan termoplastik esaslı Polivinilasetat (PVAC) ve 

Epoksi Reçinesi tutkallı ve bunların termoset esaslı Üre-formaldehid (UF) tutkalı ile Fenol-fomıaldehit (FF) 

tutkalı içerisinde batırılmış, demir (ST3) ve Pirinç Alaşımlarının korozyon davranışları incelenecektir. 

Böylece hangi bileşimdeki tutkalın hangi metal ile uyum içersinde kullanılacağı bilimsel olarak ortaya 

konulacaktır. Plastik esaslı tutkalların yapı teknolojisinde kullanılarak korozyon prosesi üzerindeki etkisi 

araştırılacaktır. 

  Deneylerde kullanılacak tutkallar Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümüne, 

kullanılacak metal alaşımlar Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümünde hazırlanacaktır. Deneyler 

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Kimya Laboratuvarmda yapılacaktır. Bu proje bünyesinde alman cihaz ve 

kimyasallar ayrıca 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak Lastik ve Plastik Teknolojisi ile Çevre 

Kirlenmesi ve Kontrolü Programının ortak kullanacağı Kimya Laboratuvarmm açılması yönünde önemli bir 

adım olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Termoplastik, Termoset, Tutkal, Korozyon, Orman Ürünleri 
 

 

Project Abstract : In general terms, corrosion is the destructive attack of a material by reaction with its 

environment. Corrosion process can be seen in each section of industry. The fact that the use of metals in all 

areas of technology and in construction sector quickly leads to steel construction, the parallelism of the 

world's metal production according to the rapid increase in population and reduction in the production 

industry caused by the deterioration or malfunction of the devices by the corrosion. The facts that corrosion 

products are harmful to human health and to the environment, and underground mines are exhausted rapidly 

increase the importance of corrosion truth. 

Corrosion losses of countries are approximately 3.5% - 4.5% of GNP. According to UK Corrosion Research 

Committee reports, the annual economic losses caused by the corrosion are about 1365 million pounds. 

Researches in the United States show that only the annual corrosion of the car industry costs 100 million 

dollars. 

            With this study, corrosion behaviour of iron (ST3) and Brass which are frequently used in furniture 
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industry and soaked in thermoplastic based glues such as Polivinilasetat (PVAC), Epoxy resin and 

thermoset based glues such as Urea-formaldehyde (UF), Phenol formaldehyde (PF) will be examined. Thus, 

we will find out which glue will be appropriate for which metal alloys. Plastic- based glues will be used in 

construction technology so there effects on corrosion process will be investigated. 

          Adhesives that will be used in the experiments will be prepared at the Faculty of Forestry 

(Assist.Prof.Dr. Cengiz Güler), metal alloys will be prepared in the faculty of Technical Education 

(Assist.Prof.Dr. Serkan Subaşı). Experiments will all be done in Chemistiy Laboratory of Kaynaşlı 

Vocational College. The equipment and chemicals bought for this project will also be used by Elastic and 

Plastic Technologies and Environmental Pollution and Control Program students so this project will be an 

important step for those new programs. 

Keywords: Thermoplastic, Thermoset, Glue, Corrosion, Wood Products 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : H.Gerengi, G.Bereket, "Adsorption and inhibition 

effect of benzotriazole on brass-118 and brass-MM55 in seawater", Protection of Metals and Physical 

Chemistry of Surfaces, 361-366 pp., 2012, DOI: 10.1134/S2070205112030070. 

          H.Gerengi, H.I.Sahin, "Schinopsis lorentzii extract as a green corrosion inhibitor for low carbon steel 

in 1 M HCl solution", Industrial&Engineering Chemistry Research, 780-787 pp., 2012, 

DOI: dx.doi.org/10.1021/ie201776q.  

          H.Gerengi, K.Schaefer, H.I.Sahin, "Corrosion-inhibiting effect of Mimosa extract on brass-MM55 

corrosion in 0.5 M H2SO4 acidic media", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2204-2210 pp., 

2012, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2012.06.019. 

          H. Gerengi, P. Slepski, G. Bereket, "Dynamic electrochemical impedance spectroscopy and 

polarization studies to evaluate the inhibition effect of benzotriazole on copper-manganese-aluminium alloy 

in artificial seawater", Materials and Corrosion, 2012, DOI: 10.1002/maco.201206565. 

          H. Gerengi, H.I.Sahin, EUROCORR 2012 konferansı dahilinde "EUROCORR 2012" bildiri 

kitapçığındaki "Schinopsis lorentzii extract as a green corrosion inhibitor for low carbon steel in 1 M HCl 

solution", 99 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2012. 

          H.Gerengi, K.Schaefer, H.I.Sahin, P.Slepski, EUROCORR 2012 konferansı dahilinde "EUROCORR 

2012" bildiri kitapçığındaki "Corrosion-inhibiting effect of Mimosa extract on brass-MM55 corrosion in 0.5 

M H2SO4 acidic media", 96 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2012. 

          H.Gerengi, C.Akcay, C.Güler, H.I. Sahin, "Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin 

formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 

SDU Orman Fakültesi Dergisi , 155-161 pp., 2012. 
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Proje No        : 2010.02.03.046 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Ağaç Türlerinde Isıl İşlem Uygulamasının Vernik Katman Özellikleri Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT, Doç. Dr. Süleyman KORKUT 

                                                            Fatma DENİZ GÜLER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.06.2010 – 14.12.2011          

Proje Özeti : Isıl işlem metodu 1990 yılından bu güne kadar orman ürünlerinde geniş bir kullanım alanı 

bulmuştur. Odun hammaddesine olan talebin artması ve ormanların gitgide azalması neticesinde eldeki 

hammaddenin rasyonel değerlendirilmesi yollarına başvurulmuştur. Özellikle desen ve diğer odun 

özellikleri nedeniyle büyük rağbet gören yapraklı ağaçların azalması neticesinde iğne yapraklı ağaçların, 

çeşitli metotlarla odun özelliklerinin geliştirilmesi ile yapraklı ağaçların kullanım alanlarında 

değerlendirilmesi için ışıl işlem tekniği ortaya çıkmıştır. Çalışmada; ülkemizde de geniş bir kullanım alanı 

bulan ısıl işlem tekniğinin; kestane, dişbudak, üvez, sarıçam, meşe ve kayın gibi yerli ağaç türlerimiz ile 

limba, iroko ve sapelli gibi egzotik ağaçlarından elde edilen; tek ve çift komponentli su bazlı vernik, 

selülozik vernik, sentetik vernik ve poliüretan vernik uygulanmış ağaç malzemelerdeki vernik film katmanı 

üzerinde oluşturduğu etkiler araştırılacaktır. Çalışma sonucunda ısıl işlem uygulanmış malzemenin 

verniklenme özellikleri belirlenerek gerek uygulamaya gerekse literatüre büyük bir katkı sağlanmış 

olacaktır. 

Project Abstract : Heat treatment method to this day until the year 1990, forest products has found a wide 

field of use. Increased demand for wood raw material and the result of forests dwindle away in the rational 

evaluation of the available raw material has been applied to the road. Especially patterns and other wood 

properties due to large demand reduction in the leafy trees, coniferous trees As a result, various methods of 

wood with properties in the development of the use of trees to be evaluated for the brilliant processing 

technique has emerged. Study in our country find a wide field of use of heat treatment techniques, chestnut, 

ash, rowan, Scotch pine, oak and beech trees, such as with our domestic limba, exotic woods such as Iroko 

and Sapele obtained from the single and dual-component water-based varnish, cellulose varnish synthetic 

wood varnish and polyurethane varnish applied over the varnish film layer formed effects will be 

investigated. Work as a result of heat treatment applied by determining the material properties required to 

the application of varnish as well as a major contribution to the literature will be provided. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Nevzat Cakicier, Süleyman Korkut, and Derya 

Sevim Korkut, “Varnish Layer Hardness, Scratch Resistance, and Glossiness Of Various Wood Species As 

Affected by Heat Treatment.” BioResources 6(2), 1648-1658. 2011. 
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Proje No        : 2010.04.01.047 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yüksek Yağlı Diyetin Rat Karaciğeri Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Meryem ÇAM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Kayhan KARAÇOR, Arş. Gör. Aydın ŞAHİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  16.06.2010 – 16.06.2011          

Proje Özeti : Bu çalışmayla yüksek yağlı diyetin karaciğer üzerine etkisi araştırılacaktır. Ayrıca yüksek 

yağlı diyetin mi yoksa ona eşdeğer (izokalorik) yüksek karbonhidratlı diyetin mi kilo alımında daha etken 

bir rol oynadığı da araştırılacaktır. Bundan elde edilecek sonuçlar insanlarda diyetin düzenlenmesine ışık 

tutacaktır. 

          30 adet erkek wistar albino ratı 28 günlük iken kontrol(K) ve deney(D) olmak üzere iki gruba 

ayrılacak. Deney grubuna yüksek yağlı diyet ( %60 yağ, %20 karbonhidrat, %20 protein) başlanacak. 

Kontrol grubuna ise izokalorik normal diyet ( %70 karbonhidrat, %20 protein, %10 yağ) başlanacak. 20 

hafta boyunca bu besleme devam edecek ve haftalık olarak ratların ağırlıkları ölçülecek. 20. haftanın 

sonunda kan alımmı takiben ratlar kesilerek karaciğerleri alınacak ve alman dokular ışık ve elektron 

mikroskobi teknikleri uygulanarak işlemlerden geçirilecek ve yağlı diyetin karaciğer üzerine etkisi 

incelenecektir. Ayrıca kanda glikoz, insulin, total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL,VLDL, Albumin, ALT, 

AST bakılacaktır. 

           Yüksek yağlı diyetin karaciğer üzerine etkilerinin araştırılacağı bu çalışma aynı zamanda insanlarda 

diyetin düzenlenmesine de ışık tutacaktır. 

Project Abstract : In this study, the effect of a high-fat diet, the liver will be explored. In addition, high-fat 

diet or a high-carbohydrate diet is equivalent to him (izokalorik) it will be explored in a more active role in 

weight intake. It will shed light on the results to be obtained from the diet in humans to be edited. 

          30 male wistar albino ratı while control of 28 days (K) and (D) into two groups. Experimental group 

on the high-fat diet (60% fat, 20% carbohydrate, 20% protein). The control group is izokalorik normal diet 

(70% carbohydrates, 10% protein, 20% fat). 20 weeks this feed will continue and will be measured on a 

weekly basis weights of rats. 20. at the end of the week following the isolation for years and German blood 

cut livers into textures light and electron microscopy techniques, the effect of applying will be liver and 

fatty diet the processes will be examined. In addition, blood glucose, insulin, total cholesterol, triglycerides, 

HDL, LDL, VLDL, Albumin, ALT, AST will be cared for. 

          Effects of high fat diet on liver araştırılacağı this study will shed light on the arrangement of the diet 

in humans at the same time. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Meryem Çam,Kayıhan Karaçor, Nuri Orhan, Erdal 

Coşgun, Hilmi Demirin, "High Fatty Diet Effects on Rat Liver", European Journal of General Medicine, 

2014. 

          Meryem Çam, Kayhan Karaçor, Nuri Orhan, Erdal Coşgun, Hilmi Demirin, "Yüksek yağlı diyetin rat 

karaciğeri üzerine etkileri" 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 28-31 Mayıs 2013, Mersin. 
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Proje No        : 2010.02.02.048 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sülüklü Göl (Göynük Akyazı) Çevresinin Florası 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Necmi AKSOY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Salih Sercan KANOĞLU 

 

Proje Durumu : Tamamlandı 
 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  26.07.2010 – 26.09.2011          

Proje Özeti : Bu çalışma “Sülüklü Göl (Göynük-Akyazı) Çevresinin Florası” adıyla Düzce Üniversitesi 

Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)’nda yapılacaktır. 

          Sülüklü Göl (Göynük-Akyazı), Düzce’nin güneyinde, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. 

Türkiye Florası’nın (The Flora of Turkey) kare sistemine göre araştırma alanı A3 karesinde bulunmaktadır. 

Araştırma alanı yaklaşık 6200 ha olup, 300 m ile 1600 m yükseklikler arasında değişmektedir. Araştırma 

alanı, Mudurnu Çayı Vadisi’nde Akdeniz Flora Alanı (Ege Bölgesi) ile Avrupa-Sibirya Flora Alanı (Sub-

Öksin ve Ksero-Öksin alt seksiyonu) arasındaki geçiş bölgesinde bulunmaktadır. 

          Araştırmalar 2009 ve 2010 yıllarında, vejetasyon periyodunun başlangıcı olan Mart ayından 

başlayarak, vejetasyon periyodunun sonu olan Kasım ayına kadar devam edecektir. Bu arazi çalışmaları 

sonucunda bitki örnekleri toplanacak sonra Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbarumunda (DUOF) 

kurutulacaktır. Bitki örneklerinin teşhisleri familya ve cinslerine göre  Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

Herbarumu’nda (DUOF) yapılacaktır. Bu araştırma sonucunda flora listesi çıkarılmış olucaktır. Bu listedeki 

tüm taksonlar Türkiye Florası’na (The Flora of Turkey; P.H.Davis, 1965-1985)’e göre  düzenlenecektir. Her 

takson için verilecek düzen içinde olan bilgiler  şöyledir: bitki adı ve bitki tür otörlerinin adları, araştırma 

alanından toplanan bitkilerin lokaliteleri (en fazla iki yer), A3 karesi içinde bulundukları, endemizm 

durumları, fitocoğrafik elementleri, IUCN tehlike kategorileri ( IUCN Species Survival Commission, 2006) 

ve IUCN kriterleri her takson için tanımlanarak verilecektir. Toplanan tüm örnekler etiketleriyle bitlikte, 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)’ nda sergilenecektir. 

Anahtar sözcükler : Sülüklü Göl (Göynük-Akyazı) Çevresi, Flora, Türkiye Florası,  Herbaryum, Avrupa-

Sibirya Flora Alanı, Akdeniz Flora Alanı, Endemizm, IUCN tehlike kategorileri 

 

Project Abstract : This study will prepare as a Flora of Sülüklügöl Environs in Düzce University, Forest 

Faculty Herbarium (DUOF). 

Sülüklügöl (Göynük-Akyazı) is situated at the south part of Düzce, at Western Black Sea Region. 

According to Flora of Turkey’s grid square system, the research are is located in A3 square. The Total the 

research are is the 6200 ha and the elevation of the area is varied between 320 meters and 1600 meters. The 

areas is in the transition zones of the two different phyto-eographic region namely Euro-Siberian (Sub-

Euxin and Xsero-Euxin under side section) and Mediterranean (the side of Aegean Region). 

Research trips will held to the area beginning from the January that the vegetation period begins to 

the December that the vegetation period ends in 2009 and 2010. In these trips, plant specimen materials will 

collected after they will drying in Düzce Forest Faculty Herbarium.After analysis of the plant specimens 

will determined including genus and  families in Düzce Forest Faculty Herbarium. The flora will listed in 

the end of this research. All taxa in the floristic list will given according to the order in The Flora of Turkey 

(Davis, 1965-1985). Every taxa in the list will represented in the following order: the legitimate name and 

the author of the species, the citation (at most two) of the specimens collected from the study area, the area 
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is completely within the A3 grid square, Endemism, phytogeographical element, IUCN category (IUCN 

Species Survival Commission, 2000) and criteria for each taxon to determine the IUCN categories will 

given. All of these plant specimen materials will presented in Düzce Forest Faculty Herbarium with their 

labels. 

Keywords : Sülüklügöl, Nature Preserve Area, Flora, Flora of Turkey, Herbarium, Euro-Siberian Flora 

Region, Mediterranean Flora Region, Endemism, IUCN Categories. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Salih Sercan KANOĞLU, Necmi AKSOY,         

“A Study on the Flora of Sülüklügöl”, XIII Optima Meeting , March 22-26 2010 Antalya/ Türkiye. 
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Proje No        : 2010.02.03.049 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Aspir (Carthamus tinctius L.) Saplarından  Modifiye Soda ve Kraft Yöntemleri ile Kağıt 

Hamuru ve Kağıt Üretimi Üzerine Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Yalçın ÇÖPÜR, Yrd. Doç. Dr. Ayhan TOZLUOĞLU 

                                                               Dok. Öğr. Ümit AYATA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  26.07.2010 – 26.07.2012          

 

Proje Özeti : Kimyasal kağıt hamuru üretiminde, verim ve hamur direncini artırıcı katkı kimyasallarından 

polisülfıt (PS), antrakinon (AQ) ve etanol veya bu kimyasalların eşdeğeri olan farklı kimyasalların 

kullanımı ile verim ve hamur direnç değerlerindeki artışın yanı sıra pişirme kimyasallarının daha efektif 

olarak geri kazanılması ile kağıt hamuru pişirme işlemlerinin daha ekonomik olması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca ağartma işlemi öncesinde hamurun kappa numarasının mümkün olduğunca düşürülmesi 

amaçlanmakta olup, PS, AQ ve etanol ile kraft metodunun modifiye edilmesi neticesinde bu 

gerçekleştirilebilmektedir. Kesintili sistemlerde (batch systems) pişirme öncesi pişirme kimyasalı 

hazırlanmasıyla ve sürekli sistemlerde (continuous systems) hacimsel delignifikasyon(bulk delignification) 

öncesinde katkı maddesi içeren pişirme sıvısının sisteme katılmasıyla ekonomik fayda amaçlanmaktadır. 

Geleneksel kraft yöntemiyle kağıt hamuru üretimi gerçekleştiren birçok firma katkı kimyasallarından PS ve 

AQ'u karlılığı artırıcılığı nedeniyle pişirme sıvısına katkı maddesi olarak katarak bu uygulamayı 

gerçekleştirmektedirler. 

          Literatürde ağartma kimyasalı olarak bilinen seçici lignin delignifikasyonu ve karbonhidrat koruyucu 

özellikleri nedeniyle bor bazlı kimyasallardan sodyum borhidrür (NaBH4) ile geleneksel kraft metodunun 

modifkasyonu konusunda çalışmalar son dönemlerde hız kazanmıştır. Literatür çalışmaları incelendiğinde 

kraft metodu genellikle %l-4 (fırın kurusu yonga) oranlarında NaBH4 ile modifiye edilmekte olup, bu 

işlemin verim ve hamur direnci üzerine olumlu etkileri belirlenmiştir. Literatür çalışma sonuçları 

incelendiğinde kraft metodunun NaBH4 ile modifikasyonu sonucunda, PS ve AQ ya nazaran hamur 

verimindeki artış dikkate değer olmakla beraber, hamur direnç özelliklerindeki düşüşün bor katkılı 

pişirmelerin optimize edilmesi ile dengelenbileceği düşünülmektedir. 

          Bu çalışmadaki amacımız ise son yıllarda özellikle biyoteknolojik uygulamalarda kullanım alanı 

bulan aspir bitkisinin kağıt hamuru üretiminde değerlendirilebilirle olanaklarını mevcut geleneksel kimyasal 

pişirme yaklaşımları üzerinde çeşitli kimyasalların ilavesini kapsayan modifikasyonlarla test etmektir. Bu 

amaç doğrultusunda aspir sapları soda, soda-AQ, soda-polisülfür, soda- NaBH4, soda-alkol ve kraft, kraft-

AQ, kraft- polisülfür, kraft- NaBH4 ve kraft-alkol metotları kullanılarak pişirilecektir. Pişirme işlemleri 

neticesinde özellikle NaBH4 modifikasyonunun diğer modifiye edici pişirme yaklaşımlara nazaran etkisi 

belirlenecektir. Elde edilen hamurlar verim, kappa ve viskozite kapsamında değerlendirilecek olup, 

hamurlardan elde edilecek test kağıtlarında ise fiziksel ve optik testler gerçekleştirilerek gerekli 

değerlendirmeler yapılacaktır. 

          Bu çalışmada üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet AKGÜL, Doç. Dr. Yalçın 

ÇÖPÜR, Ars. Gör. Ayhan Tozluoğlu ve Doktora öğrencisi Ümit Ayata hamur pişirme işlemlerinde 

deneyimleri ile projeye katkı sağlayacaklardır. Projenin toplam 2 yıllık bir sürede tamamlanması 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimler : Aspir, soda, kraft,kağıt hamuru, AQ, PS, NaBH4, etanol. 
 

 

Project Abstract : T Polysulfide, anthraquinone, and ethanol or some other chemicals which are used to 

increase chemical paper pulp's yield and pulp resistance in paper pulp production are also considered as 

agents which help the cooking process to be more economic with recovering cooking chemicals more 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

 efficiently. Moreover before the bleaching process, kappa number is intended to be decreased as far as 

possible. This is provided by modified kraft method with PS, AQ and ethanol. Economic benefit is provided 

by preparation of cooking chemical before cooking process in batch systems while adding cooking liquid 

which includes additives, to the system before bulk delignification. Most of the paper pulp manufacturer 

firms, which are preferring conventional kraft method are using PS and AQ as an additive to the cooking 

liquid because of their profitability in this process. 

          Lately, studies about modifying conventional kraft method using boron based NaBH4 known as a 

bleaching j chemical in literature , because of it's selective lignin delignification characteristic and also its' 

feature of protecting carbonhydrates, are increasing rapidly. When we analyse the consequences of literature 

studies, kraft method which is modified generally using % 1-4 ratios NaBH4 is resulted in possitive way 

about efficiency and pulp resistance. Studies show that there is considerable increase in pulp yield according 

to PS and AQ. Also decrease in pulp resistance features are considered to be compensated by cooking with 

boron additives. 

          What our study's aim is to test aspir's usage possiblity in paper production with modification of 

conventional cooking method with various chemicals. To accomplish this purpose aspir stalks are being 

cooked with soda- AQ, soda-polysulfide, soda- NaBH4, soda-alcohol and kraft, kraft-AQ, kraft-polysulfide, 

kraft- NaBH4 and kraft- alcohol methods. At the end of cooking processes, the efffect of modification to the 

cooking process, especially modification with NaBH4 will be pointed out. Manufactured pulps will be 

evaluated according to kappa and viscosity values. Also papers which will be produced from those pulps, 

are going to be evaluated with some physical and optical experiments 

          In this study, Our research group includes Associate Prof. Dr. Mehmet Akgül, Associate Prof Dr 

Yalçın Çöpür, Reseach Assistant Ayhan Tozluoğlu, and PhD student Ümit Ayata. We aim to finish this 

project in 2 years. 

Keywords: Aspir, Soda, Kraft, Pulping, AQ, PS, NaBH4, Ethanol. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2010.03.04.050 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kablosuz  Algılayıcı Ağlarla Düzce İli Hava Kirliliğinin Analizi için Algılayıcı Yerleştirme 

Optimizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Resul KARA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Abdurrahman YAKUPOĞLU, Fatih KAYAALP,  

Zehra KARAPINAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  26.07.2010 – 26.07.2011          

Proje Özeti : Kablosuz algılayıcı (wireless sensor) ağlar son yıllarda dünya çapında dikkat çekici biçimde 

önem kazanmıştır. Özellikle mikro elektromekanik sistem teknolojilerindeki gelişmeler kablosuz 

algılayıcıların boyutlarının küçülmesini sağlamıştır. Kablosuz algılayıcı düğümler oldukça küçük, sınırlı 

işlemci ve enerji kaynağı kapasitesine sahip elektronik aygıtlardır. 

Algılayıcı düğümler, çevrelerinden algıladıkları fiziksel bilgileri doğrudan veya bir baz istasyonu 

aracılığıyla kullanıcılara gönderirler. 

          Kablosuz sensör ağlar (WSN), sensör düğümlerin rasgele veya önceden belirlenmiş bir plan 

doğrultusunda yerleştirilmesiyle oluşturulur. Rasgele sensör yerleşimi, denizaltı veya tehlikeli bilgelerde 

kullanılan bir yöntemdir. Önceden belirlenmiş biçimde yerleşimde şu üç konu önemlidir: Sensör düğüm 

saysını belirleyen ağ büyüklüğü, her bir sensörün yerleşeceği konum, verinin iletileceği ara düğümleri 

belirleyen iletim altyapısı. 

          Bu projede, kablosuz algılayıcı ağlarla Düzce İli'nin hava kirliliğinin ölçülmesi ve analizinin 

yapılması için oluşturulması gereken kablosuz algılayıcı ağın, sensör düğüm yerleşimlerini optimum 

biçimde belirleme işlemi gerçekleştirilecektir. Optimum sensör yerleşimi ile en uygun sayıda kullanılması 

gereken sensör düğüm sayısı, baz istasyonu görevi yapacak düğümlerin sayıları ve konumlarının 

optimizasyonu ve düğüm pozisyonlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Optimum değerleri belirlemenin 

amacı düğümlerin güç tüketimlerinin minimize edilerek ağın ömrünün uzun olmasını sağlamaktır. 

          Projenin hedeflerine ulaşabilmesi için kablosuz sensör düğümlerle Düzce Üniversitesi Konuralp 

Yerleşkesi'nde engellerin olduğu ve olmadığı deneysel ağ ortamı oluşturularak ölçümler yapılacaktır. 

Ölçümler, düğümlerin batarya ömrü, gönderdikleri ve aldıkları paket sayıları, kapsama alanlarının 

genişlikleri, alınan sinyal gücü için yapılacaktır. Deneysel verilere göre düğüm yerleşimlerinin 

optimizasyon yöntemlerine göre belirlenmesi 

gerçekleştirilecektir. 

           Düğüm yerleşimlerinde, gateway (baz istasyonu) olarak çalışacak düğümler daha fazla güç 

tüketecekleri için, güneş panelleri ile yeniden şarj edilebilir batarya içeren düğümlere yer verilecektir. 

Sensör düğümler kümelenerek, küme merkezi olarak şarj edilebilir batarya bulunduran bir düğüm 

kullanılacaktır. Düğümler iki boyutlu olarak yerleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Kablosuz algılaycı ağ, düğüm yerleşimi, optimizasyon. 

 

Project Abstract : Wireless sensor Networks have become remarkably important in the recent years. 

Especially, the developments in the micro electromechanical system technologies led to the small sized 

sensors. Wireless sensor nodes are quite small electronic devices having limited processor and energy 

source capacity. Sensor nodes send the physical information they have taken from the environment to the 

users directly or via a gateway. 

          Wireless sensor networks (WSN) are established by the placement of the sensor nodes whether 

randomly or on a plan that is made before. Random sensor placement is a method used in the submarines or 

in case of dangerous information. Three subjects are important in the previously planned placement of 

sensors: the size of the network that determines the number of sensor nodes, the location to place each 

sensor, and the infrastructure to determine intermediate nodes for data transmission. 
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          In this project, the determination of the placement of the sensor nodes and the wireless sensor network 

which is necessary to make an analysis and measurements for the weather pollution in Düzce via wireless 

sensor networks in the optimal way is supposed to be realized. It is aimed to determine the node positions, 

and the optimization of number and the location of the nodes that will work as a gateway, and lastly the 

number of the sensor nodes required to be used in the most appropriate amount with the optimum sensor 

placement. The purpose of determining the optimum values is to provide a long lifetime for the network by 

minimizing the power consumption of the nodes. 

          To achieve the project's aims some measurements are going to do in Düzce University Konuralp 

Campus via wireless sensor nodes by establishing experimental network environment with and without 

obstacle. Measurements are realized for the battery lives of the nodes, number of sent/received packets, 

width of the coverage areas, and the power of the received signals. The determination of the node locations 

are supposed to be realized according to the optimization methods with the experimental data. 

          Since the nodes working as a gateway consume more power than the others in the node placements, 

there will be some nodes including rechargeable battery with the solar panels. Sensor nodes are to be 

clustered and in the center there will be a node having rechargeable battery. Nodes are placed two 

dimensionally. 

Keywords: Wireless sensor network, sensor deployment, optimization  
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2010.04.01.051 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Rapamisin (Sirolimu)'in Sıçanlarda Deneysel Penisilin Epilepsisine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Seyit ANKARALI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Şerif DEMİR,  Arş. Gör. Şule BULUR İNÇ 

Arş. Gör. Zeynep S. KÜÇÜKBAYRAK  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  27.09.2010 – 27.03.2012         Ek süre : 9 Ay                    
 

Proje Özeti : Modern tıpta immünsüpresif bir ajan olarak kullanılan mTOR (mammalian target of 

rapamycine) protein inhibitörü rapamisinin antikanser, yaşlanmayı geciktirici, antienflamatuar, nöron 

koruyucu etkileri olduğu da bildirilmiştir. Buna karşılık bilinen yan etkileri diğer immunosupresif ajanlara 

göre azdır.  

          Yeryüzünde epilepsi hastalığı olan yaklaşık 50 milyon insan vardır ve bunların çoğunluğu şimdiye 

dek keşfedilen antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ayrıca bu ilaçların yan etki profili çok geniştir. Rapamisinin 

epilepsiye etkisine dair sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda kainatın oluşturduğu posttravmatik 

epilepsi ve buna bağlı gelişen status epileptikus modelleri çalışılmış ve rapamisinin antiepileptik olabileceği 

bildirilmiştir. Ayrıca epilepsi görülen tüberoskleroz hastalarında mTOR inhibitörü kullanımı umut verici 

şekilde epilepsiyi azaltmaktadır. Epilepsinin birçok türü mevcuttur ve deneysel penisilin epilepsisi hem 

absans hem generalize epilepsi için kullanılmaktadır. 

          Çalışmanın amacı deneysel penisilin epilepsisi üzerine mTOR inhibötürü  rapamisinin akut etkisini 

araştırmaktır. Eğer rapamisin bu modelde de antiepileptik etkilere sahip bulunursa hem epileptogenezin 

aydınlatılmasında hem de tedaviye dirençli epilepsi hastalarında işe yaramayan antiepileptik ilaçlara 

alternatif olabilecek yeni bir antiepileptik ilaç olma yolunda bir basamak daha ilerleme sağlanmış olacaktır. 

         Çalışma fizyoloji anabilim dalı araştırma laboratuarında fizyoloji anabilim dalı öğretim üyesi ve 

araştırma görevlileri tarafından yürütülecek ve 9 ayda tamamlanacaktır.  

Model olarak seçilen deneysel penisilin epilepsi modeli erkek Wistar sıçanlarda oluşturulacaktır. Deneyler 

için 5 grup oluşturulacaktır: Saline 2ml, Dimetilsülfooksit , 0.4mg/kg ve 0.8 mg/kg rapamisin i.p grupları. 

Rapamisin hayvanlara penisilinden 2 saat önce verilecektir. Hayvanlar 1,2gr/kg dozunda i.p üretan ile 

anestezi edildikten sonra kafatasının sol bölümü açılacak ve elektrokortikigram kaydı alınmaya 

başlanacaktır. Rapamisin sonrası 2 saat geçtiğinde 500i.ü penisilinin korteks içine uygulanmasıyla penisilin 

epilepsisi oluşturulacaktır. En az 2 saatlik elektrokortikogram kaydından sonra hayvanlar ötenazi 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Rapamisin, mTOR, Sıçan, Elektrokortikografi. 
 

 

Project Abstract : In modern medicine, Rapamycin is used as an immunosuppressive agent. Rapamycin is 

an inhibitor of protein synthesis which is rapamycine mTOR (mammalian target of rapamycine). It has been 

reported that Rapamycine effective on cancer treatment, retarding aging, neuron-protective and 

antiinflammatory. However Rapamycine’s side effects are less than other’s  immunosuppressive agents. 

          50 million people suffer from epilepsy around the world and many of  patients are  resistant to 

drugs.In addition, side effect profile of these drugs is very large. Studies are limited about rapamisin’s effect 

on epilepsy. Posttraumatic epilepsy induced by kainate and models of status epilepticus have been studied 

and their results indicates that rapamycine may be antiepileptic. In addition, using of mTOR inhibitors 

decrease epilepsy common in patients with tuberous sclerosis. There are many types of epilepsy and 

experimental penicillin epilepsy is used for both absence and generalized epilepsy. 

           Aim of the study is to investigate acute effects of mTOR inhibitor rapamycine on experimental 

penicillin epilepsy. Finding antiepileptic effects of rapamycine in this model provide that a new step for 

both explaining mechanisms of epileptogenesis and developing a new antiepileptic drug.. 

          This study to be carried by instructor and research assistants of department of physiology in 

physiology laboratory and will take 9 months. 
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           Preferred as a model of experimental penicilin epilepsy model will be induced in male wistar rats.      

5 groups will be created for experiments. Saline, dimethylsulfokside, 0.1mg/kg, 0.4mg/kg ve 0.8 mg/kg i.p 

rapamycin groups. After 1,2g/kg dose urethane anesthesia, the left part of the animals’s skull to be opened. 

Electrocorticogram recording will begin. After 2 hours from rapamycine application, penicillin epilepsy will 

be induced intracortical penicillin. Electrocorticogram recording will continue at least 2 hours. After that 

animals will be euthanasia.  

Keywords: Epilepsy, Rapamycine, mTOR, Rat, Electrocorticography 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Seyit Ankaralı, Ersin Beyazçiçek, Şerif Demir, 

Handan Ankaralı, Sümeyye Taka, "Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi Bildiri 

Özetleri," bildiri kitapçığındaki "Dipiron (Metamizol)’un Penisilin Kaynaklı Epilepsiye Etkisi", Türk 

Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı, Sf. 113 pp., Trabzon, Eylül 2012. 
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Proje No        : 2010.02.02.052 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Batı Karadeniz, Akçakoca Bölgesi Kayın ve Kestane Ormanlarında Biyokütle ile Biyokütle, 

Ölü-Örtü ve Toprakta Tutulan Karbon Miktarı ve Ölü-Örtü Dinamiğinin ve Ayrışmasının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Murat SARGINCU, Arş. Gör. Bülent TOPRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.04.2014         Ek süre : 6 Ay  
 

Proje Özeti :Bu çalışmanın amacı Batı Karadeniz Düzce-Akçakoca bölgesi kayın ve kestane 

meşçerelerindeki biyokütle ile biyokütle, ölü-örtü ve toprakta tutulan karbon miktarının ve ölü-örtü 

dinamiği ve ayrışmasının belirlenmesidir. İklimsel olarak Batı Karadeniz kıyı kesimini temsil eden sahada 

farklı yükselti, bakı ve meşçere tiplerindeki orman alanlarında bulunan biyokütle (toprak-üstü ve -altı), ölü-

örtü ve toprakta tutulan karbon miktarı ile ölü-örtü ayrışmasına ilişkin veriler toplanarak, bu parametrelerin 

açıklanmasında etkili olan değişkenler belirlenecektir. Daha sonra ağaç türleri, çalı ve otsu tabakadaki, ölü-

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

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

seçilmiştir. Bu örnekleme noktalarında, yükselti, bakı, kapalılık, göğüs yüzey alanı, meşçere tabanına inen 

ışık miktarı, toprağın hacim ağırlığı, KDK, tekstür, pH, organik maddenin lignin içeriği vb. gibi ekosistem 

değişkenleri belirlenecektir. Ayrıca örnekleme alanlarında yıl boyunca yağış ve sıcaklık ölçümleri de 

gerçekleştirilecektir.  

Her yükselti basamağındaki örnekleme noktasında varsa aynı bölme içerisinde veya birbirlerine 

yakın yerde b, c ve d çağında meşçereler seçilmiştir. Her bir meşçerede 20*20= 400 m
2
’lik bir alan 

oluşturularak bu örnekleme alanına giren;  

1- Ağaçların önce göğüs yüksekliğindeki çapları ile boyları ölçülecektir. Daha sonra her meşçerenin 

orta çapından birer ağaç kesilecektir. Kesilen ağaçların çapları, boyları, tepe çatısına kadar olan yükseklik, 

tepe çatısının yüksekliği vb. değerleri ölçüldükten sonra gövde odunu, kabuk, yaprak, canlı ve kuru dallar 

ayrılacak ve arazide bu ağaç bileşenleri tartılıp kaydedilecektir. Daha sonra bu bitki kısımlarından alt 

örneklemeler yaparak laboratuarlarda nem oranları ile C ve N analizleri yapılacaktır. Ağaçların toprak-altı 

kısmındaki biyokütle, C ve N miktarlarının tespiti için kesilen ağaçların kökleri kazma ve makaralı vinçler 

yardımıyla sökülüp çıkartılacaktır (kökler örnekleme alanının dışına çıksa da takip edilecektir). Kazılıp 

çıkartılan kökler ince, orta ve kalın olarak ayrı ayrı tartılıp her bir kısımdan alt örneklemeler yapılarak 

laboratuara nem miktarı, C ve N analizleri için taşınacaktır. Elde edilen bu veriler kullanılarak hem ağaç 

bileşenleri (dal, yaprak, gövde ve kök) hem de ağacın toplam biyokütlesi ve bu biyokütlelerdeki C ve N 

miktarları belirlenecektir. 

2-Örnekleme noktasındaki çalı ve otsu türlerin toprak üstü biyokütlesi için her meşçerede yeri rasgele 

yöntemle belirlenen noktalarda oluşturulan 2 x 1 m boyutlarındaki üç adet örnekleme quadratlarında 

motorlu testere ve makaslarla diri-örtü örneklemesi yapılarak çalı tabakasının dal ve yaprakları ile otsu 

kısım arazide ayrı ayrı tartılıp her bir bileşenden alt-örneklemeler yapılıp biyokütle, C ve N analizi için 

laboratuarlara taşınacaktır. Ağaç dışındaki toprak altı- kök kısımlarının belirlenmesi için diri-örtü 

örneklemesi yapılan quadratlarda toprak 1x1 m boyutunda sığ olan yerlerde (<1 m) anakayaya ve derin olan 

yerlerde 100 cm derinliğine kadar kazılacaktır. Yaklaşık 1 m
3
 ‘lük bu toprak kısmında kök örneklemesi 

yapılıp ince, orta, kalın çap kademelerine ayrılarak arazide tartılıp kaydedildikten sonra alt-örnekleme 

yapılarak laboratuarlara nem miktarının tespiti, C ve N analizleri için taşınacaktır.  

3-Orman tabanındaki ölü-örtü miktarlarının belirlenmesi için her bir meşçerede tahrip edilmemiş 

rasgele belirlenen 3 noktada 50 x 50 cm boyutlarındaki örnekleme alanlarında ölü-örtü organik maddesi 

(OM) mineral toprağa kadar toplanıp, birim alandaki ölü-örtü miktarı, ölü-örtüdeki C, N, selüloz ve lignin 

değerleri belirlenecektir.  

4-Dökülen ölü-örtüyü toplamak için her meşçerede 5 adet ölü-örtü kapanı kurulacaktır. Toplanan bu 
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ölü-örtü için de biyokütle örneklerinde yapılan işlemler takip edilerek kütle, C ve N içerikleri 

hesaplanacaktır. Ölü-örtü ayrışma oranının belirlenebilmesi amacıyla kapanlarla toplanmış olan ölü-örtü 

örneklerini içeren keseler arazide mineral toprak üzerine yerleştirilecektir. Yerleştirildikleri araziden belirli 

aralıklarla toplanan keseler laboratuara getirilip kütle kaybı hesaplanacaktır. Ayrıca elde edilen verilerle 

farklı meşçerelerdeki ayrışma oranları belirlenirken ölü-örtü ayrışmasının, ayrışan organik maddenin (OM) 

kalitesi (N, lignin içeriği), meşçerenin kapalılığı, sıcaklık, nem, pH vb. ekosistem değişkenleriyle ilişkisi 

belirlenecektir.  

5-Her bir meşçerede yeri rasgele yöntemle belirlenen 5 noktada toprak alma silindirleriyle 0-30 cm 

derinliğinden örnekler alınarak kılcal kök miktarı belirlenecektir. Daha sonra her meşçerde yeri rasgele 

yöntemle belirlenen noktada bir adet toprak profili kazılacaktır. Topraktaki karbon miktarının belirlenmesi 

için 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-75 ve 75-100 cm derinliklerden iki set toprak örneği alınacaktır. 

Toprak örneklerinde hacim ağırlıkları, pH, CaCO3, C ve N analizleri yapılacaktır.  

6-Bütün bu veriler elde edildikten sonra; 

1-Toprak altı ve üstü biyokütle ağaç, çalı ve otsu tabaka olarak ayrı ayrı ve tümünün toplamı olarak 

hesaplanacaktır. Ayrıca bu biyokütle örneklerinin içerdiği C ve N miktarları hesaplanacaktır. 

2-Ölü-örtü organik madde biyokütlesi, C ve N miktarları hesaplanacaktır.   

3-Toprakta depolanan C ve N miktarları hesaplanacaktır. 

4-Ekosistemin farklı bileşenleri için yapılan bu analiz ve hesaplamalardan sonra bütün bu değerler 

toplanarak ta ekosistemdeki toplam (toprak altı ve üstü bitki, ölü-örtü ve topraktaki) C ve N miktarı 

hesaplanacaktır.  

5-Daha sonra elde edilen bu verilerle her iki tür için de biyokütle, C ve N miktarlarını etkileyen saha 

değişkenleri prinsipal komponent analizi’ne tabi tutularak hangi değişkenlerin bu parametreler üzerinde 

istatistiki olarak önemli derecede etkili oldukları belirlenecektir. Aynı şekilde OM biyokütlesi, C ve N 

miktarı ile topraktaki C ve N miktarı ve OM ayrışmasını istatistiki olarak önemli derecede etkileyen saha 

değişkenleri hem tür bazında, hem meşçere tipine göre prinsipal komponent analizi’ne tabi tutularak hangi 

değişkenlerin etkili oldukları belirlenecektir.  

6-İkinci aşamada, uygulamada pratik kullanım için her iki türün de farklı çap basamakları için biyokütle, C 

ve N miktarını çap ve boya bağlı tahminini sağlayacak regresyon denklemleri geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, karbon, ölü-örtü, toprak, organik madde, ayrışma. 
 

 

Project Abstract : This study aims to determine biomass (above- and below-ground), litter, the amount of 

carbon and nitrogen in the soil, and litter decomposition rates in beech and chestnut stands in Duzce-

Akçakoca region of Western Black Sea. Two aspects and four altitudes were selected for the study. For each 

altitude three stand type (b, c and d) for both species were selected. 

 In each stand a sampling plot with 20 x 20 m will be placed. In each plot, the diameters at breast 

height and heights of all trees will be measured and recorded. The above-ground-parts of all of the woody 

and herbaceous vegetation will be harvested from the groundline. Various measurements including the 

height-to-the-crown and crown height will be made on each harvested tree. Each tree will then be parted 

into foliage, bole, and alive and dead branch, each of which will subsequently be weighed on the site. Other 

woody and herbaceous vegetation will be treated similarly. Each woody part will be sub-sampled for 

moisture, C and N analyses in the lab. Regression equations, using dbh and height, will be developed in 

order to estimate the biomasses of the tree components using the collected data. 

 To estimate litter accumulation on the forest floor, litter will be collected at three 50x50-cm, 

undisturbed locations on each sampling unit. Amount of litter, the amount of carbon, nitrogen, cellulose and 

lignin in the litter will be determined from these samples. Five traps will be placed at each sampling location 

to capture litter falling onto the ground. Following the same protocol for the biomass, carbon and nutrients 

composition will be assessed in the litter samples. To determine litter decomposition rates, bags containing 

the litter samples captured by the traps will be placed onto the mineral soil. The mass losses will be 

calculated for the bags collected periodically from the sites. The litter decomposition rates will be calculated 

for different stand types using these data. The relations of litter decomposition rates with various ecosystem 

variables including the quality (nutrient, lignin) of the organic matter, stand density, stand composition, 

temperature, moisture, and pH will also be determined.  
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 The root part of each felled tree will be carefully excavated, and sub-sampled to determine root 

biomass on each site using the moisture data. Subsamples will be ground for carbon and nitrogen 

concentrations. Prior to pit excavation, to assess the amount of fine roots in the top-soil, soil samples will be 

taken from the first 30 cm depth using soil augers. Two sets of soil samples will be collected from three soil 

pits excavated in each plot. Soil samples from the 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-75, 75-100 cm depths 

will be used to determine the amount of the carbon and N in the soil. These samples will be used to 

determine bulk density, pH, CaCO3, C and N. 

 The carbon and nutrient amounts accumulated in different pools and OM turn-over rates, their 

relations with some of the ecosystem variables will be assessed using principal component analysis.  

Keywords: Biomass, Carbon, nitrogen, litter, soil, organic matter, decomposition. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2010.05.03.053 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Hidroksi Grubu İçeren Schiff Bazlarının Sentezi, Bazı Geçiş Metal Katyonları ile Kompleks 

Bileşiklerinin Oluşturularak Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Değişim Özellikleri ile Biyolojik 

Aktivitelerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Sefa DURMUŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Uzman  Alparslan ATAHAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.10.2012          
 

Proje Özeti : Azometin olarak da bilinen Schiff bazları, yapılarında karbon ve azot atomları arasında çift 

bağ ve azot atomuna bağlı alkil veya aril grubu içeren kararlı imin bileşikleridir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Schiff Bazlarının Genel Gösterimi 

Yapılarında karbon azot çift bağ fonksiyonel grubunu bulundurmalarından dolayı Schiff bazları kimyada 

önemli bir yere sahiptir ve sentez yöntemleri ve çeşitli özellikleri bilim adamları tarafından uzun zamandan 

beri incelenmektedir[1,2,3,4]. Koordinasyon kimyası alanında çeşitli kompleks bileşiklerin sentezinde 

ligandr[5,6,7], ışık emisyon diyotu (LED)[8] korozyon inhibitörü[9], potansiyometrik sensör[10], bazı 

heterohalkalı bileşiklerin sentezi için ara ürün olmaları[11] ve geniş spektrumlu biyolojik aktivite[12] gibi 

ilginç özelliklerinden dolayı bir çok Schiff bazı türevinin sentezi rapor edilmiştir. 

          Bu projede ise hidroksi grubu içeren aminler ile hidroksi grubu benzaldehit türevlerinin 

kondenzasyonu sonucu Schiff bazlarının farklı türevleri elde edilerek piridin, 4-metil piridin veya 3,5-

lutidin varlığında Cu(II), Ni(II), Co(II) ve Hg(II) gibi bazı geçiş metal iyonları ile kompleks bileşikleri 

oluşturulacaktır. Sonra sentezlenen bileşiklerin yapı ve termal analizleri gerçekleştirilecektir. 

          Sonuç olarak merkez atomun ve benzaldehit halkasına bağlı sübstitüentlerin termal kararlılıklarına 

olan etkileri elde edilen bileşikler için bir bütün olarak kıyaslanacak ve elde edilen Schiff bazı liganları ve 

kompleks bileşiklerin biyolojik aktivite testleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, kompleks, hidroksi Schiff bazı, antibakteriyel, antifungal. 
 

 

Project Abstract : Schiff bases, also known as azomethyne, are stable imine compounds containing double 

bond between carbon and nitrogen atoms and alkyl or aryl group bonded to nitrogen atom in their structures 

(Figure 1). 
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Figure 1. General Demonstration of Schiff Bases 
 

Due to they contain carbon and nitrogen double bond functional group in their structure, Schiff bases have 

an important area in chemistry and their synthesis methods and different properties have been investigated 

by sciencists for along time[1,2>3,4l Because of their interesting properties like as being ligand in synthesis 

of many complex compounds in coordination chemistry^5,6,71, light emittion diode (LED)[8], corrosion 

inhibitor^, potentiometric sensor[l0], intermediates for synthesis of some heterocyclic compounds[l 11 and 

wide spectrum biological activity[l2], syntheses of many Schiff base derivatives have been reported. 
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           In this project, new different derivatives of Schiff bases will be obtained via condensation of amines 

containing hydroxy group with benzaldehyde derivatives containing hydroxy group and complex 

compounds will be prepared with some transition metal ions like Cu(II), Ni(II) Co(II) and Hg(II) etc. 

presence of pyridine, 4-methyl pyridine or 3,5-lutidine. Then the structure and thermal analyses of 

synthesized compounds will be realized. 

Finally, effects of central atom and substituents bonded to benzaldehyde ring will compare to thermal 

stabilities for obtained compounds and biological activity tests of obtained Schiff base ligands and complex 

compounds will be done. 

Keywords: Schiff base, complex, hydroxy Schiff base, antibacterial, antifungal. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Filiz ÖZEL, Alparslan ATAHAN ve Sefa 

DURMUŞ, “Hidroksil / Tiyol Grubu ve Brombenzaldehit Türevi İçeren Bazı Schiff Bazlarının Sentezi, 

Yapılarının Karşılaştırmalı Olarak Aydınlatılması Ve Termal Kararlılıklarının İncelenmesi.” III. Ulusal 

Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011. 
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Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Konum Algılayıcısız Vektör Denetimi için Kayan Kipli 

Gözetleyici Tasarımı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. M. Atilla BÜYÜKGÜÇLÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Murat KARABACAK, Öğr. Gör. Yunus BİÇEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.10.2012          
 

Proje Özeti : Günümüzde, endüstride en çok kullanılan motor üç fazlı Asenkron Motor (ASM)’ lardır. 

Fakat Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor (SMSM)’ lar, ASM’ lar ile karşılaştırıldığında aşağıdaki 

üstünlüklere sahiptir.  

 Daha verimlidirler.  

 Geniş moment atalet oranlarına sahiptirler ve bu yüzden dinamik cevap hızları ASM’ lardan daha 

yüksektir. 

 Yüksek güç yoğunluğuna sahiptir. 

 ASM’ lara göre daha geniş hız aralıklarında çalışabilirler.  

 Moment dalgalanmaları çok düşüktür.   

 Rotor kilitleme özelliğine sahip olmasından dolayı SMSM’ lar servo uygulamalarda kullanılmaya 

ASM’ lardan daha elverişlidir. 

          Yukarıda bahsedilen üstünlükleri nedeniyle gelecekte SMSM’ lar ASM’ ların yerini almaya adaydır. 

Bugün SMSM’ lar, geniş bir hız aralığında hızlı dinamik cevap yeteneği ile doğru denetim gerektiren çok 

çeşitli endüstriyel alanlarda giderek artan bir oranla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu endüstriyel 

alanların başlıcaları; melez araçlar, ev cihazları, silah ve uzay sanayisi, servo uygulamalar olarak 

sıralanmaktadır. SMSM’ ların bu üstünlüklerine rağmen, geniş bir hız aralığında çalışan konum algılayıcısız 

vektör denetim uygulamalarının tasarımında bir takım zorluklar vardır. Bu zorluklar başlıca;  

 Düşük devirlerde “yaklaşık olarak anma hızının %10’ unun altında” gözetleyicilerin rotor konum 

hatasının azaltılması.  

 Motorun elektriksel parametrelerindeki değişimlerden etkilenmeyecek dayanıklı gözetleyici ve 

denetleyici tasarımı.  

 Rotor konum hesaplama ve denetleyici performansı yüksek doğrusal olmayan sistem tasarımı. 

 Geniş bir hız aralığında çalışan gözetleyici tasarımı. 

 Rotor başlangıç konumunun yüksek performanslı ve hatasız saptanması  

      olarak sıralanmaktadır. İlk olarak, yüzey mıknatıslı SMSM motor için sabit moment bölgesinde rotor 

konumunu hesaplayacak bir kayan kipli gözetleyici tasarlanacak ve konum algılayıcısız vektör denetim 

gerçekleştirilmiş olacaktır. Eşdeğer denetim geri beslemesi yöntemi kullanılarak kayan kipli gözetleyicinin 

çalışma hız aralığı ve konum hesaplama performansı geliştirilecektir. Eşdeğer denetim geri besleme kazancı 

ve gözetleyici filtrelerinin kesim frekanslarının uygun değerlere ayarlanması ile düşük devirlerde oluşan 

rotor konum hesaplama hataları azaltılacaktır. Proje dört aşamada gerçekleştirilecektir. Bunlar, bilgisayar 

benzetiminin yapılması, donanımın kurulması, yazılım süreci ve sonuç grafiklerinin elde edilmesidir.  
 

i. Bilgisayar benzetiminin yapılması: Matlab/Simulink kullanılarak matematiksel amaçlar doğrultusunda 

hazırlanmış denklemler çözdürülerek yapılacak uygulamaya en yakın sonuçlar elde edilecektir.  
 

ii. Donanımın hazırlanması: Seçilecek Sayısal İşaret İşlemci (Sİİ)’ nin yüksek hızda ve çözünürlükte 

Analog/Sayısal (ADC) ve Darbe Genişlik Modülasyonu (DGM) arayüzlerine sahip olmasına dikkat 

edilecektir. Sİİ ve SMSM arasında bir üç fazlı evirici devre bulunacaktır. Bu evirici devredeki Yalıtılmış 

Kapılı Çift Kutuplu Transistör (IGBT)’ leri sürmek için bir IGBT sürücü devre kullanılacaktır. Rotorun hız 

ve konumu motorun sürücüden çektiği akımlar aracılığı ile hesaplanacaktır. Bu akım bilgilerin doğru 

okunması çok önemlidir. Bu yüzden, yüksek doğruluk oranında çalışan Hall Effect akım algılayıcıları 
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kullanılacaktır. Bu algılayıcıların çıkışından elde edilen akım işaretleri bir işaret düzenleyici devre ile Sİİ’ 

de bulunan ADC’ nin okuyabileceği sınırlara ölçeklenecektir. Böylece, deneysel tasarım aşaması bitmiş 

olacaktır.  
 

iii. Yazılımın hazırlanması: Proje amaçları doğrultusunda geliştirilen matematiksel denklemlerin C diline 

dönüştürülmesi ve Sİİ’ nin programlanması şeklinde gerçekleşecektir.  
 

iv. Sonuç grafiklerinin elde edilmesi: Sİİ’ nin programlanması bir emulatör aracılığı ile yapılacaktır. Bu 

emulatör, bilgisayar ile Sİİ arasında çok yüksek hızlarda veri değişimi yapabilecek yeteneğe sahip olacak 

şekilde seçilecektir. Böylece Sİİ’ nin belleğinde bulunan sonuç verileri bilgisayar ekranında 

çizdirilebilecektir. Ayrıca bir veri toplama kartı ile akım bilgisi ve motor miline akuple edilmiş enkoderden 

elde edilen hız bilgisi bilgisayara doğrudan kaydedilecektir. İki ayrı donanımla elde edilen veriler birbirleri 

ile karşılaştırılarak hata taraması yapılacaktır ve olası grafik hataları engellenmiş olacaktır. 

          Her bir aşama için ortalama iki ay, yazılım aşaması için ise 6 ay zaman ayrılacak ve 2 sene içinde 

proje sonuçlandırılacaktır.  

          Elde edilen veriler projeye dahil olan akademik kadro tarafından işlenip sonuç hükmüne 

bağlanacaktır. Proje amaçlarına ulaşılması halinde, SMSM konum algılayıcısız sürücü sisteminin sabit 

moment bölgesindeki çalışma hız aralığı genişletilecek, değişen çalışma şartlarına karşı dayanımı, dinamik 

performansı artırılacak ve yukarıda bahsedilen zorluklar aşılmış olacaktır. Bu zorlukların aşılması 

seviyesinde, literatüre ve motor denetim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlanacaktır. Bu motor çamaşır 

yıkama makinelerinde ve melez araçlarda kullanılmaktadır. Elde edilen gelişimin doğrudan endüstriye 

yansıması söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler : SMSM, Kayan Kipli Gözetleyici, Eşdeğer Denetim, SII. 
 

 

Project Abstract : Today, the industry's most widely used motor three-phase Induction Motor (PBUH) 

crackers. But Continuous Magnetic synchronous Motor (SMSM), ASM has the following frames compared 

to the ' s. 

 More efficient. 

 Large moment of inertia ratio and therefore a higher dynamic response speeds of the ASM  

 has High power density. 

 ASM according to the ' 60s wider speed range. 

 Torque fluctuations are very low. 

 Rotor locking property has to be used in applications due to the fact that ' servo ' ASM 

SMSM more convenient. 
Due to the above mentioned advantages in the future is a candidate to take the place of the ' 90s ' s ASM 

SMSM. Today a wide speed range, SMSM fast dynamic response, with the ability to control a wide variety 

of industrial areas that require increasingly intensive than used. These industrial areas are; hybrid vehicles, 

equipment, weapons and aerospace, are listed as servo applications. Despite this, a large ' 90s variants 

SMSM speed vector control worker position in the range of the sensor has a number of challenges in the 

design of applications. These are the main challenges; 

 low rpm "approximately 10% of rated speed under the" reducing the rotor position error 

observers various tactical operational modes depending. 

 The motor will not be affected by changes in the electrical parameters and controller 

design durable watchdog. 

 Rotor position computation and controller high performance nonlinear system design. 

 a wide speed range-running watchdog design. 

 determining high-performance starting position of the Rotor, and error-free 
are listed as. First, the surface of the magnetic rotor position in fixed moment to calculate the SMSM motor 

a sliding mode observer design and position sensor will be performed in vector control. Equivalent to the 

audit feedback method using sliding mode gözetleyicinin working speed range and location calculation 

performance will be developed. Equivalent to the audit feedback gains and setting the appropriate values of 

cutting frequencies with the watchdog filters at low rpm of the rotor position calculation errors will be 
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reduced. The project will be carried out in four stages. These are the establishment of a computer 

simulation, hardware, software process and obtaining the result graphs. 

i. Computer simulation: Matlab/Simulink will be prepared in accordance with the equations of mathematical 

purposes using the çözdürülerek application will be the closest results. 
 

ii. Preparation of the hardware: Select digital signal processor (Sİİ) at high speed and resolution, analogue-

to-digital (ADC) and pulse width modulation (DGM) will be sure to have interfaces. A three-phase Inverter 

circuit between the Sİİ and AGATHE. This Inverter circuit of Bipolar Transistor (IGBT) for isolated-door ' 

to the IGBT drive circuit will be used. The rotor speed and the position will be calculated by the engine's 

drive currents through. This is very important to read the current information. Therefore, high accuracy rate 

will be used in the current running Hall Effect sensors. These sensors can be obtained from the current 

circuit with a sign editor signs Sİİ ' read ' the limits of the ADC in scale with the. Thus, the experimental 

design phase will be finished. 
 

iii. Preparation of the software: For the purposes of the project developed the mathematical equations in the 

form of the C language programming will be converted and the Sİİ. 
 

iv. obtaining the result graphs: SCHAAF will be made through a programming of the emulator prior to. This 

emulator prior to, the computer is capable of very high speeds of data exchange between the Sİİ has to be 

selected. Thus, the result of memory data to the computer screen, KAREN çizdirilebilecektir. There is also a 

data collection card with the current knowledge and information that have been obtained from the speed 

encoder coupled to the motor shaft will be saved directly to the computer. The data obtained are compared 

with each other in two separate hardware error scan will be made and will blocked the possible graphic 

errors. 

          An average of two months for each phase, the software is 6 months time for the stage and 2 years in 

the project will be finalized. 

         The resulting data is included in the project will be linked to the provision of academic staff that is 

rendered by the result. The project aims to reach, working in fixed position sensor drive system torque 

SMSM speed range will be expanded, changing the working conditions of the resistance will be increased 

and the dynamic performance of the above mentioned challenges will be exceeded. To overcome these 

challenges, will contribute to the development of motor control technologies, and literature. This engine is 

used in washing machines and hybrid vehicles. There is a direct reflection of the industry development is 

obtained. 

Keywords: MALIKA, Sliding Mode Observer, Equivalent Control, The SII. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2010.04.01.055 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kuaför Çalışanlarının Hijyen, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Onikomikozis Yönünden 

İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. C. Elif ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Handan ANKARALI, Fulya ÖZARAS 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.10.2012          
 

Proje Özeti : Kanla bulaşan enfeksiyonlar ve onikomikozis (tırnak mantarı) gibi hastalıklar hijyen 

kurallarına uyulmadan yapılan girişimlerle kolayca bulaşmaktadır. Kuaförlerde her gün birçok kişiye aynı 

araçlar kullanılarak manikür pedikür gibi işlemler yapılmaktadır, bu işlemler sırasında kullanılan araçların 

sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu çok önemlidir. 

         Bu çalışmada, kuaförlerde manikür-pedikür yapan çalışanlara uygulanacak anket ile hijyen bilgi 

düzeyi değerlendirilecek, araştırmanın sonucuna göre çalışanlara sterilizasyon dezenfeksiyon eğitimi 

verilecek ve sonuçlar kuaförler odası ile paylaşılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır. 

         Parenteral bulaşan hepatitler, bu müdahaleler sırasında işlemi yapan kişiye de bulaşabilmektedir. Bu 

nedenle çalışanlarda Hepatit B, C ve HIV enfeksiyonları araştırılacak, çalışanların tırnak muayenelerinde 

onikomikozis düşünülenlerden örnek alınarak mantar aranması ve kültürü yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Hijyen, kuaför, kanla bulaşan enfeksiyonlar, onikomikozis. 
 

 

Project Abstract : Examinations of the coiffeur workers in terms of hygiene, onychomycosis and blood 

transmitted diseases. As we know that diseases like blood transmitted infections, onychomycosis easily 

contaminates in non-hygienic conditions. Hairdressers use the same materials to all the costumers doing 

manicure and pedicure operations everyday, while these process sterilization and disinfection of the using 

materials are very important point of this process. 

          In this research, we apply to survey to evaluate the workers knowledge level and by the result of this 

research sterilization and disinfection training will be given to the workers and the results will be shared 

with the coiffeur's room, also inadequacies will be removed. 

          While this process parenteral transmitted hepatitis can be contaminate to the costumers for this reason 

we investigate Hepatitis B, Hepatitis C and HIV infections in the workers, also in the nail examination we 

will get the samples from the workers with onicomicosis suspects and we will make fungus research and 

culture.  

Keywords: hygiene, coiffeur (hairdresser), blood transmitted infections, onychomycosis. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Fulya ÖZARAS, Emel ÇALIŞKAN, Cihadiye Elif 

ÖZTÜRK, “Bayan Kuaför ve Güzellik Merkezi Çalışanlarının Hijyen-Bulaşıcı Hastalıklar Konularında 

Bilgi Düzeylerinin  Değerlendirilmesi ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ile Onikomikoz Yönünden 

İncelenmesi”, Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(3): 115-8. 
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Proje No        : 2010.05.02.056 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Metal-Ferroelektrik-Yarıiletken (MFY/MFS) Yapılarının Elektriksel ve Dielektrik 

Özelliklerinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. İsmail ERCAN, Doç. Dr. Şemsettin ALTINDAL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.10.2011          

Proje Özeti : Elektronik cihazların boyutlarındaki küçülme, yüksek dielektrik sabitli materyaller üzerine 

olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle Baryum titanate (BaTiO3), stronsiyum titanate (SrTiO3), Bizmut titanate 

(Bi4Ti3O12) ve CaCu3Ti4O12 gibi ferroelektrik/seramik yapılara olan ilgi, çok büyük dielektrik sabitleri 

(102-104), zayıf frekans ve sıcaklık bağımlılıkları nedeniyle artmaktadır. Bu tür malzemeler son zamanlarda 

da transistor, bir güç kaynağı gerektirmeden bilgi saklayabilen ferroelektrik rastgele erişimli hafıza 

(FRAM), optik hafıza, piezoelektrik ve elektro-optik gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu malzemelerin mikroelektronik cihaz yapımında kullanımı yeni olup, elektriksel ve dielektrik özellikleri 

ile bunların cihaza uygulanan akım-gerilime, uyarma frekansına ve sıcaklığa bağlı tepkileri tam olarak 

aydınlatılmamıştır. Ferroelektrik malzemelerin arayüzey olarak kullanılmasıyla oluşturulan Metal-

Ferroelektrik-Yarıiletken (MFS) yapılar yüksek dielektrik özellikleri nedeniyle, genellikle yük depolama 

kapasitörü, voltaj-kontrol kapasitans veya transistor olarak kullanılabilecek/ kullanılan uygun yapılardır. Bu 

nedenle bu çalışmada, MFS yapıların geniş bir voltaj, frekans ve sıcaklık aralığında elektriksel ve dielektrik 

özellikleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : MFS Yapılar, Elektriksel Karakteristikler, Dielektrik Özellikler, Frekans Etkisi, 

Sıcaklık Etkisi 

Project Abstract : Driven by miniaturization of electronic devices, increasing attention has been 

concentrated on high or giant dielectric constant materials. In particular, Barium titanate (BaTiO3), 

strontium titanate (SrTiO3), Bismuth titanate (Bi4Ti3O12) and perovskite-like CaCu3Ti4O12 ferroelectrics 

have attracted increasing interests because of high dielectric constant with weak frequency and temperature 

dependence [1-7]. These typical ferroelectric materials with useful properties for devices such as nonvolatile 

ferroelectric random access memories (FRAMs), optical memory, piezoelectric, and electro-optic devices 

[8-12]. These materials have just used as microelectronic device, electrical and dielectric properties of these 

devices with voltage, frequency and temperature dependence of these devices still remains a challenging 

problem. MFS structures with high dielectric constant generally use as a charge capacitor, voltage-control 

capacitance and transistor. In this study, in wide range voltage, frequency and temperature dependence of 

MFS structures will be study.         

Keywords : MFS Structures,Electrical Characteristics,Dielectric Properties; Frequency Effect, Temperature 

Effect. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Muharrem Gökçen, Ş. Altındal, M. Karaman, U. 

Aydemir, “Forward and reverse bias current–voltage characteristics of Au/n-Si Schottky barrier diodes with 

and without SnO2 insulator layer", Physica B:Condensed Matter, 406(21), 4119, (2011), DOI: 

10.1016/j.physb.2011.08.006.  

Muharrem Gökçen, T. Tunç, Ş. Altındal, İbrahim Uslu, “The effect of PVA (Bi2O3-doped) Interfacial 

Layer and series resistance on electrical characteristics of Au/n-Si (110) Schottky Barrier Diodes (SBDs)", 
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Proje No        : 2010.02.03.057 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Retensiyon Miktarının Emprenyeli Ağaç Malzemeden Üretilen Odun Plastik Kompozit 

Özelliklerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Selim ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Mesut YALÇIN, 

                                                              Öğr. Gör. Mürşit TUFAN  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.04.2013          

 

Proje Özeti : Bu projede çevreye duyarlı kimyasal koruyucular ile emprenye edilmiş ağaç malzeme plastik 

ilavesiyle güçlendirilerek odun-plastik kompozit (OPK) üretim imkânları araştırılacaktır. Emprenye 

sektöründe kullanılan birçok kimyasal koruyucu çevreye olan zararlı etkilerinden dolayı bazı kullanım 

alanlarında yasaklanmakta ya da kullanımı sınırlandırılmaktadır. Bazı Avrupa ülkeleri, Amerika ve 

Japonya’da CCA gibi bünyesinde ağır ve toksik metal tuzları içeren kimyasalların kullanımı 

sınırlandırılmaktadır. Bu kimyasal maddeler arasında Tanalith-E ve İmersol Aqua gibi odun koruyucular 

zararları en aza indirilerek çevresel problemler oluşturmayacak kimyasallar arasında kullanılanlarıdır. 

Uygulamadaki oluşan problem ise kimyasalın ağaç malzeme içerisinden yıkanma ya da hizmet ömrü sona 

erdikten sonra geri dönüşüm sorunlarıdır.  

          Odun plastik kompozitleri orman endüstrisinde yeni dönem mühendislik ürünü malzemeler olup başta 

Amerika olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde kendisine endüstride geniş kullanım alanı bulmuştur. 

Ülkemizde de uygulamaları yeni başlamıştır.  

           Bu çalışmada farklı konsantrasyonlarda Tanalith-E ve İmersol Aqua  kullanılarak sarıçam (Pinus 

sylvestris) numunelerine emprenye işlemi uygulanacaktır. Emprenye edilen numuneler kompozit üretimi 

için un haline getirilerek polietilen (PE) ile karıştırılacaktır. Oluşturulan kompozit malzemenin fiziksel ve 

mekanik test değerleri ile yıkanma miktarları, kontrol örnekleri ile karşılaştırmalı olarak belirlenecektir. 

Oluşturulan kompozitlerin kullanım ömrünün arttırılması ile de ekonomiye fayda sağlanacağı 

düşünülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Odun plastik kompozitleri, Tanalith-E, İmersol Aqua. 
 

 

 

Project Abstract : This project investigates the feasability of wood-plastic composites (WPC) produced 

from discarded pressure treated wood and synthetic polymers. Recently due to inveasing concern in 

environmental impact of some wood preservative chemicals (such as CCA) their utilization hase been 

limited in certain parts of the world such as Europe, United States and Japan. Wood preservative chemicals 

Tanalith-E and Imersol Aqua known more enviromentally frendly are selected fort his study. Wood plastic 

composites are considered as engineered wood products and their production and utilization are in the rise 

in Europe and United States. Recently this industry are starting up in Turkey. 

          The objective of this study to evalute the effects of wood preservative retentions on mechanical, 

physical and leaching properties of wood platic composites. Pressure treatments will be carried out the reach 

the target retentions in pine (Pinus sylvestris) wood samples. After fixation and conditioning period, treated 

wood samples will be milled down to particles. Utilizing an extruder treated wood meal and polyethylene 

(PE) will be mixed at different volumetric fractions.  Related mechanical, physical and leaching tests will be 

carried out for treated and untreated (control) samples to determine the effects of preservative loading. And 

also providing economical benefit with increasing service life of produced this composites. 

Keywords : Wood plastic composites, Tanalith-E, İmersol Aqua. 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Cihat Tascioglu,Mursit Tufan “Hizmet ömrünü 

doldurmuş emprenyeli ağaç malzemenin geri dönüşüm yöntemleri üzerine genel bir değerlendirme”, Artvin 

Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 12(1), 86-91, (2011). 

          Cihat Taşçıoğlu, Mürşit Tufan, Mesut Yalçın, Çağlar Akçay, İlyas Uygur, “Emprenyeli ağaç 

malzemeden üretilen odun plastik kompozitlerin bazı özellikleri” 1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk 

Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi, 29-31 Mayıs 2013, Ankara.         
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Proje No        : 2010.04.01.058 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Polikistik Over Sendromunun Hemostatik, Fibrinolitik ve Diğer Kardiyovasküler Risk 

Faktörleri ile ilişkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr.Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Doç. Dr. Yusuf AYDIN 

Arş. Gör. Hayriye AK YILDIRIM, Arş. Gör. Hilal COŞKUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.07.2011          
 

Proje Özeti : Polikistik Over Sendromu (PKOS) reprodüktif dönemdeki kadınların %5-10 unda 

görülmektedir. Çok sayıda klinik, laboratuar ve deneysel verilere rağmen hala patofizyolojisi hakkında 

tereddütler vardır. Polikistik Over Sendromu, hipotalamo-hipofizer disfonksiyon, steroidogenez bozukluğu, 

intraovarian faktörler, insülin rezistansı ve hiperinsülinemi, obezite, genetik faktörler, anormal granüloza 

hücreleri, enzimatik defektler gibi birkaç sistemin bozuk çalışmasının sinerjistik etkisi sonucu ortaya çıkan, 

multifaktöriyel bir hastalıktır ve obezite, tip2 diyabet, hipertansiyon, endometrium karsinomu 

(karşılanmamış östrojene bağlı), koroner arter hastalığı, endotel fonksiyon bozukluğu ve bunlara bağlı 

komplikasyonların görülebildiği bir sendromdur. Bu nedenle hastaların geniş çapta incelenip tedavi 

süreçlerinin belirlenmesi hayat standartlarının iyileştirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, 2003 

Rotterdam kriterlerine göre PKOS tanısı alan hastalarda hemostatik, fibrinolitik parametreler ve diğer 

kardiyovasküler risk faktörü belirteçleri incelenerek her biri arasındaki ilişki araştırılacak. Araştırma 9 ay 

sürecektir ve Biyokimya Anabilim Dalı ve Dahiliye Anabilim Dalı işbirliği ile yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, hemostatik ve fibrinolitik belirteçler,kardiyovasküler risk 
 

 

Project Abstract : Polycystic Ovary Syndrome is endocrine disorder seen reprodüktive age women, 

affecting % 5- 10 of this population. Many clinical, laboratory and experimental data, there are still doubts 

about the pathophysiology. Polycystic Ovary Syndrome can be considered as a multifactorial disease that is 

occurred with the synergistic effect of several systems as a result of the malfunction such as hypothalamic-

pituitary dysfunction, steroidogenez disorder, intraovarian factors, insulin resistance and hyperinsulinemia, 

obesity, genetic factors, abnormal granulosa cells, enzymatic defects. Also obesity, type2 diabetes, 

hypertension, endometrial cancer (estrogen unmet dependent), coronary artery disease, endothelial 

dysfunction is a syndrome and related complications can be seen. Therefore examined a wide range of 

patients to determine whether the treatment process is important for the improvement of living standards. In 

this study, according to the 2003 Rotterdam criteria for diagnosis of PCOS hemostatic, fibrinolytic 

parameters and other markers of cardiovascular risk factors will be investigated by examining the 

relationship between each one. Research will take 9 months and Department of Biochemistry and Internal 

Medicine will be held with the cooperation. 

Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, hemostatic and fibrinolytic parameters, cardiovascular risk 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Hilmi Demirin, Yusuf Aydın, Elif Önder, Taner 

Uçgun, Gökhan Celbek, Seyit Ali Köse ve Ramazan Memişoğulları, Hayriye Ak Yildirim, , H. Coşkun  

“Polikistik Over Sendromu olan Hastalarda İnflamasyon Belirteçlerinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi,” 33. 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 226,       

PS-220, 12-16 Ekim (2011). 

  Hilmi Demirin, Hayriye Ak Yıldırım, Seyit Ali Köse, A. Karataş, Yusuf Aydın, Elif Önder ve 

Ramazan Memişoğulları, “Is Factor 5 Leiden Mutation more Frequent in Polycystic Ovary Syndrome?” 

Turk. J. Biochem., 36 (S), P.044 (2011). 23. Ulusal Biyokimya Kongresinde sunuldu (2011). Bu dergi SCIE 

kapsamındadır. 
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Proje No        : 2010.04.02.059 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Levonorgestrel İntrauterin Sistem ve Bakırlı Rahim içi Araç Kullanan Hastalarda Anormal 

Kolposkopik Bulgularının Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALBAYRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.10.2011          

Proje Özeti : : Preinvazif servikal lezyonların ve invazif serviks kanserinin taramasında sitoloji en önemli yeri 

tutmaktadır. Anormal servikal sitoloji bulgularını değerlendirmede ve yönetmede altın standart yöntem 

kolposkopik değerlendirmedir. Ayrıca kolposkopi histopatolojik değerlendirme için en uygun yerden biopsi 

almayı sağlar. 

          LNG-İUS (levonorgestrel intrauterin sistem) hem kontrasepsyon hem de perimenopozal dönemde 

disfonksiyonel uterin kanamayı durdurma amacı ile kullanılan ve günde 20|jg/gün levonorgestron salgılayan bir 

rahim içi araç sistemidir. Günümüzde korunma ve anormal uterin kanamama tedavisinde yaygın olarak en sık 

kullanılan yöntemlerden biridir. LNG-İUS’deki levonorgestronun gebelikte ve menstürel siklustaki progesteronu 

taklit ederek anormal kolposkopik görünümlere sebep olup olmadığı bilinmemektedir. 

          Randomize ve kör olarak planlanan çalışmamızda smear sonucu Class I (normal sitoloji) olan LNG-İUS 

uygulanan 30 hastalık (kontrasepsyon ve/veya anormal uterin kanama nedeni ile) çalışma grubu, 30 bakırlı RİA 

(rahim içi araç) uygulanan hasta ve RİA kullanmayan 30 kontrol ile karşılaştırılacaktır. Hastalar (LNG-İUS ve 

bakırlı RİA) RİA takıldıktan 1 ay sonra kontrole çağrılacak ve kolposkopik incelemeleri yapılacaktır. Hastaların 

kolposkopik muayene bulguları (asetobeyaz alan, noktalanma, anormal damarlanma artışı vbz.) bir diagram 

üzerine kaydedilecektir. Anormal bölgelerin renkleri renk skalasında, boyutları ve anormal damar çapları video 

kolposkop ile kantitatif olarak ölçülecektir. 

          Çalışma gurubunda kontrole göre anormal kolposkopik bulguların anlamlı olarak daha fazla gözlenmesi 

durumunda LNG-İUS kullanan hastalarda muhtemel yanlış pozitifliklerin azaltılması sağlanabilecektir. 

Anahtar kelimeler: .LNG-İUS, kolposkopi  

Project Abstract : Cytology is an important tool for screening preinvasive cervical lesions and invasive cervical 

cancer. Colposcopy is the gold standard method in managing and evaluating abnormal cervical cytology. 

Colposcopy also guides taking biopsies from the appropriate region. 

         LNG-IUS (levenorgestrel intrauterine system) is an intrauterine system that secretes levonorgestron 20 

pg/day used for contraception and treatment of perimenopousal dysfunctional uterine bleeding. Whether 

levonorgestrol in LNG-IUS causes abnormal colposcopic findings through its progesterogenic properties 

mimicking pregnancy is unclear. 

         This is a randomized and double blind study. All the patients have Class I (normal cytology) cervical 

cytology randomized to three groups with 30 patients each. Group 1 involves the patients who do not have any 

intra uterine device (IUD). Group 2 and 3 involves patients who have LNG-IUS and copper - IUD, respectively. 

The patients are planned to undergo colposcopic examination one month after the LNG-IUS and copper - IUD 

application. The findings of the patients are going to be recorded on a standardized form (aseto-white region, 

punctutation, abnormal vascularization). Color scale and size of abnormal region and abnormal vessel diameter 

are going to be identified by video of colposcopy. 

           Our purpose is to detect false positive findings (images) in patients with LNG-IUS with Copper IUD or 

controls. This preliminary study may help to warn colposcopists to be careful about sensitivity and specifity of 

colposcopy in patients with LNG -IUS. 

Keywords: Colposcopy, LNG-IUS, 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2010.02.03.060 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Ahşap Malzemede Tahribat Yapan Mantar ve Böcek Zararlılarına Karşı Çevresel Odun 

Koruyucuların Aktivitesinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş.Gör. Mesut YALÇIN, Sinan GÜLBAŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.10.2012          
 

Proje Özeti : İç ve dış ortamlarda yüzyıllardır kullanılan ahşap malzeme günümüzde halen önemini 

korumaktadır. Farklı zevklere hitap eden estetik ve dekoratif görünümü yanında çeşitli kullanım yerlerine 

uygun özellikleri ile mobilya endüstrisinde, parke, lambri, tavan ve çatı malzemesi olarak iç mekanlarda 

kullanılmaktadır. Kolay temin edilebilmesi, çeşitli boyut ve şekillerde işlenebilmesi, yenilenebilmesi, iççilik 

ve tamir masraflarının düşük olması birinci derece bir yapı malzemesi olarak tercih edilmesinde etkili 

olmaktadır. 

         Ahşap malzemenin kullanım yerindeki ömrünü uzatmak için çeşitli koruma işlemlerinin uygulandığı 

odun koruma endüstrisinde çok çeşit ve sayıda kimyasal maddeler geliştirilmiştir. Ahşap malzemenin 

mobilya ve dekorasyon amaçlı olarak iç mekanlarda kullanılmasıyla, zararlı koruyucu ve boyar maddeler de 

yaşam alanlarına girmeye başlamış ve gittikçe yaygınlaşmıştır. Böcek ve mantarlara karşı yüksek koruma 

etkisi sağlamak için vakum-basınç içeren en etkili emprenye yöntemleri yanında üst yüzey işlemlerinde de 

koruyucu kimyasallar ahşap malzemeye penetre ettirilmeye çalışılmaktadır. Ucuz ve bol miktarda 

bulunabilmesi yanında tatmin edici retensiyon değerleri sağlanabilen çam ve kayın gibi türler yaygın bir 

şekilde emprenye edilerek kullanılmaktadır. Odun koruma endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bazı ahşap 

koruyucu kimyasal maddelerin muhtemel zararlı etkileri, günümüzde çevre ve insan sağlığı açısından 

düşündürücü boyutlara gelmiştir. Odun koruma alanında artan çevresel görüşlerin etkisi ile bazı 

kimyasalların çeşitli alanlarda kullanımı yasaklanmış, bazılarının ise sınırlandırılmıştır. 

          İç mekanda kullanılan ahşap malzemede ağır metal tuzlarından oluşan zehirli emprenye maddelerinin 

kullanılması sakıncalı olduğundan, bunların yerine üst yüzey koruma maddeleri olarak sentetik ve 

poliüretan vernikler uygulanmaktadır. Konut ve işyeri gibi yaşam ve çalışma alanlarında ağaç malzeme 

çoğunlukla emprenye edilmeden monte edilmekte sonradan üst yüzeyine koruma maddesi olarak uçucu 

organik bileşikler uygulanmaktadır. İç mekân kirlenmelerinin kaynağı olan bu uçucu organik bileşiklerin 

kullanımında sağlığa zararlı yönleri olmakla birlikte ağaç malzemeyi tam olarak koruyamamaktadırlar. 

Çünkü sadece üst ya da dış yüzeye uygulandıklarından korumasız kalan alt ve orta kısımlarda şartlar yeterli 

olduğunda mantar ve böcek tahribatı başlamaktadır.  

          İç mekanlarda kullanılacak olan ağaç malzemenin hem odunu derinlemesine koruması hem de insan 

sağlığı açısından tehdit oluşturmaması gerekmektedir. Bu çalışmada, nanoteknoloji ile kireç taşından elde 

edilmiş kireç taşı suyu, ayrıca inorganik madde bakımından zengin bazı jeotermal yeraltı sularının oduna 

emprenyesi gerçekleştirilecektir. Vakum ve basınç içeren bir emprenye tesisinde koruyucu maddeler oduna 

derinlemesine nüfuz ettirilecektir. Bu potansiyel koruyucu maddelerin iç mekanda zarar yapan böcek ve 

mantarlara karşı etkili bir koruma sağlarken insan ve çevre sağlığı açısından da risk oluşturmaması 

beklenmektedir.  

          Çevre dostu koruyucular ile emprenye edilecek ağaç türlerinin sağlamlıkları odun koruma alanında 

etkinliği ispatlanmış Vascol aqua ve Imersol aqua ile ayrıca emprenye siz kontrol örnekleri ile 

karşılaştırmalı olarak belirlenecektir. Mantar testlerinde iç mekanlarda önemli tahribatlar yaptığı bilinen 

Merulius lacrymans ve Coniophora puteana türleri kullanılacaktır. Böcek testlerinde ise yine iç mekan ahşap 

malzemedeki tahribatın en önemli iki türü olan Hylotrupes bajulus ve Anobium punctatum türleri 

kullanılacaktır. Odun numuneleri haftalık ve aylık periyotlarla muayene edilerek numunelerdeki mantar 

misellerinin gelişimi ve ağırlık kayıpları, böcek larvalarının ise gelişme seyri, beslenmeleri, açılan tüneller, 

erginleşme yüzdeleri tespit edilecektir. Oduna emdirilen koruyucuların nüfuz derinlikleri ve fiksasyon 
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oranlarının tespiti de yapılacaktır. Proje, ekonomik yönden uygulanabilirliği mümkün olan koruyucu 

maddeleri kapsaması, çevresel tehdidi olmayan koruyucuların odun koruma alanına kazandırılması, ayrıca 

benzer konularda yapılacak çalışmalara temel oluşturması bakımından önem arz etmektedir. 

Çalışmanın aşamaları DÜ Orman Endüstri Mühendisliği Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi 

laboratuarlarında gerçekleştirilecektir. DÜ OEM Bölümü laboratuarlarında kısıtlı imkanlarla daha önce 

başarılı böcek ve mantar çalışmaları yapılmıştır. Orman Mühendisliği Entomoloji Anabilim Dalı’nda 

bulunan laboratuar ve uzman öğretim elemanları desteği ile de çalışmanın böcek ile ilgili testleri rahatlıkla 

yapılabilecektir. DÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan iki öğrenci 

projede görev alacaktır. 

Anahtar Sözcükler : Odun koruma, çevresel odun koruyucular, yeraltı kaynak suyu, Serpula lacrymans, 

Coniophora puteana, Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum. 
 

 

Project Abstract :  Wood has been used both indoor and outdoor conditions for centuries, and maintain its 

importance even today. Thanks to its appropriate properties, It is used in the furniture industry as well as 

parquet, paneling, roofing material for indoor using besides aesthetic and decorative appearance.. It is 

preferred as primary material in some aspects; easy obtaining, processing in several dimensions, restoration 

and low cost in repair.  

In order to prolong to the service life of wood material in use a wide range of wood preservatives 

have been developed with the different processes in wood protection industry. Some wood preservatives and 

coatings harmful to the environment became widespread gradually when used indoor for furniture and 

decoration.  Apart from the most efficient treatment methods with vacuum and pressure to provide the most 

resistant to the fungi and insects, surface coatings are penetrated to the wood as well.  Pine and fagus 

species are commonly treated since they result in high retention besides low cost and availability. The 

hazardous effects of the essential wood preservatives have been seriously taken in to account nowadays in 

view of the human health and environment. Wood material in-ground contact could cause the soil and water 

pollution over time as a result of the leaching of toxic preservatives being in wood.  With the increasing 

critics with regard to environment and wood protection, some chemicals such as either were banned or 

restricted in several areas.   

Due to the undesirable properties composed of the heavy metal salts in the treated wood material 

using indoor, surface coatings like synthetic and polyurethane varnish are applied on In the residence and 

working places wood material is usually installed before treatment, followed by organic solvent compounds 

application on the surface. Organic solvent compounds which are the responsible for the indoor pollution in 

terms of the health, further do not provide sufficient protection to the wood. If they applied on the top 

surface, fungal and insect attack can be act on the other parts. In the protection of indoor wood materials, 

naturally preservatives are needed in deep application since they don’t pose a threat.  

Wood preservative material used in indoor have both of preservative effect thoroughly and no side 

effect on human and environmental aspects. In this study, potential wood protective material will use are 

lime water obtained from lime stone by nanotechnology, and some geothermal waters which are rich aspect 

of inorganic material. A treatment method including vacuum and pressure will be applied for impregnation 

of wood samples deeply. It is expected that these potential wood protective materials will show an effective 

protection and no environmental threads.  

Durability characteristics of wood specimens (Scots pine and beech samples) to be treated 

environmental preservatives will be determined by comparing the untreated samples and the samples treated 

with Imersol aqua and Vascol aqua which is known an effective chemical at the wood protection. In the 

scope of this project, the fungus species of Merulius lacrymans and Coniophora puteana and the insect 

species Hylotrupes bajulus and Anobium punctatum which are known as potential hazardous indoor sites 

will be study.  

Wood specimens will be regularly checked in every week and months following that development of 

the mycelium, mass loss, and development of insect larva, feeding rate, tunnels and pubescence ratio will be 

determined. Penetration and fixation ratios of the protective materials absorbed by wood samples will also 

be determined in addition to the protective feature. The current project has a particular importance owing to 

the fact that comprise the environmentally which are suitable and practicable economically, furthermore to 

determine the applicability of the natural preservatives with environmentally friendly in the wood protection 

field, finally to provide a basis and offer an insight into the further studies in the future. 
 

http://www.tureng.com/search/synthetic
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The study will be carried out in the wood biology and protection laboratory belonging to Düzce 

University where some experiments with regard to fungal and insect tests have been performed before. With 

the supporting of the scientists working in the department of Entomology, the insect tests will be fulfilled. A 

co-worker studying in wood protection department of two scholarship student doing Msc and PhD. from 

institute of natural sciences will study in the project. 

Keywords: Wood Treatment, Environmentally Wood Protective Material, Geothermal Waters Serpula 

Lacrymans, Coniophora Puteana, Hylotrupes Bajulus, Anobium Punctatum. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Tascioglu, C., M. Yalcin, T. de Troya, H. 

Sivrikaya “Termticidal properties of some wood and bark extracts used as wood preservatives”, 

BioResouces, 7, 2960-2969, (2012) 
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Proje No        : 2010.04.03.061 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Tip 1 Diabetli Çocuklarda Erken Myokardial Bozukluğu Göstermede Brain Natriüretka 

Pepditin Yeri 

Proje Yürütücüsü : Yrd.  Doç. Dr. Hakan UZUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ayşe Nur OTLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2010 – 01.04.2011          

Proje Özeti : Tip 1 diyabet çocukluk yaş grubunda görülen ve ileriye yönelik ciddi komplikasyonlar 

geliştirebilen metabolik bir hastalıktır. Özellikle kötü kontrollü diyabet hastalarında bu komplikasyonlar 

daha erken yaşta ve ciddi olarak kendini gösterebilmektedir. Kalp etkilenen organlar içinde önemli bir yere 

sahiptir. Kalp yetmezliği ileriye yönelik diyabetin önemli bir komplikasyonudur. Myokardiyal bozukluğun 

erken tespit edilmesi bu hastalar için büyük önem arzetmektedir. Brain natriüretik peptid kalp yetmezliği 

hastalarında artar. Diyabetin kalp etkilenmesini erken tespitinde BNP'nin önemli olduğunu bildiren yayınlar 

vardır. Çalışma Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Polikliniğinde takip edilen Diyabet 

hastalarında yapılacaktır. Çalışmaya yaklaşık 40-50 hasta alınması planlandı. Flastalarda EKO ile sağ ve sol 

ventrikül fonksiyonları bakılacak, serum BNP düzeyi ve diabetin kontrolünü gösteren HbAlc, Kan şekeri, 

idrarda protein gibi değişik parametrelerle karşılaştırma yapılacaktır. Kontrol gurubu olarakta 35-40 hasta 

alınması planlandı. Veri l toplama yaklaşık 6 aylık süreçte tamamlanacak. 

Project Abstract : Type 1 diabetes in the pediatric age group, and looking forward to a metabolic disorder 

develop serious complications. Especially in poorly controlled diabetes patients more at an early age and 

serious complications that can show itself as. The heart has an important place in the affected organs. Heart 

failure is an important complication of diabetes for the forward. Myokardiyal great importance for these 

patients to be identified early in the disorder. Brain natriuretic peptide in patients with heart failure. The 

heart of diabetes affected by early detection, it is important that States that the BNP publications. Study of 

Düzce University, Faculty of medicine, Child Endocrinology outpatient clinic will be held, followed by 

diabetes patients. Work is planned to be approximately 40-50 patients. Look to the right and left ventricular 

functions in patients with Flastalarda ECO, serum BNP level and skin tags also seem to take control of your 

blood sugar, protein in the urine, such as showing HbAlc different parameters, comparison will be made. 

The control group also planned to be sick, 35-40. Data collection will be completed in about six months. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2011.02.03.062 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Hercai Karaağacının (Ulmus levis Pall.) Bazı Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cengiz GÜLER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  17.01.2011 – 17.07.2012          

Proje Özeti : Bu çalışmada Adapazarı-Süleymaniye subasar ormanlarında lokal olarak yetişen Hercai 

karaağacı (U/mus leavis Pall.) odununun bazı fiziksel, mekanik, teknolojik ve kimyasal özellikleri 

belirlenecektir. Deney örneği olarak kullanılan ağaç malzeme Hendek ve Akyazı Orman İşletme 

Müdürlüklerinden temin edilecektir. Fiziksel özelliklerden tam kuru ve hava kurusu yoğunluk, hacim ağırlık 

değerleri, odunun çalışma özellikleri (daralma ve genişleme oranları), lif doygunluğu noktası, odunun 

içerisine alabileceği maksimum su miktarı, hava boşluğu ve hücre çeperi oranı, mekanik özelliklerinden 

eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, dinamik eğilme (şok) direnci, liflere dik ve paralel çekme 

direnci, basınç direnci ve sertlik (Janka) değerleri belirlenecektir. Kimyasal özelliklerinden ise, 7 

holoselüloz, lignin, a-selüloz, % 1 lik NaOH çözünürlüğü, sıcak ve soğuk su çözünürlülüğü, alkol- benzen 

tayini ve kül oranları tespit edilecektir. 

          Hercai Karaağacı ile ilgili ülkemizde sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu bölgede yetişen Hercai 

Karaağaç odunlarının bazı fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ile orman ürünleri 

endüstrisinde daha iyi tanınmasını, lif ve kağıt endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilebilmesi ve 

amacına uygun kullanım alanlarının genişletilmesini sağlayacaktır. 

          Bu çalışma kapsamındaki deneyler Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri 

Mühendisliği Bölümü laboratuarlarında gerçekleştirilecektir. Bu proje 18 aylık bir sürede bitirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulmus leavis Pall, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikler 

Project Abstract : In this study, Hercai elm (U/mus Leavis Pall.) wood locally is grown in the forests of 

Adapazari- Suleymaniye subasar recion. Hercai elm wood properties will be investigated the physical, 

mechanical and chemical properties. Used as test samples, wood will be supplied from the Akyazı Forestry 

Management. Physical properties oven dry and air dry density, bulk density values, wood shrinkages 

(contraction and expansion rates), fiber saturation point, the maximum amount of water, air space and cell 

wall ratio will be determined. The mechanical properties of bending strength, bending elasticity, bending 

dynamic (shock) resistance, tensile strength parallel to grain, compression strength and hardness (Janka) 

values will be determined. Chemical properties, the holocellulose, lignin, a-cellulose, 1% NaOH resolution, 

resolution of hot and cold water, alcohol- benzene and ash content determination will be investigated. 

          Elm Hercai wood a limited number of studies have been done in our country. In this region grows 

Hercai Elm wood of some physical, mechanical and chemical properties to the determination of the forest 

products industry to better recognition, fiber and paper industry as a raw material evaluation and for the 

intended purpose usage of the expansion will provide. 

          Experiments in this study, Duzce University, Faculty of Forestry, Forest Laboratories, Department of 

Industrial Engineering will be held. This project is expected to be completed in 18 months. 

Keywords: European White Elm , physical, chemical, mechanical properties 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Cengiz Güler, Halil İbrahim Şahin, Emrah Çiçek, 

“Hercai Karaağacı (Odununun Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi” Ormancılık Dergisi, C: 6,  2010. 
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Proje No        : 2011.04.01.063 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kronik Nonbakteriyal Prostatik Etiyolojisinde Sitokinlerin Yeri: Ayırıcı Tanıda Semen ve 

Serum Sitokin Ölçülmesi Bir Değer Taşır mı? 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof.Dr. Haydar Kamil ÇAM, Arş. Gör. Hayriye AK YILDIRIM 

                                                               Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Arş. Gör. Taner UÇGUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  28.04.2011 – 28.08.2012         Ek süre : 7 Ay 

Proje Özeti : Kronik nonbakteriyal prostatit ürolojinin en zor konularından biri olarak giderek artan bir 

önem taşımaktadır. Klinik uygulamalar açısından hem teşhis hem de tedavide ciddi bir sorun teşkil 

etmektedir.  Prostat spesifik antijen (PSA) çağında özellikle sınırda PSA yüksekliği bulunan vakalarda 

benign prostat hiperplazisi (BPH), prostatit, prostat kanseri ayrımını yapabilecek klinik testlere şiddetle 

ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anki uygulamada her PSA yüksekliğinde tek yaklaşım transrektal ultrasonografi 

eşliğinde prostat biyopsisi olarak uygulanmaktadır. Bu durum da değişik PSA eşik değerlerine göre 

değişmekle birlikte sınırda PSA yüksekliği olan hastalarda en az %50 ile %75 oranlarına kadar varan negatif 

biyopsi ile karşılaşılmasına yol açmaktadır. Bu invaziv teşhis aracından kaçınıldığında ise yüksek maliyetli 

tedavi bütçeleri ve beraberinde yanlış teşhis dolayısıyla hasta mağduriyetiyle karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Dolayısıyla invaziv biyopsi oranlarını düşürebilmek için prostatit açısından yeni ve 

objektif klinik tanı kriterlerine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

Project Abstract : As one of the most difficult issues of chronic nonbakteriyal prostatitis underestimated by 

urology: adrenalectomy a growing importance. Clinical applications both in terms of diagnosis and 

treatment poses a serious problem. On the border, especially in the age of prostate specific antigen (PSA) 

PSA height of cases, benign prostatic hyperplasia (BPH), prostatitis, prostate cancer clinical tests to make 

the separation strongly needed. Current practice, each accompanied by transrectal ultrasonography in 

prostate biopsy, PSA is the only approach to a height of. This exception is also different according to the 

height of the threshold values, although borderline PSA PSA in patients with at least 50% to 75%, with rates 

of up to negative biopsy if neccesary. This invasive diagnostic tool, kaçınıldığında is the high cost of 

treatment, the patient the wrong diagnosis and therefore the budgets and mağduriyetiyle facing can be 

accommodated. Therefore, in terms of new invasive biopsy rates fall for prostatitis and lens in clinical 

diagnostic criteria is strongly needed. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2011.04.01.064 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Prostat Kanserli Kanserli Hastalarda Oksidan-Antioksidan Durum ve Paraoksinazın Bu 

Duruma Etkisinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Haydar Kamil ÇAM, Arş. Gör. Nuri ORHAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  28.04.2011 – 28.01.2012          
 

Proje Özeti : Prostat kanseri, erkeklerde sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Reaktif oksijen türevleri, 

yüksek reaktiftirler ve hemen hemen tüm hücre komponentlerine saldırarak dokularda hasara yol açabilirler. 

Oksidatif stres ve serbest radikaller, farklı kanser türlerinin görülme riskinin artmasıyla ilişkili bulunmuştur. 

Serbest radikallerin oluşturduğu stres, prostat kanseri gelişiminde rol oynuyor gibi gözükmektedir. İnsan 

vücudunda serbest radikallere karşı koruma sağlayan sistemlerden birisi de Paraoksonaz enzimidir. 

Paraoksonaz, aktivitesi için kalsiyuma ihtiyaç duyan biraromatik esterazdır. LDL ve HDL'nin 

oksidasyondan korunmasında, hücre membranlarında lipit peroksidasyonuna karşı antioksidan etkide ve 

antiinflamatuar süreçte önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Paraoksonaz, HDL'ye bağlanarak paraokson 

gibi organofosfor bileşiklerin detoksifikasyonuna ve karsinojenik yağda çözünen radikallerin lipid 

peroksiasyonundan korunmasına katkıda bulunmaktadır. Paraoksonaz enzimi prostat kanseri gelişimi ile 

ilişkili bulunmuştur. Paraoksonaz 1 geninin (PONİ) kodlama bölgesinde oluşan polimorfizmlerin tümör 

anjiyogenezine etkide bulunduğu düşünülmektedir ve in vitro çalışmalarda ve farklı populasyon temelli 

çalışmalarda polimorfizmlere bağlı olarak PONİ gen ekspresyonunun etkilendiği gözlenmiştir. Gelecekteki 

çalışmalarla Paraoksonaz, kanser için önemli bir risk faktörü olarak ortaya konulabilir. Çalışmamızda Düzce 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı' na başvuran prostat kanseri tanısı almış 40 hastadan ve 

sağlıklı kontrollerden toplanan kan örneklerinden Total Oksidan Status, Total Antioksidan Status, 

Paraoksonaz, Arilesteraz ve lipid parametreleri çalışılacaktır. Çalışma 9 ay sürecektir ve testler Biyokimya 

Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi ve asistanları tarafından 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Paraoksonaz, Prostat Kanseri 
 

 

Project Abstract : Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer among men. Oxidative stress 

and free radicals have been associated with the increased risks of various cancers. Reactive oxygen species 

molecules are highly reactive and can attack almost every cell component, causing further damage to the 

surrounding tissues. Free-radical stress appears to play a role in the development of prostate cancer. 

Oksidatif stres, SOR'nin üretimi ile antioksidan savunma sistemi arasındaki dengenin SOR üretimi lehine 

artması ile meydana gelen bir bozukluktur. The human body has a number of endogenous free-radical 

scavenging systems, including paraoxonase. Paraoxoanse (PON) is an aromatic esterase that requires 

calcium for activity. Paraoxonase is believed to play an important role in protection of LDL and HDL 

particles from oxidation, in antioxidant effect against lipid peroxidation on cellular membranes, and in anti-

inflammatory process. Serum paraoxonase binds to high-density lipoprotein and contributes to the 

detoxification of organophosphorus compounds, such as paraoxon, and carcinogenic lipidsoluble radicals 

from lipid peroxidation. Enzym of Paraoksonaz have been found to related with development of prostate 

cancer. Coding region polymorphism Paraoksonaz l(PONl) though to be effect on tumor angiogenezis and 

polimorphisims have been shown to affect expression levels on PON1 geen in vitro analysis and also in 

different population based study. The importance of PON as a predictive risk factor for cancer should be 

assessed in futured studies, in our study we aimed to analyse Total Oksidant Status, Total Antioksidant 

Status, Paraoxonase, Arylesteraz, and lipids profile prameters of 40 patient with prostate cancer followed by 

Duzce University Urology Department and the healthy controls in serum. The study will be completed 9 

months and it will be conducted by the assistant professors and research assistants of Department of 

Biochemistry in the Biochemistry Research laboratory. 

Keywords: Oksidatif stress, Paraoxonase, Prostate Cancer 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ramazan Memişoğulları , N. Orhan, Muhammed 

Engin Özcan, Hilmi Demirin, Taner  Uçgun ve Haydar Kamil Çam. “Oxidative Stress in Prostate Cancer 

Patients,” Turkish Journal of  Biochem., 36 (S), P.155 (2011). 23. Ulusal Biyokimya Kongresi  (2011). 

  Ramazan Memişoğulları, Hilmi Demirin, Muhammet Engin Özcan ve Muhammet Ali Kayıkçı, 

Taner Uçgun, Orhan N. “The Value of Paroxanase Levels Determination and Phenotyping in Prostate 

Cancer,” Turkish Journal of  Biochem, 36 (S), P.157 (2011). 23. Ulusal Biyokimya Kongresi  (2011). 
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Proje No        : 2011.03.02.065 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : AISI H13 Sıcak İş Takım Çeliğini İşlenmesinde Kriyojenik İşlemin Yüzey Kalitesi ve 

Takım Ömrü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Adem ÇİÇEK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Turgay KIVAK, Yrd. Doç. Dr. Fuat KARA 

                                                                Öğ.Gör.  Ergün EKİCİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  28.04.2011 – 28.10.2012          

Proje Özeti : AISI H13 özel olarak içyapısı temizlenmiş, tokluğu ve sünekliği yükseltilmiş homojen mikro 

yapıya sahip, çok iyi bir ısıl kararlılığı olan yüksek ısıl şoklara dayanımlı sıcak iş takım çeliğidir. Hafif 

maddelerin enjeksiyon kalıplarında, dövme kalıplarında, ekstrüzyon kalıpları ve aşınmanın yüksek olduğu 

plastik kalıpların yapımına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. AISI H13 sıcak iş takım çeliği ile ilgili 

literatür de yapılan işlenebilirlik çalışmalarına bakıldığında çok yaygın bir kullanım alanı olmasına rağmen 

bu malzeme üzerindeki işlenebilirlik araştırmalarının çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Yapılacak olan bu 

çalışma AISI H13 malzemesi üzerinde frezeleme, tornalama ve pin-on disk cihazında aşındırma deneylerini 

kapsamaktadır. Bu çalışma ile kesici takıma uygulanan kriyojenik ve ısıl işlemlerin takım performansı 

(tornalama işlemi), üzerindeki etkileri, malzemeye uygulanan kriyojenik ve ısıl işlemlerin malzemenin 

aşınma davranışı (pin-on disk) ve işlenebilirliği (frezeleme işlemi) üzerindeki etkileri irdelenmiş olacaktır. 

Tornalama ve frezeleme deneyleri kuru ve ıslak kesme şartları altında gerçekleştirilecektir. Tornalama ve 

frezeleme işlemlerinde kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması ve 

talaş oluşumu üzerindeki etkileri araştırılarak optimum işleme şartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Project Abstract : AISI H13 specially cleaned interior, upgraded toughness and ductility with 

homogeneous microstructure, which is a very good thermal stability with high resistance to thermal shock, 

is hot work tool steels. In injection molding of lightweight materials, forging molds, extrusion dies, and 

plastic molds to the construction of wear is high; AISI H13 has a large area. Although AISI H13 hot work 

tool steels have very common usage, research works on the machinability of this material is very limited 

when looked at the machinability studies regarded in the literature related to it. This work to be performed 

on AISI H13 material includes milling, turning and wear experiments in a pin-on disk tester. With this 

study, effects of cryogenic and conventional heat treatments applied to the cutting tools on the tool 

performance (turning operations), effects of cryogenic and conventional heat treatments applied to material 

on material wear behavior and machinability (milling process) will be discussed. Turning and milling tests 

will be carried out under dry and wet cutting conditions. Its aimed that optimum cutting conditions is 

determined by investigating the effects of cutting parameters on cutting forces, surface roughness, tool wear 

and chip formation in turning and milling. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Adem Çiçek, Fuat Kara, Turgay Kivak, Ergun 

Ekici, “Evaluation of machinability of hardened and cryo-treated AISI H13 hot work tool steel with ceramic 

inserts” International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 41 (2013) 461–469. 
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Proje No        : 2011.03.05.066 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Donma Çözünme Etkisine Maruz Kalan Zeminlerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ercan ÖZGAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Sercan SERİN, Arş. Gör. Şebnem SARGIN 

                                                               Songül ERTÜRK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  28.04.2011 – 28.06.2012         Ek süre : 6 Ay  

Proje Özeti : Bir yapının inşasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan biri de 

yapının inşa edileceği zeminin durumu hakkında yeterli ve doğru bilgi elde edebilmektir. Yeryüzü sürekli 

olarak farklı etkiler altında kaldığından zeminlerin yapısında değişimler meydana gelmektedir. Bu 

değişimlerin sebeplerinden birisi de zeminin özellikle kış aylarında, gece ve gündüz sıcaklık farklarından 

dolayı don olaylarının ardından çözülmesi ve bu durumun zemine etkisidir. Özellikle donma çözünme 

olayının yaşandığı bölgelerde, yapıların inşasından sonra da zamana bağlı olarak temellerde meydana gelen 

çökme miktarı da zeminin taşıma gücü açısından önemlidir. 

          Bu çalışmada sıcaklığın düşmesiyle zeminin donması ve ardından sıcaklığın tekrar yükselmesiyle 

çözünmeye maruz kalması sonucunda zeminde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu durumdaki zeminin su muhtevası, özgül ağırlığı, limit değerleri, konsolidasyon (oturma) özellikleri, 

serbest basınç dayanımı, üç eksenli basınç dayanımı v.b. mühendislik özellikleri incelenecektir. Bu amaçla 

donma çözünme etkisine maruz kalan kumlu, killi ve çakıllı zeminlerden örnekler alınarak zeminin 

öncelikle doğal durumdaki mühendislik özellikleri belirlenecektir. Daha sonra numuneler laboratuar 

ortamında farklı donma-çözülme sayısı ve farklı donma sıcaklığı etkisine maruz bırakılarak numunelerin her 

bir donma çözünme tekerrürü sonucundaki mühendislik özellikleri belirlenecektir. Her bir donma-çözülme 

döngüsü, zemin numunelerinin -4 ve -18 °C’de 24 saat süreyle donma sürecini ve müteakibinde 24 saat 

süreyle çözülme sürecini kapsamaktadır. Deneyler sonucu elde edilen parametreler ışığında zemin donma 

çözünme etkisine maruz kaldıktan sonra zeminin taşıma gücü ve yapılarda meydana gelebilecek oturmalar 

hakkında bilgi sahibi olunacaktır. 

           Bu bilgiler değerlendirilerek yapıların temel derinliğinin don seviyesinin ne kadar altında inşa 

edilmesi ve bu halde hangi derinliklerde ne kadar etkileneceğini, yapılarda çökme ve oturmaların bu 

durumda ne olabileceği ve zeminin taşıma gücünün bu etki altındaki değişiminin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Donma-çözünme, zemin taşıma gücü, konsolidasyon. 
 

Project Abstract : The most important issues to be considered in the construction of a building structure 

will be built at one of the adequate and accurate information about the status of ground to be able to obtain. 

One of the reasons for these changes in the soil, especially during the winter months, due from day and 

night temperature differences, after frost situation, thawing again and influence of the soil. Freezing and 

thawing, especially in areas experiencing the event, after the construction of buildings in the amount of time 

the crash occurred as the foundations are important for soil bearing capacity. 

          In this study, the ground freezes after a fall in temperature and the temperature rises again to examine 

the changes in the ground as a result of exposure to dissolution. In this case, soil moisture content, specific 

gravity, the limit values, consolidation  properties, unconfined compression strength, triaxial compressive 

strength, etc. engineering properties will be studied. For this purpose, the effect of freezing and thawing of 

exposed sand, clay and gravel floors by taking samples of soil engineering properties will be determined 

primarily natural state. Then the samples in the laboratory, different freeze-thaw of number and exposed to 

the effect of different freezing temperature, engineering properties of each resulting in a freeze-thaw will be 

determined . Parameters in the light obtained from experiments, soil after exposure to the effect of freezing 

and thawing soil bearing capacity and about settlements that may occur in buildings on  information will be 

obtained. 
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          This information is evaluated, to determine depth of the of the structures from frost level how much to 

be constructed under  and this state how much under which the depths affected , what can happen in crash 

structures and settlements and the soil bearing capacity of the exchange under this domain. 

Keywords : Freezing-thawing, bearing capacity of the ground, consolidation. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ercan ÖZGAN, Songül ERTÜRK, Sercan SERİN, 

“Donma ve Çözülmenin Kohezyonlu Zeminlerin Fiziksel Özelliklerine Etkisinin incelenmesi” îleri 

Teknoloji Bilimleri Dergisi,   Cilt:1 No 1,7-16, 2012. 
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Proje No        : 2011.03.06.067 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce’de Halk Edebiyatı, İnanışlar, Geleneksel Giyim ve Mimari 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şule AY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Okt. Çiğdem SÜTÇÜ, Öğr . Gör. Çiğdem D. ÇALIŞAN, 

       Öğr. Gör. Filiz DURSUN, Öğr. Gör. Hüseyin BAYRAKTAR, Öğr. Gör. Gülden ABANOZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  15.07.2011 – 15.11.2013         Ek süre : 9 Ay  

Proje Özeti : Bu projenin amacı, Düzce ilinde halk kültürünü, halk edebiyatı, inanışlar, halk mimarisi, 

geleneksel giyim boyutlarıyla araştırarak kayıt altına almaktır. Düzce’de halk kültürünün geleceğe 

aktarılmasını sağlayacak olan böyle bir çalışma daha önce yapılmadığından bu projenin bölgemiz açısından 

önem arz ettiği düşünülmektedir. Çalışmada 3 alt kategoride Düzce Üniversitesi’nden alan uzmanı 

akademik personel 8 kişi görev almaktadır. 

Çalışmada 3 alt kategori için farklı nitel araştırma teknikleri kullanılmaktadır. Araştırmada Düzce İli’nde 

kültür zenginliğini yansıtacak bir örneklem seçimine gidilmektedir. Bu örneklemde Düzce merkeze ve 

Konuralp’e bağlı çok sayıda köy yer almaktadır. 2010-2011 bahar yarıyılı itibariyle Düzce’nin kültürel 

zenginliğini yansıtacak bu köylere araştırma ziyaretleri yapılacak, görüşme ve gözlem kayıtları tutulacak, 

görüntü alınacaktır. Veriler Nvivo9 programında nitel veri analizi yapılarak çözümlenecektir. 2011 yılında 

toplanan veriler yazılı rapor ve kitap haline getirilecek, görüntüler bir belgesel DVD si şeklinde montaj 

lamp çoğaltılacaktır. Proje çalışmalarının 18 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Araştırma verilerinin 

Düzce’yi halk edebiyatı, inanışları, geleneksel giysileri ve geleneksel mimarisiyle tanıtmada ve bu konudaki 

bilimsel toplantılara öncülük etmede ya da materyal üretmede ve yayın yapmada katkı getirmesi 

umulmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Düzce, Kültür, İnanışlar, Halk Edebiyatı, Geleneksel Yapılar, Çevre, Geleneksel 

Kıyafetler, Giyim 

Project Abstract : The purpose of this project is to investigate and record the popular culture (folk 

literature, beliefs, folk architecture, traditional clothing) in Düzce province. It is thought that this project has 

importance in terms of our region since such a project has not been conducted in Düzce yet. 8 area specialist 

academic staff from Düzce University take charge in this project in 3 subcategories. 

         In this project different qualitative researchtechniques are used for 3 subcategories. In the research, a 

sampling that will reflect thecultural wealth in Düzce province is used. This sampling includes several 

villages bound to Düzce and Konuralp. By 2010-2011 spring semester, there will be research visits to those 

cultural wealth-reflecting villages, interviews and observations will be recorded, video recoding will be 

made, literature review will be done. Data will be analyzed in Nvivo9 program using qualitative data 

analysis. The collected data ill be reported and published into a book, videos will be mounted as a 

documentary DVD and copied. Project work is being planned to be finished in 18 months. It is expected that 

reseach data will contibute to Düzce in terms of promoting folk literature, beliefs, traditional clothing and 

architecture, leading scientific events on this topic or material production and writing scientific papers. 

Keywords: Düzce, Culture, Beliefs, Folk Literature, Traditional Achitecture, Environment, Trditional 

Clothing, Dressing 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Şule AY,Gülden ABANOZ, Çiğdem DURSUN 

ÇALIŞAN, Filiz DURSUN “Düzce İli Yeni Taşköprü Köyü (Muhacir Köyü) Geleneksel Kadın Giysilerinin 

incelenmesi”, II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri, Kasım 2013 Cam 

Piramit/Antalya.  
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Proje No         : 2011.05.03.068  

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Gümüş Nano Parçacıkları İçeren Yeni Amfifilik Biyobozunur Graft Kopolimerlerin Sentezi, 

Karakterizasyonu ve Elektrosipinnig Yöntemiyle Biyomedikal Uygulamalara Yönelik Nanofiber 

Yapılarının Hazırlanması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Koray ŞARKAYA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  15.07.2011 – 15.07.2013          

Proje Özeti : Amfifilik, biyobozunur polimerlerin devamlı artan bir şekilde tıp alanına yönelik 

uygulamaları nedeniyle bu tür polimerleri üretmek; fizikokimyasal özelliklerini araştırmak ve geliştirmek 

gerekmektedir. Amfifilik kopolimerler hidrofobik ve hidrofilik polimerlerden ibaret hem polar hem non-

polar fazlara ilgi duyan kopolimerlerdir. Birbiriyle uyuşmayan bloklardan oluşan bu kopolimerlerin 

amfifilik tabiatı onlara seçimli çözücülerde çok farklı özellikler kazandırır.  

          Bu projeyle, literatürde olmayan yeni amfifilik biyobozunur graft kopolimerler sentezlenecektir. Bu 

yeni amfifilik graft kopolimerler, polimerik linolenik asit ve polimerik linoleik asit peroksit başlatıcıları 

kullanarak akrilamit ve akrilik asit monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilecek ve yeni 

amfifilik kopolimer serileri hazırlanacaktır. Bu yeni amfifilik kopolimerlerin amfifilik özellikleri, hidrofilik 

/ hidrofobik davranışları ve elekkrosipinning yöntemiyle nanofiber yapıları hazırlanacaktır. 

           Altın, gümüş, palladyum, platin gibi metal nanoparçacıkların polimer malzeme içine sokulması ile 

farklı mekanik, termal, optik, magnetik ve elektronik özelliklere sahip organik-inorganik yeni polimer 

kompozit malzemeler elde edilir. Bunlar arasında gümüş nanoparçacıkları tıbbi ve biyolojik 

uygulamalarından dolayı büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Metal nano parçacıklar, merkapto gruplarına, 

karboksilli asit gruplarına, amin gruplarına ve hidroksil gruplarına metal tuzunun tutunması ve sonra 

NaBH4 ile metale indirgenmesi şeklinde hazırlanmaktadır. Gümüş nanoparçacıklarının stabilizasyonunun 

biyolojik uygulamalar için etkin olduğu bulunmuştur. Sentezlenecek yeni amfifilik graft kopolimerlerde 

bulunacak karboksili asit ve amit gruplarının gümüş nanoparçacıkların polimer içerisine sokulmasında etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Böylece; gümüş nanoparçacıklarının bu polimer çözeltisinde dağılımı 

gerçekleştirilerek nanoparçacıkların bu yeni polimerlerde stabilizasyonu sağlanacakt 

          Elde edilecek bu yeni amfifilik graft kopolimerlerin yapısal karakterizasyonları FT-IR, 1H NMR, 

elementel analiz ve GPC yöntemleri kullanılarak; termal ve morfolojik özellikleri ise DSC, TGA, SEM, 

TEM ve AFM teknikleri kullanılarak yapılacaktır. Graft kopolimerlerin hidrofilik / hidrofobik davranışları 

su damlasıyla temas açısının ölçülmesi yöntemiyle incelenecektir. Üstün özellikleri taşıyacak olan bu 

amfifilik kompozit polimerlerin biyoteknolojide ilaç salınım sistemi ve doku mühendisliğinde ümit verici 

malzemeler olması beklenmektedir. Laboratuarlarımız bu tür sentezleri yerine getirmek üzere alt yapısı 

yeterli bir haldedir. Karakterizasyon aşamasında büyük cihazların kullanımı için TÜBİTAK-MAM, 

TUBİTAK-ATAL ve ODTÜ den hizmet alımları şeklinde yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Amfifilik Polimer, Gümüş Nanoparçacıkları, Yağ Asidi, Otooksidasyon, Nanofiber , 

Elekktrospinning. 

 

Project Abstract : Amphiphilic and biodegradable polymers must be synthesis, investigate its 

physicochemical properties and develop because of its medical and environment applications The 

amphiphilic nature of these copolymers containing incompatible parts gives rise to their unique properties in 

selective solvents, at surfaces as well as in the bulk, due to microphase separation morphologies. At 

selective solvents, amphiphilic copolymers become in colloidal distrubition. 

          With this project, new amphiphilic biodegradable graft copolymers not in literature will be 

synthesized. These new amphiphilic graft copolymers will be synthesized via polymeric linoleic acide/ 
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polymeric linolenic acide peroxide initiators used acrylamide, acrylic acid. New series of amphiphilic  

copolymers will be prepared. Amphiphilic properties of these new amphiphilic copolymers, hydrophilic/ 

hydrophobic behavior and nanofiber formation via electrospinning process were studied. 

           Metal nanoparticles such as gold, silver, palladium and platinum inserted polymeric materials 

obtained new polymeric organic-inorganic composite materials having different mechanic, thermal, optic, 

magnetic and electronic features. Among many nanoparticles, silver has recently received a great attention 

in the bio-related field because of its possibility for medical or biological applications. In this respect, the 

finding of a useful synthetic method of silver nanoparticle will be very important subject in the bio-related 

nanotechnology field. Metal nanoparticles are prepared metal salts holding on to mercapto, carboxyl and 

amine groups and than reduced NaBH4. New amphiphilic graft copolymers will be synthesized in the 

carboxyl and acid amide groups introduced into polymer nanoparticles of silver are thought to be effective 

for. Thus, the distribution of silver nanoparticles in the polymer solution, this new polymer nanoparticles in 

perform stabilization will be achieved. 

            This new amphiphilic graft copolymer obtained structural characterizations will be determined with 

FT-IR, 1H NMR, elemental analysis and GPC methods, thermal and morphological features of the DSC, 

TGA, SEM, TEM and AFM techniques. Hydrophilic / hydrophobic behaviors of graft copolymers are 

examined with water droplets of contact angle measurement methods. Excellent properties will be carry on 

the amphiphilic properties of polymer composites in biotechnology and drug delivery systems in tissue 

engineering material is expected to be promising. Our Laboratory's infrastructure is sufficient to perform 

this kind of synthesis. Major centers like TUBITAK-MAM, METU and TUBITAK-ATAL will be used to 

benefit in the form of purchases of services for during characterization.  

Keywords : Amphiphilic polymer, Silver Nanoparticles, Oily Acid, Autooxidation, Electrospinning, 

Nanofiber. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Abdulkadir Allı, Muharrem Gökçen, Mustafa 

Yıldırım, Ahmet Demir, Sema Allı, B. Hazer, “UV illumination effects on electrical characteristics of 

metal–polymer–semiconductor diodes fabricated with new poly (propylene glycol)-b-polystyrene block 

copolymer” Composites: Part-B/57     Pages: 8–12, (2014). 
          Muharrem Gökçen and Abdulkadir Allı, “Investigation of electrical and photovoltaic properties of 

Au/poly(propylene glycol)-b-polystyrene/n-Si diode at various illumination intensities” Philosophical Magazine, 

94:9, 925-932, DOI: 10.1080/14786435.2013.869629 
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Proje No          : 2011.03.03.069 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorlar İçin Tasarruflu Elektronik Sürücünün 

Tasarımı 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Uğur GÜVENÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Hilmi YANMAZ, Serhat DUMAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  15.07.2011 – 15.07.2012          

Proje Özeti : Bu çalışmada, endüstride yoğun bir şekilde kullanılan bir fazlı asenkron motor için yeni bir 

sürücü devre kartı tasarlanacaktır. Tasarlanacak sürücü devre kartı ülkemizde mutfak aspiratörleri üreten bir 

firma tarafından kullanılan yerli üretim elektrik motorlarında test edilecektir. Tasarlanacak sürücü devre 

kartı, mutfak aspiratörlerin değişik hava perdeleri motorlarında uygulanarak en az maliyette ve uygun 

yöntem belirlenecektir. Ayrıca, bu yöntemle enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler : Bir fazlı asenkron motor, sürücü tasarımı, enerji verimi.      

Project Abstract : In this project, a new drive circuit board will be designed for a single-phase 

asynchronous motor which used extensively in industry. The designed drive circuit board will be tested 

electric motors that are used in kitchen aspirator which are produces in our country by a company. The 

designed driver circuit board, kitchen aspirators different engines, air curtains shall be determined by 

applying the least cost-effective and convenient method. In addition, this method is aimed to increase 

energy efficiency. 

Keywords : Single-phase asynchronous motor, drive design, energy efficiency. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : M. F. Işık, U.Güvenç, H.Yanmaz, "AC Chopper 

Application and Benefits of Auxiliary Windings for PSC Motors", Elektronika Ir Elektrotechnika (ISI), Vol. 

19, No. 10, 76-80 pp., 2013 
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Proje No        : 2011.05.01.070 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Acetamiprid-Propineb Pestisit Karışımına Maruz Kalan Fare Kemik İliği ve İnsan 

Lenfositlerinde Mikronukleus Oluşumu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE, Arş. Gör. Fulya MURANLI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2013          
 

Proje Özeti : Acetamiprid (neonikotinoid insektisidi) ve propineb (dityokarbamat fungisidi), tarım 

alanlarında pestisit olarak kullanılırlar. Pestisit karışımının farklı konsantrasyonlarda fare kemik iliği ve 

insan periferal lenfosit kültüründeki genotoksik ve sitotoksik etkisi araştırılacaktır. Acetamiprid-propineb 

karışımı dişi ve erkek farelere farklı konsantrasyonlarda 24 ve 48 saat muamele sürelerinde intraperitonal 

olarak enjekte edilecektir. Kemik iliği yayma preparatları hazırlanacaktır. Her hayvan için 2000 eritrosit 

sayılacak, mikronukleuslu pokromatik eritrosit (PCE) ve normokromatik eritrosit (NCE) sayılacak ve 

PCE/NCE oranı heasplanacaktır. Acetamiprid-Propineb karışımının farklı konsantrasyonları, 24 ve 48 saat 

süre ile 4 donörde, insan periferik kan lenfositlerinde mikronukleus test yöntemi kullanılarak mikronukleus 

oluşturma frekansı araştırılacaktır.  Hücre bölünme oranı üzerine etkisini tespit etmek amacı ile 1., 2. ve 3. 

bölünmeye giren hücre oranları tespit edilerek sitotoksik etkisi belirlenebilecektir. Elde edilecek sonuçlar, 

acetamiprid-propineb karışımının sitogenetik etkisi hakkında temel oluşturacak, bu sonuçlar doğrultusunda 

tarım alanlarında çalışan kişilerin pestisitleri daha kontrollü kullanmaları sağlanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Acetamiprid, Pesitisit Karışımı, Mikronukleus, Fare Kemik İliği, İnsan Periferal Kan 

Lenfosit Kültürü.    
 

 

Project Abstract : Acetamiprid (neonikotinoid insekticide) and propineb (dithiocarbamate fungicide) are 

used as pesticide in agricultural areas. The genotoxic and cytotoxic effect of different concentrations of 

mixture of pesticide will be investigated in mice bone marrow and in human peripheral blood lymphocyte 

culture. The mixture of acetamiprid-propineb will be injected intraperitoneally to female and male mice at 

different concentrations for 24 and 48 hours. Bone marrow smears will be prepared. A total of 2000 

erythrocytes will be scored for each animal, the numbers of micronucleated polychromatic erytorocyte 

(PCE) and normochromatic erytrocyte (NCE) will be counted, PCE/NCE ratio will be calculated. 

Micronucleus frequency of human periperal blood lymphocytes will be investigated by in vitro MN test 

assay after different concentrations of Acetamiprid-propineb mixture exposure for 24 and 48 hours of four 

donors. For to determine the effect on cell division as to observe cytotoxic effect, the frequency of cells that 

divide 1, 2 and 3 times will be determined. Results of these studies show that mixture of acetamiprid-

propineb will form the basis about its cytogenetic effect and in accordance with these results, it will be 

provided that people working in agricultural fields will use more controlled.     

Keywords : Acetamiprid, Mixture Of Pesticide, Mikronucleus, Mice Bone Marrow, Human Peripheral 

Blood. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Pınar Goc Rasgele, Fulya Dilek Gökalp Muranli, 

Meral Kekecoglu, “Induction of Micronuclei in Bone Marrow Cells of Mice Exposed to Acetamiprid.”       

9
th
 European Cytogenetics Conference, Dublin, Ireland, 29 June - 2 July 2013. 

         Fulya Dilek Gökalp Muranl,, Pınar Goc Rasgele, Meral Kekeçoglu, U. Güner, M. Kanev, K. Özdemir, 

“Micronucleus Induction after exposure of Dithiocarbamate Fungicide Antracol on human peripheral blood 

lymphocyte culture.” The international Conference on Environmental Science and Technology–2013 

(ICOEST'2013 - Cappadocia), Urgup, Nevsehir, June 18-21, 2013. 

         Fulya Dilek Gökalp Muranlı, Pınar Goc Rasgele, Meral Kekecoglu, U. Güner, M. Kanev, K. Özdemir, 

“Micronucleus Induction After Exposure of  Mixture of Acetamiprid and Propineb Pesticides on Human 

Peripheral blood Lymphocyte Culture”. XIII Internatıonal Congress Of Toxicology June  2013 Seul/Korea. 
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         Pinar Goc Rasgele, Fulya Dilek Gökalp Muranli and M. Kekecoglu, “Evaluation of Genotoxic Effects 

of Neonicotinoid Insecticide Acetamiprid in Mice Using Micronucleus Assay” 2
nd

 Internatıonal Conference 

On Environmental Science and Technology, ICOEST’2014, May 14-17, 2014, Side, Antalya. 

         Pınar Göç Rasgele. Fulya Dilek Gökalp Muranlı, Meral Kekeçoğlu, “Acetamiprid ve Propineb Pestisit 

Karışımının Fare Kemik İliği Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkilerinin Araştırılması”, 22. Ulusal Biyoloji 

Kongresi, 23 -27 Haziran 2014, Eskişehir. 

         Pinar Goc Rasgele, Fulya Dilek Gökalp Muranl, and Meral Kekecoglu, “Assessment of the 

Genotoxicity of Propineb in Mice Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay” Cytology and Genetics, 

Vol. 48, No. 4, pp. 233-237, 2014. 
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Proje No         : 2011.21.01.071 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kablosuz Algılayıcı Ağlar Tabanlı Bir Basınç Kontrolü ile Şehir Su Şebekelerindeki 

Patlakların Tespit Edilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. M. Atilla BÜYÜKGÜÇLÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Resul KARA, Arş. Gör. Fatih KAYAALP 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2012          

Proje Özeti : Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA), çok fazla sayıda küçük boyutlu, düşük maliyetli ve kısa mesafede 

kablosuz ortam üzerinden haberleşebilen algılayıcı düğümlerinden meydana gelen bir ağdır. 

Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA), bir bölgenin kolay ve düşük maliyetli olarak uzaktan gözlemlenmesine / 

kontrol edilmesine olanak sağlaması sebebiyle birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Özellikle askeri 

uygulamalar, çevre ile ilgili uygulamalar ve tıbbi uygulamalar KAA’ ların en popüler uygulama alanları arasında 

yer almaktadır 

          KAA’ larda ortama yerleştirilen düğümlerin yapısında ortamdan bilgi algılama, işleme ve yayın yoluyla 

göndermeyi sağlayan birimler bulunur. Bu birimlerin her biri kendi görevlerini yaparken belirli bir miktarda 

enerji tüketmektedirler. Ve KAA’ ların günümüzde yaygın ve verimli bir şekilde kullanılmasında karşılaşılan 

kısıtlayıcı faktörlerden biri de piller gibi sonlu bir kaynak tarafından sağlanan enerji kaynağı sorunudur 

          Gerek yaygın kullanılan enerji kaynağı olan pillerin ömürlerinin sınırlı olmasından gerekse de 

algılayıcıların yerleştirildiği bazı ortamlarda müdahale edebilme sorunu olduğundan dolayı enerji sorunu 

yaşanmaması için pillerin enerjilerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretebilen bileşenlerle 

desteklenmesi gereklidir. Bu sayede KAA sisteminin ömrü uzatılabilecek, enerji temini kolaylaşacak ve enerji 

maliyeti de azaltılabilecektir 

          Yapılacak olan bu çalışma sayesinde hem Kablosuz Algılayıcı Ağların kısıtlayıcı problemlerinden biri olan 

enerji sorununun çözümü konusunda alternatif bir yol önerilecek hem de şehir su şebekelerinde karşılaşılan 

problemlerden biri olan su patlaklarının yerlerinin tespiti konusunda yardımcı olacak bir uygulama 

geliştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Kablosuz Sensör Ağ, enerji problemi, basınç, su şebekesi 

Project Abstract : Wireless Sensor Networks (WSN) are composed of many small low cost sensors that have 

the ability to communicate with each other at short ranges.  

WSNs are used to track and monitor an environment remotely with low costs easily. Because of this, WSNs are 

used popularly at different areas like military, environment monitoring and health applications.   

        The sensor nodes used in WSNs have some special parts which are used to sense data from external 

environment, process data and transmit the processed data to the base station. Each part spents a specific amount 

of energy to function correctly. The most common used type of power supplies in WSNs is the batteries as a 

finite energy source and this is one of the restrictions of WSNs. 

         Either the batteries have a finite lifetime or replacing the batteries of sensors in some applications that have 

been implemented is dangerous conditions, the batteries should be supported/charged by renewable energy 

sources like wind, solar or thermal energy. By this way the lifetime of the WSN based system will be longer, 

energy cost will decrease and energy supply will be easier. 

         By this project, a novel approach will be presented both about solving the energy problem of WSNs and a 

new method will be presented about finding the leak’s position of a pipeline which is one of the main problems 

of water pipeline management.  

Keywords : Wireless Sensor Networks, energy problem, pressure, water pipeline. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : F. Kayaalp, Ahmet Zengin, Resul Kara, M. A. 

Buyukguclu, “Water Powered Sensors In Water Distribution Systems”, Turkish Journal of Engineering, Science 

and Technology, C:01 S:01, sf: 23-30, (2014). 
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Proje No        : 2011.02.02.072 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Önemli Bir Odun  Dışı Orman Ürünü Olan Göl Soğanının (Leucojum Aestivum L.) Çeşitli 

Tohum Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Bilal ÇETİN , Arş. Gör. Ali Kemal ÖZBAYRAM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2012          

Proje Özeti : Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliği içerisinde geofit (soğanlı, rizomlu veya yumrulu) bitkiler 

önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde beş yüz adet kadar doğal geofit türü bulunmaktadır.  Bu türlerin bir 

kısmı yüzyılı aşan bir süredir yurt dışına ihraç edilmekte ve ülke ekonomisine gelir sağlanmaktadır.  Bu 

türler içerisinde doğal çiçek soğanlarının ayrı bir yeri vardır.  Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren doğal çiçek 

soğanlarının ihracatında önemli artışlar olmuştur.  Bu süreçte birçok tür aşırı tahrip olmuş ve bazı türlerin 

neslinin devamlılığı tehlike altına girmiştir. 1990’lı yıllarda artan çevre bilinci ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve sürdürülmesine yönelik gelişmelere paralel olarak, bu türlerin üretim ve ticareti yasal 

düzenlemelerle kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.  Son yıllarda on üç kadar türün ihracatı yapılmaktadır.  

Bu türlerin en önemlilerinden birini göl soğanı (Leucojum aestivum L., Amaryllidaceae) oluşturmaktadır ki 

bu tür Leucojum cinsinin ülkemizdeki tek doğal türüdür.  Göl soğanı Avrupa ülkelerinde uzun zamandan 

beri süs bitkisi ve tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır.  Ancak son dönemlerde tıbbi bitki olarak kullanımı ön 

plana çıkmıştır.  Hem soğanları hem de toprak üstü kısımları (taze yaprakları) bu amaçla kullanılmaktadır.  

Başta galanthamine alkoloidi olmak üzere birçok kimyasal madde içermektedir.  Ülkemizdeki göl soğanı 

yaşam alanları ve populasyonları çeşitli nedenlerle büyük tahrip görmüştür.  Birçok yaşam alanı çeşitli 

nedenlerle yok edilmiş, parçalanmış veya daraltılmıştır.  Bunun sonucunda tür genetik erozyona uğramış ve 

genetik taban daraltılmıştır.  Göl soğanının ülkemizde halen varlığını sürdürebildiği asıl yaşam alanlarını 

Karadeniz ve Marmara bölgesinde taban arazilerde bulunan dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) orman 

ekosistemleri oluşturmaktadır ki bu alanlarda da sınırlı populasyonları bulunmaktadır.  Türün korunması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için bilinmeyenleri her yönüyle araştırılmalı ve ortaya konmalıdır.  

Göl soğanının vejetatif yolla (makro ve mikro vejetatif) üretimi konusunda yerli ve yabancı çalışma 

bulunmasına karşın, türün tohum teknolojisi konusundaki bilgiler oldukça sınırlıdır.  

          Çalışmada öncelikle, tohumların en yüksek çimlenme değerlerini sağlayacak katlama işlemi ve 

çimlendirme sıcaklığı belirlenecektir.  Bu amaçla farklı katlama işlemleri ile farklı çimlendirme sıcaklıkları 

test edilecektir.  Bu çalışmalar hem yaş-taze ve hem de hava kurusu haldeki tohumlarda 

gerçekleştirilecektir.  İkinci aşamada kurutma (nem içeriğinin farklı seviyelere indirilmesi), saklama ortamı 

sıcaklığı ve saklama süresinin göl soğanı tohumlarının çimlenme özellikleri ile canlılığına etkisi 

araştırılacaktır. Böylece göl soğanı tohumlarında çimlenme engelinin giderilesi işlemi, uygun çimlendirme 

testi sıcaklığının tespiti ve saklama/depolama koşulları (uygun nem içeriği ve ortam sıcaklığı) belirlenmeye 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göl soğanı, Leucojum aestivum, tohum, katlama, çimlenme, sıcaklık, kurutma, 

saklama 

 

Project Abstract : Geophytes plants have important place in biodiversity of Turkey. There exist 

approximately 500 native geophytes in our country. Some of these species have been exported, contributing 

to the national economy. Among the geophytes, natural flowering bulbs stand to draw particular attention: 

Natural flower bulbs have been increasingly exported especially since 1960’s, which has deteriorated and 

endangered the existence of those species. Thanks to the increased environmental consciousness and 

developments in favor of biodiversity in 1990’s, certain legal control mechanisms were launched for 

production and trade of such species. Currently, export of 13 species is allowed. One of the most important 
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 one of those species is the snowflake (Leucojum aestivum L., Amaryllidaceae) that is the only natural 

species of Leucojum genus. Snowflake has long been used as an ornamental plant in the European countries. 

Nonetheless the medicinal use of it appears to have gained importance as well. Both its bulbs and above-soil 

parts (fresh leaves) are utilized for medicinal purposes. It contains several chemical materials, particularly 

the galanthamine alkoloid. Habitats and natural populations of snowflake have been severely degraded for 

various reasons, which has resulted in its genetic erosion. At the present, the mere habitats of snowflake are 

the narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) forest ecosystems on low lands in Black Sea and 

Marmara regions where they have limited populations. Despite the national and international studies on 

vegetative propagation, there is hardly any information about its seed technology and sexual propagation. 

By the same token, this study will be devoted to lab works on these issues. 

          In lab work, prior to germination the seeds will be pretreated with cold/warm-moist stratification to 

overcome seed dormancy.  Following stratification treatments the seeds will be germinated under different 

germination temperatures.  In the second phase of the study, the effects of desiccation, storage temperature 

and storage duration on seed germination and viability of Leucojum aestivum will be investigated.  Thus, 

optimal dormancy breaking, test and storage conditions of seeds will be determined.  

Keywords: Snowflake, Leucojum aestivum, seed, stratification, germination, temperature, desiccation, 

storage. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınla : Emrah ÇİÇEK, Bilal ÇETİN, Ali K. ÖZBAYRAM, 

Hasan TÜRKYILMAZ, “Kurutma, Çimlendirme Sıcaklığı ve Saklamanın Göl Soğanı (Leucojum aestivum 

L.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi.” Artvin Çoruh Üniv. Orman Fakültesi Dergisi, C: 14, S:2, Sf: 245-

252, Ekim 2013. 
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Proje No          : 2011.05.02.073 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Fitalosiyanin ve Nano-Parçacık Katkılı Sıvı Kristallerin UV Işık Altında Elektro-Optik 

Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN, Arş.Gör. Mert YILDIRIM 

                                                                Yrd. Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2012          

Proje Özeti : Fitalosiyanin ve nano parçacık teknolojileri ile sıvı kristal araştırmaları bilim dünyasının 

ilgisini çeken güncel konulardandır. Bu yapılar sahip oldukları olağandışı mekanik, fiziksel, elektriksel ve 

termal özellikleri ile başta nano teknoloji uygulamaları olmak üzere teknolojinin birçok alanında faydalı 

olabileceklerini göstermektedirler. Sıvı Kristal (SK) moleküllerin sergiledikleri yönlenimsel düzen ve dış 

alanlara (Elektrik, Manyetik ve Optik) karşı gösterdikleri nonlineer özellikli hassasiyet bu malzemelerin 

opto-elektronik cihazlarda kullanılabilirliğini gündeme getirmiştir. Sıvı kristallere çok küçük orandaki 

katkılanan bu malzemeler, SK yapıların elektronik ve optik özelliklerinde önemli ölçüde etkiler ortaya 

çıkarmıştır. Oluşturulan bu hibrit yapılar nano-elektronik, biyomedikal ve nano-sensörler vb. günümüzün 

son derece sıcak çalışma konuları için araştırma konusu haline gelmiştir. 

Bu projede fitalosiyaninler, nano-parçaçıklar ve değişik boyar malzemelerin sıvı kristallere katkılanması ile 

elde edilen orijinal hibrit yapıların elektro-optik karakterizasyonu amaçlanmaktadır. Oluşturulan özgün 

deneysel düzeneklerden elde edilen veriler moleküler etkileşim mekanizmaları çerçevesinde incelenerek 

sistemin performans analizi gerçekleştirilecektir. Elde edilen saf ve katkılı sıvı kristal yapıların Dielektrik 

Spektroskopisi Tekniği (DST) ile elektriksel özeliklerinin belirlenerek yapının tümüyle elektro-optik 

karakterizasyonu yapılacaktır. Bu kapsamda fulleren(C60)-metalofitalosayinin(MPc) yapılarının saf sıvı 

kristallere katkılandırılıp UV foto-indükleme altında frekansa ve voltaja bağlı dielektrik ve I-V(Akım voltaj) 

karakterizasyonu denenecek kurguların arasında gelmektedir. Yine bu yapılarda katkı oranları ve UV ışık 

altındaki pozlama süreleri gibi parametrelerinin değişimine bağlı olarak, elektro-optik ölçümlerden elde 

edilen verilerden hibrit yapıların optimizasyonu ve sistemin performans analizi gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kristal yapılar, Sıvı kristaller, Dielektrik özellikler, UV etkisi, Elektro-Optik. 
 
 

Project Abstract : Researches about phtlacyonine and nano-particle doped polymers are the contemporary 

topics which take the attention of scientists. These structures, owing to their extraordinary mechanical, 

physical, electrical and thermal properties, show that they can be useful in different areas of technology 

especially in nano-technology applications. The nonlinear susceptibility that they show towards the external 

fields (Electric, Magnetic and Optic) and orientational order of LC molecules has taken the usability of 

these materials in opto-electronic devices into agenda. These materials, which are doped into liquid crystals 

(LCs) with very little portions, bring about important effects in the electronic and optic properties of LC 

structures. These hybrid structures have become a topic of research studies, such as nano-electronic, 

biomedical and nano-sensors. 

           In this study, the electro-optic characterization of original hybrid structures which are prepared by 

doping phtlacyonine, nano-particles and some dye materials into LC will be investigated. The performance 

analysis of the system will be done by investigating the data gathered through the individual experimental 

setups through molecular interaction mechanisms. The prepared pure and doped LC structures’ electro-optic 

characterization will be done by investigating the electrical characteristics of the structures by Dielectric 

Spectroscopy Technique (DST). In this context, investigation of the frequency dependence of dielectric 

properties and I-V (Current-Voltage) characterization of LCs doped with fulleren(C60)-

metalofitalosayinin(MPc) is among the experimental procedures which will be tried under UV illumination. 
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Moreover, the optimization and analysis of system performance will be done using the data gained by 

electro-optic measurements depending on the changes in the parameters such as doping concentration and 

duration of under UV illumination.  

Keywords: Crystal Structures, Liquid Crystals, Electrical Characteristics, Dielectric Properties; Frequency 

Effect. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Oguz Köysal, Özge Tüzün Özmen, Kadir  Goksen, 

Ahmet Demir, M. Durmuş, "Investigation of Photoinduced Change of Dielectric and Electrical Properties of 

Indium (III) Phthalocyanine and Fullerene Doped Nematic Liquid Crystal", Synthetic Metals, 162, 2188-

2192 , (2012). 

          Özge Tüzün Özmen, K. Gökşen, A. Demir, O. Köysal, "Photo-Induced Variation of Dielectric and 

Electrical Properties of Indium (III) Phthalocyanine (Mpc) and Fullerene (C60) Doped Nematic Liquid 

Crystals", Turkish Physical Society 29th International Physics Conference, (2012) 
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Proje No         : 2011.02.02.074 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Yöresinde Kayın ( Fagus Orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Aralama Şiddetinin Su 

Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Refik KARAGÜL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN 

Yrd. Doç. Dr. Faruk YILMAZ, Arş. Gör. Tarık ÇİTGEZ, Arş. Gör. Ali Kemal ÖZBAYRAM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.05.2014         Ek süre: 12 Ay  

 

Proje Özeti : Su yetersizliğinin gelecek dönemlerde ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması 

beklenmektedir. Bu bağlamda, ormancılık teşkilatına su havzalarının yönetimi bakımından önemli görevler 

düşmektedir. Zira yüzeysel suların önemli bir bölümünün kaynağı orman ekosistemleridir. Orman ekosistemleri; 

suyun üretimini, miktarını, kalitesini ve rejimini düzenlemede etkin bir rol oynamaktadır. Ormanlarda yapılacak 

her türlü uygulamaların hidrolojik sonuçları, akışa geçen suyu olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 

Dolayısıyla, havzalarda suyun iyi kalitede, yüksek miktarda ve mevsimsel olarak düzenli bir şeklide üretilmesi 

doğru ve etkin ormancılık uygulamalarıyla, diğer bir ifadeyle vejetasyon yönetimiyle mümkün olabilmektedir.  

          Bu çalışma aralama çağına ulaşmış (sırıklık-direklik) tam kapalı kayın meşcerelerinde gerçekleştirilecektir. 

Çalışmada üç farklı şiddette aralama müdahalesi (kontrol, mutedil ve kuvvetli) uygulanacaktır. Böylece aralama 

şiddetinin, orman altı yağış, gövdeden akış, yüzeysel akış ve intersepsiyonla kaybolan yağış miktarları üzerine 

etkileri incelenecektir. Ayrıca, aralama şiddeti ile yağış suyunun bazı kalite parametreleri ve yüzeysel akışla 

taşınan sediment miktarı arasındaki ilişkiler belirlenecektir.  

          Melen projesiyle birlikte Düzce havzası İstanbul ilinin su ihtiyacını karşılayan önemli havzalardan biri 

haline gelmiştir. Bu havzanın önemli bir bölümü de kayın (Fagus orientalis Lipsky) ormanlarıyla kaplı 

durumdadır. Dolayısıyla kayın orman ekosistemleri üzerine yapılacak bu ve benzeri araştırmalar, söz konusu 

ormanların hidrolojik fonksiyonlarının sağlıklı şekilde düzenlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu kayını, Fagus orientalis, Aralama, Orman altı yağış, Yüzeysel akış, Su kalitesi. 
 

 

Project Abstract : In our country, the water deficiency issue is expected to appear as a big problem in future 

periods. Therefore, the forestry organizations have an important role in the management of water basins, because 

forest ecosystems are major source of surface waters. Forest ecosystems have an active role on water production, 

quantity, quality and regulation of water regime. All types of forest management applications have positive or 

negative effects on water flow. Therefore, in the watersheds seasonally regular production of water with good 

quality and high amounts is possible via sound and effective forestry practices in conjunction with vegetation 

management. 

          This study will be performed in fully crown closed beech stands reached thinning age (pole stage). And 

three different intensity thinning (control, moderate and heavy) will be applied. Thus, the effects of thinning 

intensity on throughfall, stem flow, surface runoff and interception will be examined. Moreover, correlation of 

both rain water quality parameters and the amount of sediment from surface flow with thinning intensity will be 

explored. 

          With the Melen project, Duzce basin has become one of the major basins for water needs of Istanbul. An 

important part of this basin is covered with beech (Fagus orientalis Lipsky) forests. Therefore, this kind of studies 

on the beech forest ecosystems will provide an important contribution to the allocation of hydrological functions 

for those forests. 

Keywords: Oriental Beech, Fagus Orientalis, Thinning, Throughfall, Runoff, Water Quality. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2011.02.02.076 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Ege ve Marmara Bölgelerinin Çam Ormanlarındaki Bursaphelenchus Türlerinin Vektör 

Böceklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Süleyman AKBULUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN, Uzm. Dr. Mehmet DAYI, 

                                                               Mustafa Şenol KOLCU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2014          

 

Proje Özeti : Bursaphelenchus Fuclıs, 1937 cinsi son 50 yılda önemi artan bir nematod grubu haline 

gelmiştir. Bu cinsin en iyi bilinen türü çam kuruma hastalığının birincil etkeni olan Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner and Buhrer 1934) Nickle 1970) (Nematoda: Parasitaphelenchidae)’tur. Bu hastalık, 

enfekte ağaçların ani ölümü ile karakterize edilir ve günümüzde tüm Dünya’daki çam ormanları için en 

ciddi tehlike olarak kabul edilmektedir. Hastalık ile etkeni olan B. xylophilus'un ilişkisi yirminci yüzyılın 

başlarında Japon araştırmacılar tarafından ortaya çıkartılmıştır. İlk olarak Uzakdoğu’da (Japonya, Çin ve 

Kore) görülen ve 1999 yılında da Avrupa Birliği bölgesinde (Portekiz) tespit edilen hastalık bulunduğu 

alanlarda ağır zarara neden olmaktadır. B. xylophilus konukçusu olan çam (Pinus) türlerine teke böcekleri 

olarak bilinen Monochamus (Coleoptera: Cerambycİdae) emsine ait türler ile taşınmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda Japonya’da B. xylophilus'mi ana vektörünün Monochamus alternatus, Kuzey Amerika’da ise 

M. carolinensis ve M. scutellatus türleri olduğu tespit edilmiştir. Portekiz’de yapılan çalışmalarda ise bu 

türün vektörünün M. galloprovincialis olduğu belirlenmiştir. Bu böcek türünün ülkemizde de yayılış 

gösterdiği bilinmektedir. Kuzey Amerika kökenli olduğu bilinen çam odun nematodunun Japonya’ya 

yirminci yüzyılın başlarında orman ürünleri ticareti ile bulaştığı belirtilmektedir. Avrupa’da ise ilk defa 

1984 yılında, Kuzey Amerika’dan gönderilen orman ürünlerinde tespit edilmiştir. Potansiyel tehlike 

nedeniyle, Avrupa Bitki Koruma Organizasyonu 1985 yılında, çam odun nematodunu Al karantina listesine 

dahil etmiştir. Bu nematod 1999 yılında Portekiz’de dolayısıyla Avrupa kıtasında ilk defa doğal ortamda 

bulunmuştur. Bunu takiben Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde nematoda yönelik surveyler başlatılmıştır. 

Ayrıca vektör böceklere yönelik çalışmalarda başlatılmıştır. Ülkemiz ormanlarında çam türlerinin önemli 

bir yayılışa sahip olması ve diğer abiyotik ve biyotik faktörlerin nematodun yayılışına uygun olması 

nedeniyle, survey çalışmaları 2002 yılında başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye nematod 

faunası için yeni olan 6 Bursaphelenchus türü bulunmuştur. Ancak, B. xylophilus' a rastlanılmamıştır. 

Bununla beraber tespit edilen türler içerisinde B. xylophilus'a hem biyolojik hem de morfolojik olarak çok 

benzeyen B. mucronatus türünün bulunması son derece önemlidir. Bu türün varlığı, B. xylophilus’vn 

Türkiye’de çok kolay bir şekilde yayılabileceğinin kanıtıdır. Nematodun konukçu ağaçlar arasında taşınması 

ve bulaştırılabilmesi için vektör böceklere ihtiyaçları vardır. Türkiye’de tespit edilmiş veya edilecek 

nematod türlerinin vektörleri konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Sadece M. galloprovincialis 

erginlerinde B. mucronatus'a. rastlanılmıştır. Diğer potansiyel vektör böcekler konusunda bilgi 

bulunmamaktadır. Bununla beraber çam kuruma hastalığına karşı geliştirilecek mücadele programlan için 

vektörlerin bilinmesi ve kontrolü en önemli faktörlerden biridir. Planlanan bu çalışmayla Ege ve Marmara 

bölgelerinin çam ormanlarında daha önceki projelerde tespit edilen ye yeni bulunacak olan Bursaphelenchus 

türlerinin vektör böceklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

          Arazi çalışmalarında vektör böcek örneklemeleri öncelikli olarak daha önce nematod bulunan 

noktalar esas alınarak yapılacaktır. Koordinatları belli olan noktaların çevresindeki (4 km yarıçaplı) yeni 

kuruyan ve kuruma belirtisi gösteren ağaçlardan böcek Örneklemesi yapılacaktır. Bunun için 3 farklı 

yöntem kullanılacaktır. Birincisi kurumuş veya kurumakta olan ağaçlardan 50-60 cm ebatlarında kütükler 

alınarak laboratuara getirilerek böceklerin kütüklerden çıkışları beklenecek. İkincisi; canlı böceklerin ağaç 

üzerinden ya da kabuk altından toplanmasıdır. Üçüncü yöntem olarak, bazı tuzaklar bırakılarak (tuzak ağacı, 

tuzak kütüğü, cezbedici kimyasallar) böceklerin yakalanması sağlanacaktır. Vektör böcek örneklemesi 
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yapılırken kesilmesi mümkün olmayan ağaçlardan arazide, laboratuara getirilen bütün kütüklerden de 

laboratuar ortamında nematod örneklemesi için ayrıca talaş örneği alınacaktır. Bu yöntemle elde edilecek 

nematodlarm laboratuar kültürleri oluşturulup, moleküler ve morfometrik yöntemler kullanılarak tür 

teşhisleri yapılacaktır. Laboratuara getirilen böcekli örneklerden elde edilen böceklerin teşhisleri yapılacak 

ve taşıdıkları nematodun tespiti için böcekler kesilerek Baermann Huni yöntemine göre nematod çıkarımı 

yapılacaktır. Yapılan tüm örneklemeler GPS ile kaydedilecektir. Elde edilecek verilerin önemli bir bölümü 

Türkiye için yeni olacaktır. Bu verilerin olası bir nematod bulaşması halinde bütün uygulayıcı birimler 

tarafından kullanılması mümkün olabilecektir. Aynca Avrupa Birliği ülkeleri ile bu konuda eşgüdümün 

sağlanması da planlanmaktadır. Proje ekibi, projeyi başarı ile sonuçlandırabilecek yeterli bilgi ve beceriye 

sahiptir. Proje 3 yıl içersinde tamamlanabilecek şekilde planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vektör Böcekler, Bursaphelenchus spp. Ege, Marmara Bölgeleri, Çam Kuruma 

Hastalığı, Çam türleri 
 

 

Project Abstract : The genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937 has become an important nematode group in 

last 50 years. The best known species of this genus is B. xylophilus (PWN) (Steiner and Buhrer 1934) 

Nickle 1970) (Nematoda: Parasitaphelenchidae) which is the first principal agent of the pine wilt disease 

(PWD). The disease is characterized by sudden death of infected trees and nowadays it is probably the most 

serious danger for pine forests in worldwide. The association between PWD and its agent B. xylophilus was 

revealed by Japanese scientists in the beginning of the twentieth century. However the PWD has been 

detected in Europe (Portugal) ini999 and it causes severe devastation in the areas where the disease is 

present. The Pine wood nematode, B. xylophilus was transfered to a gymnosperm host usually a conifer in 

the genus pine by an insect vector, mostly a longhorn beetle in the genus Monochamus (Coleoptera: 

Cerambycidae). The insect vectors of this species were revealed as Monochamus alternates in Japan, M. 

carolinensis and M. scutellatus in North America and M. galloprovincialis in Portugal. M. galloprovincialis 

also exist in conifer forests of Turkey. The pine wood nematode originated from North America was 

contaminated to the Far East (Japan, Korea, China, Taiwan) with lumber trade in the beginning of the 

twentieth century. However it has been intercepted in pine shipments from North America to Europe in 

1984. Due to the potential threat, the European Plant Protection Organization placed the pinewood 

nematode at the top of the list of the pathogenic species (A1 quarantine list) in 1985. This nematode was 

found in pine forests of Portugal and therefore in Europe for the first time in 1999. And afterwards the 

surveys on the nematode and its vectors were begun to conduct İn all European countries. The availability 

of biotic and abiotic conditions for the nematode presence and distribution of the pine species of our country 

induced the faunustic surveys in 2002. Six different species of Bursaphelenchus were found in pine forest of 

Turkey except for B. xylophilus. However The detection of B. mucronatus, very similar to B. xylophilus 

biologically and morphologically, is very important in the survey. The presence of this species indicates that 

B. xylophilus could spread easily in conifer forests of Turkey. However, there is no study for insect vectors 

of present or other possibly present nematode species of Turkey. Identifying and controlling the vector are 

the crucial factor for prevention of the spread of pine wilt disease. Some biological and ecological 

characteristics of the pine sawyer beetle, M. galloprovincialis, which is also present in our country, have 

been studied up till now. By this project, Aegean and Marmara regions will be sampled for nematodes; the 

pinewood nematode, B. xylophilus, and other Bursaphelenchus species may find; and the vector insects 

carrying the nematodes will be determined. 

         In the field studies, sampling the vector insects will be start from the areas which is positive for 

nematode presence. The trees recently died or with wilting symptoms will be sampled for insect vector. 

Three different methods will be followed for sampling the insect vectors. The determination of vector insect 

will be provided either cutting small logs (50-60 cm) with insect activities or collecting adults or trapping 

with using pheromones. The insect colonies will be made from the samples in the laboratory.  

         Two different methods will be followed for sampling the nematode in the field studies. Wood chip 

samples will be collected from recently died trees or trees with wilting symptoms by a presser borer in the 

first method. All sampled trees will be recorded with GPS. Identification of the nematodes which are 

obtained from this technique will be done by using morphological and molecular techniques. Much of the 

data will be the new record for Turkey. These data will be useful for administration units in case of 

introduction of the nematodes. In addition, it will also provide the coordination with the European Union 

countries. The project work has two sections; one is field works and the second is laboratory works. To run  
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these works, The laboratory of Forest Entomology and Protection of Faculty of Forestry in Duzce 

University has almost enough physical space and equipments. The project team has enough skill and 

experience related to subject. The project is organized to finish all work within three years. 

Keywords: Vector Insects, Bursapkelenchus, The Aegean and The Marmara Regions Pine Wilt Disease, 

Pine Species. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mehmet DAYI and Suleyman AKBULUT, 

“Preliminary results of potential vector species of Bursaphelenchus spp. (Nematoda:Parasitaphelenchidae) 

in Turkey.” Pine Wilt Disease “Conference, Oct. 2013, Braunschweig / Germany. 

          Suleyman Akbulut, Mehmet Dayi, Monica Calin, Jianfeng Gu, Thomas Schröder, Paulo Vieira and 

Helen Braasch, “Morphological and molecular characterisation of Bursaphelenchus andrassyi sp. n. 

(Nematoda: Aphelenchoididae) from Romania and Turkey” Nematology 16 (2014) 207-218.  

DOI: 10.1163/15685411-00002759 
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Proje No        : 2011.04.02.077 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Bevacuzimab ve Deksametazonun Etkinliği 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Murat KAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Havva ERDEM, Arş.Gör. Sedat AVCIOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.04.2012          

Proje Özeti : Kornea neovaskülarizasyona neden olan hastalığın patogenezine göre tedavi stratajisi 

değişmekle birlikte, korneal neovaskülarizasyon için halen değişik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. 

Korneal neovaskülarizasyonun tedavisinde kortikosteroidler, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, siklosporin 

A, somatostatin analogları, askorbik asit, talidomid, rapamisin, meto treksat ve bevacizumabm etkili olduğu 

bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, gümüş nitrat-potasyum nitrat ile oluşturulan deneysel kornea 

neovaskülarizasyonunda topikal deksametazon, subkonjoktival bevacizumab ve topikal bevacizumabm 

kornea neovaskülarizasyonuda etkilerini histopatolojik olarak değerlendirmek ve etkilerini kıyaslamaktır. 

Anahtar Kelime : Deksametazon , bevacizumab , kornea, neovaskülarizasyon 

 

Project Abstract : According to the treatment of the disease, which causes the cornea neovaskülarizasyona 

patogenezine stratajisi although, corneal neovascularization for different treatment methods are used. 

Corneal neovaskülarizasyonun in the treatment of corticosteroids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 

Cyclosporine A, somatostatin analogs, ascorbic acid, thalidomide, rapamisin, Madi treksat and 

bevacizumabm have been reported to be effective. The purpose of this study, silver nitrate-potassium nitrate 

created with experimental corneal neovascularisation associated with CSCR topical dexamethasone, 

subkonjoktival bevacizumab and histopathological effects of the cornea with topical bevacizumabm 

neovaskülarizasyonuda is to evaluate and influence. 

Keywords: Dexamethasone, Bevacizumab, Cornea, Neovascularization. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2011.04.02.078 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Prostat Adenokarsinomlarda Basic-FGF, MTDH/AEG-1 APC, Matrix Metalloproteinase 9 ve 

COX-2 Belirleyiciler ile Tümör Grade, Evre, Tümör Hacmi, Hasta Yaşı, Metastaz Varlığı,Lenf Nod Metastazı, 

Ki67 Expresyonu Gibi Prognostik Faktörlerle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Havva ERDEM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr. Ali Kemal UZUNLAR, Yrd. Doç. Dr.Ümran YILDIRIM  

                                                              Yrd. Doç.Dr. Ali KAYIKÇI, Arş. Gör. Cem ŞAHİNER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2012          

Proje Özeti : Astrocyte-elevated gene-1 (AEG-1), ağırlıklı olarak perinükleer bölge ve endoplazmik retikulumda 

lokalize yeni bir transmembran proteindir. Sadece 5 yıl önce klonlanmış olmasına rağmen, son raporlarla AEG-

1’in, phosphoinositide 3-kinaz (PI3K)-Akt, NF-kB, AP-1 ve ERK gibi farklı sinyal moleküllerini aktive ederek, 

melanom da dahil olmak üzere, meme kanseri, özofagus kanseri, nöroblastom, prostat kanseri ve malign 

gliomların oluşumunu indüklediği gösterilmiştir. Dahası AEG-1 onkojenik özellik de tümör gelişimi ve 

ilerlemesi ile ilişkilidir. Ayrıca, glioma ve prostat kanserinde ise upregülasyonu artırdığı ve inhibisyonuyla 

invazivliğin azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca AEG-1 meme kanseri hücrelerinin akciğere  metastazında etkili 

olduğu bulunmuştur.  Diğer yayınlanmış çalışmalarda, melanom, glioma, nöroblastom, prostat, meme, özofagus 

ve karaciğer kanserlerinde de AEG-1’in kanser gelişimi için yeni ve yararlı prognostik faktör olduğu ortaya 

konulmuştur ve genel sağkalım oranları arasında ters korelasyon bulunmaktadır. Bu gözlemler AEG-1’in  

tümörün malignite potansiyel ve karmaşık onkojenik sinyalizasyon ağları için önemli anahtar rol oynadığı 

göstermektedir. 

    Bu çalışmayla prostat adenokarsinomlarında başta AEG-1 ile basic-FGF,APC,Matrix Metalloproteinase 9 ve 

COX-2 belirleyiciler ile prostat adenokarsinomların grade, evre, tümör çapı, metastaz varlığı, hasta yaşı, lenf nod 

metastazı, Ki67 expresyonu gibi prognostik  faktörlerle ilişkisi ortaya koymayı amaçladık. Söz konusu bu 

faktörler arasında bir ilişki bulmayı ummaktayız. 

Anahtar Kelimeler : prostat adenokarsinom, Astrocyte elevated gene-1, Prognostik parametreler. 

Project Abstract : AEG-1 as a novel transmembrane protein predominantly locates in the perinuclear region and 

endoplasmic reticulum. Though it is cloned only 5 years ago, recent reports have pointed out that AEG-1 can 

regulate the transformed state of diverse cancers including melanoma, breast cancer, esophagus cancer, 

neuroblastoma, prostate cancer, and malignant gliomas via activation of different signaling molecules such as 

phosphoinositide 3-kinase (PI3K)–Akt, NF–κB, AP-1, and ERK. Moreover, the oncogenic feature of AEG-1 has 

also been associated with tumor development and progression. It has been found that AEG-1 upregulation 

increases invasive ability of glioma and prostate cancer, whereas silencing AEG-1 in glioma and prostate cancer 

significantly blocks their migration and invasion. The AEG-1 could mediate breast cancer cells metastasis to 

lung. Other published studies on melanoma, glioma, neuroblastoma, carcinomas of prostate, breast, esophagus, 

and liver have revealed that AEG-1 represents a novel and useful prognostic marker for cancer progression, and 

there is inverse correlation between its expression and overall patient survival. These observations indicate that 

AEG-1 is both a potentially key mediator of tumor malignancy and a crucial converging point of complex 

oncogenic signaling networks. 

        The present work aims to investigate the relationship between the expression of AEG-1, b-FGF,COX-2 

Ki67 MMP-9 and the other prognostic parameters such as tumor grade, stage, tumor size, metastasis, age of the 

patient in prostat adenokarsinom. We hope to find a relationship between these factors. 

Keywords : Astrocyte elevated gene-1. prostat adenokarsinom. prognostic parameters. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Havva Erdem, Umran Yıldırım, Ali Kemal Uzunlar, 

Kamil Çam, Ali Tekin, Muhammed Ali Kayıkçı, Cem Şahiner, Murat  Oktay, Handan Ankaralı, Leyla Yılmaz 

Aydın, “Relationship Among Expression Of Basicfibroblast Growth Factor, MTDH/Astrocyte Elevated Gene-1, 

Adenomatous Polyposis Coli, Matrix Metalloproteinase 9,And COX-2 Markers With Prognostic Factors İn 

Prostate Carcinomas.” Nigerian Journal of Clinical Practice, Vol 16, Issue 4, Oct-Dec 2013. 
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Proje No          : 2011.04.03.079 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Metabolik Sendrom Hastalarında Erken Dönem Böbrek Hasarının Saptanmasında 

Mikroalbuminuri, Cystatin-C ve Tc99m Mag-3 Böbrek Sintigrafisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Davut BALTACI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA, Doç. Dr. Melih Engin ERKAN    

                     Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Arş. Gör. Sultan SAYIN, Arş. Gör. Taner  UÇGUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2012          

Proje Özeti : Metabolik sendrom Kardiyovasküler hastalıklar tip 2 diyabet gelişiminde en ciddi risk 

faktörlerinden biri olarak bilinmektedir. Metabolik sendrom prevalansı tanı kriterleri, yaş, etnik yapı ve 

cinsiyete bağlı olarak farklılık göstermektedir. Birçok ülkede yaklaşık olarak toplumun %30-40’u metabolik 

sendromdan etkilenmektedir. Prevalanstaki artış obezite deki artışla paralellik göstermektedir. Yapılan 

birçok longitudinal çalışmada metabolik sendrom tip 2 diyabet, polikistik over sendromu, kalp-damar 

hastalıkları, alkolik olmayan karaciğer yağlanması ve uyku-solunum bozuklukları ile ilişkili bulunurken, son 

yıllarda yapılan birkaç çalışmada kronik böbrek hastalığı ve mikroalbuminüri gibi böbrek anormallikleri ile 

ilişkili olduğu gösterilmiştir. Metabolik sendrom hastalarında böbrek hasarının oluşmasında da birçok 

faktörün rol aldığı; bunların başında da insülin direnci, endotel disfonksiyonu ve birçok enflamasyon 

sitokinlerinin neden olabileceği ileri sürülmüştür.  

           Metabolik sendrom hastalarının bazısında mikroalbuminuri gelişmekte ve hatta mikroalbuminuri bir 

tanı kriteri olarak kabul edilmektedir. Mikroalbuminuri erken dönem renal hasarın göstergesidir ve artmış 

kardiyovasküler risk ile ilişkilendirilmiştir. Birçok metabolik sendrom hastasında normal böbrek 

fonksiyonları yanında mikroalbuminurinin erken dönem renal hasarı gösteren son yıllarda Cystatin-c ile 

ilgili birkaç çalışma mevcuttur. Renal fonksiyonun testleri normal iken böbrek fonksiyonlarının ne derece 

etkilendiğini ortaya koymada metabolik sendrom hastalarında Tc99m Mag–3 böbrek sintigrafi görüntüleme 

yöntemi ile yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Tc99m Mag–3 renal sintigrafi son derece düşük 

radyasyonlu ve güvenli; bununla birlikte renal fonksiyonları göstermede önemli bir metottur. Bu nedenle bu 

çalışmada normal renal fonksiyon testleri olan fakat mikroalbuminuri gelişen metabolik sendrom olgularda 

erken dönem renal hasarı göstermede Cystatin-c ve Tc99m Mag–3 renal sintigrafi yöntemlerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Sözcük: Metabolik sendrom, mikroalbuminuri, cystatin-c, Tc99m Mag–3 renal sintigrafi. 

 

Project Abstract : Metabolic syndrome is known as one of the major risk factor for development of 

Diyabetes Mellitus type 2 and cardiovascular diseases. Its prevalence ranges according to diagnosis criteria, 

age, gender and ethnicity. Metabolic syndrome affects approximately 30-40% of population in most 

countries. Increase in its prevalence is parallel to increase in obesity. In several longitudinal studies, 

metabolic syndrome was found to be associated with type 2 diabetes mellitus, polycystic ovary syndrome, 

non-alcoholic fatty liver, cardiovascular diseases and sleep-apnea disorders. In recent years, it was shown 

that it was associated with renal disorders such as chronic renal diseases and microalbuminuria. It was 

suggested that Insulin resistance, endothelial dysfunction and several cytokines have been taken role in 

development of renal injury in patients with metabolic syndrome.  

          Microalbuminuria is seen in patients with metabolic syndrome and it is accepted as diagnostic criteria 

for metabolic syndrome. Microalbuminuria is a marker for early stage renal injury and is associated with 

increased risk for cardiovascular diseases. Recently, there are a few studies, regarding Cystatin-c, to indicate 

early stage of renal injury beside the normal renal function tests (BUN, Cr). Although renal function tests 
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such as BUN and creatinine is normal, no any study is carried out to indicate early stage of renal injury with 

imaging method of Tc99m Mag–3 renal scan. Tc99m Mag–3 renal scan is safe and important method with 

low radiation to indicate renal function. Therefore, here, it was aimed to compare methods of cystatin-c, 

Tc99m Mag–3 renal scan and microalbuminuria in patients with metabolic syndrome.  

Keywords : Metabolic syndrome, Microalbuninuria, Tc99m Mag–3 renal scan, Cystatin-c 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Davut Baltacı, İsmail Hamdi Kara, Melih Engin 

Erkan, Muhammed Aşık Ramazan Memişoğulları, Sultan Sayın, Taner Uçgun, Aylin Yılmaz, “Metabolik 

Sendrom Hastalarında Erken Dönem Böbrek Hasarının Saptanmasında Mikroalbuminuri, Sistatin-C ve Tc99m 

Mag–3 Böbrek Sintigrafisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması.” Konuralp Tıp Dergisi, 6(1):5-10, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2011.04.03.080 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Deli Bal Toksini Grayanotoksin 3’ün Farelerde Atriyoventriküler Blok Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ertuğrul KAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr.Kürşat O. YAYKAŞLI, Doç. Dr. Hayati KANDİŞ 

                                                              Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ, Doç. Dr. Yasin TÜRKER 

Proje Durumu : Tamamlandı 
 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  04.11.2011 – 04.11.2013         Ek süre :  6 Ay  
 

Proje Özeti : Deli bal olarak bilinen bal türü ile görülen zehirlenmelerin büyük bir çoğunluğu ülkemizde 

görülmektedir. Deli bal içinde bulunan toksinlerin kaynağı ülkemizde halk arasında orman gülü olarak 

bilinen Rhododendron türleridir. Bu bitkide bulunan Grayanotoksinler zehirlenmelerin etkenidir. Bu 

toksinlerden en fazla bitkide ve balda grayanotoksin 3 tipi bulunmaktadır. Bu toksinlerin etki mekanizması 

genel olarak Na kanal blokajı temeline dayanmaktadır. Klinikte bradikardi, atriyoventriküler blok, asistoli, 

hipotansiyon, salivasyon gibi belirtiler görülmektedir.  

        Grayanotoksinin kalitatif analizi ince tabaka kromatografisi yöntemi ile yapılmaktadır. Toksinin 

kantitatif analizi konusunda yerleşmiş bir yöntem bulunmamaktadır. Toksin ultraviyole ışıkta yansıma 

vermediğinden HPLC de analizi henüz mümkün olmamıştır. GC-MS ve LC-MS-MS de bazı analiz 

çalışmaları literatürde bulunmaktadır. 

         Biyoaktif moleküllerin gen ekspresyonunu etkiledikleri bilinmesine rağmen, Grayanotoksinlerin 

dokulardaki toksik etkisi mRNA seviyesinde daha önce incelenmemiştir. 

         Araştırmamızda, rhododendron bitkisinden grayanotoksin 3 izole edilecek, deney hayvanlarında bu 

toksinin atriyoventriküler blok etkisi araştırılacak, dokudaki toksisite parametresi olan bazı genlerin 

ekspresyonu mRNA seviyesinde incelenecek, biyolojik materyaldeki toksin miktarı analiz edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Deli bal, Grayanotoksin 3,Rhododendron,Toksin izolasyonu,Atriyoventriküler blok. 

Project Abstract :     The poisoning of mad honey, a kind of honey seen in a vast majority in our country. 

The source of toxin form ad honey is Rhododendron species known as forest rose in our country. 

Grayanotoxins found in this plant is the cause of poisonings. The most abundant grayanotoxin type found in 

plant and honey is grayanotoxin type-3. The action mechanism of these toxins are generally based on the 

blockage of sodium channels. The symptoms such as bradycardia, antrioventricular block, asystole, 

hypotension and salivation observed in clinically. 

         The qualitative analysis of grayanotoxin carried out by thin layer chromatography method. There is no 

any established quantitative analysis method for toxin. High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) has 

not been possible to apply for detection because grayanotoxin does not give reflection under ultraviolet 

light. However, there are several researches relating to GC-MS and LC-MS-MS found in literature.    

          Even it is known that bioactive molecules affect the gene expression, the toxic effect of grayanotoxin 

on tissue has not been investigated at mRNA level before.  

          In our research, grayanotoxin found in rhodondendron plant will be isolated, the atrioventricular block 

effect ot toxin will be investigated using experimental animals, some the expression of genes known to be 

toxcity parameter will be examined at mRNA level, and the amount of toxin in biological material are 

analyzed.  

Keywords: Mad Honey, Grayanotoxin 3, Rhododendron, Toxin isolation, Atrioventricular blockage 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2011.04.03.082 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı   : Psoriazisli hastalarda Omentin Adipokininin Protein ve Genom düzeylerinde incelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hakan TURAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Arş. Gör Taner UÇGUN,      

                           Doç. Dr.Kürşat O.YAYKAŞLI, Doç. Dr.Ayhan SARITAŞ, Arş. Gör. Zehra GÜRLEVİK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.12.2012          

Proje Özeti : Psoriazis, genetik eğilimli kişilerde keratinositlerin T hücre aracılı hiperproliferasyonuyla 

karakterize otoimmün, kronik, enflamatuar bir deri hastalığıdır. Son dönemlerde psoriazisin yalnızca deriyi 

ilgilendiren bir hastalık olmadığı özellikle metabolik sendrom ve vasküler hastalıklar gibi bir takım 

komorbiditelere sahip multisistem bir hastalık olduğu fikri ön plana çıkmıştır. Hastalığın patomekanizması 

hala çok net bilinmemesine rağmen çeşitli sitokinler ve büyüme faktörlerinin hastalıkla ilişkili olduğu 

bilinmektedir. Yağ doku tarafından salgılanan adipositokinlerden adiponektin, leptin ve visfatinin psoriazis 

ile ilişkisini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda leptninin psoriazis aktivite ve 

şiddet indeksini gösteren bir marker olabileceği saptanmıştır. Visfatinin de doz bağımlı olarak psoriazis 

patogenezinde mihenk taşı olan TNF alfa seviyelerini artırdığı saptanmıştır. Ağırlıklı olarak viseral yağ 

dokusu tarafından salgılanan omentin, adipokin ailesinin en son üyesidir. Yapılan çalışmalarda omentinin 

insülin duyarlılığını arttırdığı bulunmuştur. Leptin, adinepektin gibi adipokinlerin psoriazis ile ilişkisini 

inceleyen çalışmalar literatürde mevcut olmasına karşın omentin-psoriazis ilişkisi ile ilgili yapılmış bir 

çalışma yoktur. Bu çalışma kapsamında psoriazis hastalığında omentin seviyesi hem protein hem de 

genomik seviyede incelenecektir. Böylece omentinin, psoriazis patogenezinde bir belirteç olup olmayacağı 

açıklığa kavuşturulacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Omentin, Polimorfizm, Psoriazis, ELISA 

Project Abstract : Psoriasis is an autoimmune, chronic, inflammatory skin disease characterized by T-cell 

mediated hyperproliferation of keratinocytes in genetic predisposed individuals. Recently, the suggestion 

that psoriasis is not only a disease of skin, but also a multisystemic disease including some co-morbidities 

like metabolic syndrome and vascular disorders has come into prominence. Although the pathomechanism 

of the disease is still not clear very well, various cytokines and growth factors are known to be related to the 

disease. There are a few studies investigating the relation of psoriasis with adiponectin, leptin, and visfatin 

which are adipocytokines being secreted from adipose tissue. In these studies, it was found that leptin might 

be a marker showing activity and severity index of psoriasis. Also, visfatin was found to increase levels of 

TNF-alpha which is a touchstone in psoriasis pathogenesis. There are very few polymorphism studies for 

omentin which is a newly discovered adipokin being expressed as a protein, mainly being secreted from 

visceral adipose tissue, and increasing insulin sensitivity. To our knowledge, there has been no studies 

investigating omentin - psoriasis relationship yet. In this study, we aimed to elucidate if gene 

polymorphisms and serum levels of omentin, an adipocytokine like leptin, may be a marker or not for 

psoriasis activity. 

Keywords : Omentin, Polymorphism, Psoriasis, ELISA 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.01.083 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Türkiyenin Düzce ilinde Migren Hastalarında MTHFR C677T Gen Polimorfizm Sıklığının 

Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Anzel BAHADIR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Recep ERÖZ, Doç. Dr. Süber DİKİCİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.01.2014          
 

Proje Özeti : Ülkemizde yüksek sıklıkta gözlenen migren, kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkileşiminden 

oluşan çok genli kompleks nörolojik bir hastalıktır. Bu hastalık, yaşam kalitesi üzerinde ve sosyoekonomik 

düzeyde olumsuz etkilere sahiptir. Uluslararası Baş Ağrısı Birliği (IHS: International Headache Society) 

sınıflandırmasına göre, migren tanıları en yaygın olarak auralı ve aurasız migren olarak iki kategoriye 

ayrılmaktadır. 

      İnsan MTHFR geni, kromozom 1p36.3’de yer almakta ve 563 amino asitten oluşan MTHFR enzimini 

kodlamaktadır. MTHFR geninde en yaygın gözlenen C677T polimorfizmi, bu enzimin aktivitesini 

azaltmaktadır. Bazı araştırmacılar, migrenli hastalar ve MTHFR geni C677T polimorfizmi arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu bildirir iken, diğer bir kısım araştırmacılar ise, bu polimorfizm ile migren olguları 

arasında anlamlı bir ilişki gözlememişlerdir. Fakat ilimizde, migren hastalığı ile MTHFR C677T 

polimorfizmi ilişkisine dayalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu bağlamda proje hedefi içerisinde, 

ortalama 150 migrenli ve 150 sağlıklı ve birbiri ile ilişkisi olmayan kontrol grubuna ait C677T polimorfizm 

sıklığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Migrenli hastaların ise, auralı ve aurasız migrenli hastalar olmak 

üzere iki gruba ayrılması öngörülmektedir.  

        Önerilen projeden elde edilen veriler ile yöremizdeki auralı ve aurasız migrenli hastalarda MTHFR 

C677T polimorfizm sıklığının ayrıntılı bir şekilde taranarak, sağlıklı populasyon verileri ile karşılıklı 

kıyaslanacaktır. Bu çalışmanın, Düzce ilindeki migren hastalığının gensel çeşitliliği göstererek, bilimsel 

verilere katkı sağlaması yanında, klinik uygulama ve tedavilere önemli faydalar sağlaması beklenilmektedir. 

Bu doğrultuda araştırmanın, ilimiz migrenli hastalara yönelik hizmet vermede ön çalışma olması da 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Migren hastalığı, metilentetrahidrofolat-redüktaz (MTHFR) C677T, Polimorfizm. 
 
 

 

Project Abstract : Migrane is neurological disorder with complex multi- gene which is interaction of 

genetic and environmental factors it’s high prevelance observed in our country. This disorder has been 

adverse effects on socioeconomic impact and quality of life. According to IHS (IHS: International Headache 

Society) classification criteria, migraine diagnoses are of the most commonly divided into two categories 

which with aura and without aura. 

         Human MTHFR gene is localized to chromosome 1p36.3 and coded MTHFR enzyme which consists 

of 563 amino acids. The most commonly observed in the MTHFR gene C677T polymorphism reduces the 

activity of this enzyme. Some researchers published that a significant relationship between MTHFR gene 

C677T polymorphism and migrane, while the other researchers did not observed in a significant association 

between this polymorphism and migrane. However, there are’nt any data which based on relation with 

MTHFR C677T polymorphism and migrane disorder in our province. In this context, the goal of project is 

aimed to study the  C677T polymorphism frequency as an average on the with 150 migrane  group and 150 

helathy control group. It is thought that the patients with migraine to be separated into two groups as with 

aura and without aura. 

          With the data obtained from the proposed project, it will be scaned the frequnecy of MTHFR C677T 

polymorphism with aura migrane patients and without aura migrane patients  in detail, this data will 

compared with healthy control group as mutual. In this study, we expected to provide significant benefits to 
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clinical applications and treatments as well as to show genetic diversity of Duzce province with migrane 

disorders. The direction in this study is also aimed at the preliminary study which offering duty for patients 

with migraine in our province.  

Keywords: migraine disease, methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T, polymorphism.  
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Proje No        : 2012.16.01.084 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Uygulama Laboratuarının Geliştirilmesi Projesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Fatma EKER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Öğr. Gör. Ferhan AÇIKGÖZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.07.2012          

Proje Özeti : Hemşirelik eğitimi teori ve uygulamanın entegrasyonunu gerektiren, öğrenmenin bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor alanlarını içeren teorik ve pratik bileşenlerin bir kombinasyonudur. Hemşirelik 

eğitiminin amacı, yüksek kalitede hemşirelik bakımı verebilen, teorik bilgisin yanında psikomotor beceri 

alanında da yeterli mezunlar yetiştirmektir. 

          Günümüzde hemşirelik eğitiminde psikomotor becerilerin geliştirilmesi için öğrencilerin uygulama 

alanlarına çıkmadan önce daha az stresli olan, birden fazla tekrar yapmaya olanak sağlayan ve daha güvenli 

olan klinik beceri laboratuarında uygulama yapmaları önerilmektedir 

          Bu çalışma, Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik 

becerilerinin öğretilmesinde kullanılan “Psikomotor Beceri Laboratuarı”nın geliştirilmesi için planlanmıştır. 

Düzce üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün eğitim kalitesinin artırılması için planlanan 

bu çalışmada, HUÇEP (Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı), de belirtilen hedefler doğrultusunda 

mezunlar verebilmek için ulusal düzeyde standartlara uygun bir psikomotor beceri laboratuarı düzenlenmesi 

hedeflenmiştir. Dört yıllık eğitim süresince verilen dersler ve bu derslerde hedeflenen psikomotor beceriler 

göz önünde bulundurulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Hemşirelik eğitimi, Psikomotor beceri 

 

Project Abstract : Nursing education is a combination of theoretical and practical components of cognitive, 

affective and psychomotor domains of learning and it requires the integration of theory and practice. The 

aim of nursing education is to train nurses who enable the high quality of nursing and who are competent 

enough in psychomotor skills besides theoretical knowledge. 

          Nowadays, in order to develop psychomotor skills in nursery education, students are recommended to 

be trained in clinical skills laboratories which enable a more stressness atmosphere, more repetitions of 

practice and a safer place. 

          This study has been planned in order to develop a “Psychomotor Skills Laboratory” which would be 

used in Düzce University  Nursing Education Students’ clinical skills instruction.This study aims to increase 

the quality of education in Düzce University, School of Nursing within the framework of the aims in 

National Nursing Core Education Program and to enable the acqusition of skills in graduates by organizing 

a laboratory for psychomotor skills training. Lectures of eight semesters and the psychomotor skills during 

this process have been taken into consideration.  

Keywords: Nursing, Nursing education, Psychomotor Skills 
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Proje Başlığı : Duktal Karsinomlarda ve Duktal İntraepitelyal Neoplazilerde, AEG-1, b-FGF, Beta-

Cadhenin, Ki67, TNF-Alfa Belirleyicilerin Prognostik Faktörlerle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Ümran YILDIRIM, Doç. Dr. Havva ERDEM,  

                                                               Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAŞAR, Arş. Gör. Cem ŞAHİNER 

Proje Durumu : Tamamlandı 
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Proje Özeti : Meme kanseri dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Her yıl, 1.050.000 yeni vaka 

eklenmektedir. Bu da tüm yeni vakaların %22 sini oluşturmaktadır (1). Her ne kadar meme kanseri nedeni 

yaygın olarak  genetik ve çevresel faktörler içerdiği kabul edilsede, moleküler mekanizma gelişimi ve 

ilerlemesi tam olarak anlaşılamamıştır. şimdiye kadar, tedavi stratejileri belirlemek için spesifik meme 

kanseri geni bulunamamıştır. Dahası hala , klinik prognoz tahmini tümör boyutu, tümör derecesi, lenf nodu 

ve distal metastaz durumu gibi konvansiyonel patolojik değişkenlere  güvenmek durumundadır ve (2-5). Bu 

nedenle,meme kanserinin erken tanı ve progresyonun altında yatan moleküler mekanizmaları tanımlamak ve 

yeni terapotik ajan bulmak oldukça önemlidir Astrocyte-elevated gene-1 (AEG-1), ağırlıklı olarak 

perinükleer bölge ve endoplazmik retikulumda lokalize yeni bir transmembran proteindir. Sadece 5 yıl önce 

klonlanmış olmasına rağmen, son raporlarla AEG-1’in, phosphoinositide 3-kinaz (PI3K)-Akt, NF-kB, AP-1 

ve ERK gibi farklı sinyal moleküllerini aktive ederek, melanom da dahil olmak üzere, meme kanseri, 

özofagus kanseri, nöroblastom, prostat kanseri ve malign gliomların oluşumunu indüklediği gösterilmiştir. 

Dahası AEG-1 onkojenik özellik de tümör gelişimi ve ilerlemesi ile ilişkilidir. AEG-1 meme kanseri 

hücrelerinin akciğere  metastazında etkili olduğu bulunmuştur.  Diğer yayınlanmış çalışmalarda, melanom, 

glioma, nöroblastom, prostat, meme, özofagus ve karaciğer kanserlerinde de AEG-1’in kanser gelişimi için 

yeni ve yararlı prognostik faktör olduğu ortaya konulmuştur ve genel sağkalım oranları arasında ters 

korelasyon bulunmaktadır. Bu gözlemler AEG-1’in  tümörün malignite potansiyel ve karmaşık onkojenik 

sinyalizasyon ağları için önemli anahtar rol oynadığı göstermektedir.       Bu çalışmayla  duktal karsinom ve 

duktal intraepitelyal neoplazinin, AEG-1, b-FGF, beta-cadhenin, Ki67,TNF-alfa  belirleyiciler ile duktal 

karsinomun prognostik  faktörlerle ilişkisi ortaya koymayı amaçladık. Söz konusu bu faktörler arasında bir 

ilişki bulmayı ummaktayız. 

Anahtar Kelimeler : Duktal karsinom, Astrocyte Elevated gene-1, Prognostik  Parametreler. 
 
 

Project Abstract : Breast cancer is the second most frequent cancer in the world and is by far the most 

common malignant disease in women, with an incidence of 1.05 million new cases per year, accounting for 

22% of all new cancer cases . Although it is widely accepted that the etiology of breast cancer includes both 

genetic and environmental factors, the molecular  mechanism of its development and progression remains 

poorly understood, and thus far, no specific signature of breast cancer gene expression has been reported to 

allow for patient-tailored therapy strategies. Furthermore, prediction of clinical prognosis of breast cancer is 

still reliant on conventional pathologic variables such as tumor size, tumor grade, lymph node, and distal 

metastasis status. Hence, it is of great clinical value to further understand the molecular mechanisms 

underlying the progression of breast cancer and to identify effective early markers for the diagnosis and 

prognosis of the disease as well as novel therapeutic targets. 

          AEG-1 as a novel transmembrane protein predominantly locates in the perinuclear region and 

endoplasmic reticulum. Though it is cloned only 5 years ago, recent reports have pointed out that AEG-1 

can regulate the transformed state of diverse cancers including melanoma, breast cancer, esophagus cancer, 
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 neuroblastoma, prostate cancer, and malignant gliomas via activation of different signaling molecules such 

as phosphoinositide 3-kinase (PI3K)–Akt, NF–κB, AP-1, and ERK. Moreover, the oncogenic feature of 

AEG-1 has also been associated with tumor development and progression. The AEG-1 could mediate breast 

cancer cells metastasis to lung. Other published studies on melanoma, glioma, neuroblastoma, carcinomas 

of prostate, breast, esophagus, and liver have revealed that AEG-1 represents a novel and useful prognostic 

marker for cancer progression, and there is inverse correlation between its expression and overall patient 

survival. These observations indicate that AEG-1 is both a potentially key mediator of tumor malignancy 

and a crucial converging point of complex oncogenic signaling networks. 

          The present work aims to investigate the relationship between the expression of AEG-1, b-FGF, beta-

cadhenin, Ki67,TNF-alfa  the other prognostic parameters in ductal carcinomas and ductal intraepitelial 

neoplasm. We hope to find a relationship between these factors. 

Keywords : Astrocyte elevated gene-1. Ductal  carcinomas. prognostic parameters. 
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Leyla Yılmaz Aydın, “Relationship Among Expression Of Basicfibroblast Growth Factor,MTDH/Astrocyte 

Elevated Gene-1,Adenomatous Polyposis Coli,Matrix Metalloproteinase  9,And COX-2 Markers With 

Prognostic Factors in Prostate Carcinomas” Nigerian Journal of Clinical Practice, Vol 16, Issue 3, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2012.04.03.086 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yüksek Kardiyovasküler Risk Taşıyan Kişilerde Yeni Aterosklerotik Risk Faktörleri ve 

Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi ile Miyokard Enfarktüsü Arasındaki İlişki 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Yasin TÜRKER 
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Proje Özeti : Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında, mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma 

yolunda gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Koroner ateroskleroz, iskemik kalp hastalığına yol açabilir ve 

arteryal lezyonlara trombus eklendiğinde, iskemik kalp hastalığının en ağır formu olan miyokard enfarktüsü 

gelişir ki, bu durum tek başına ABD’deki ölümleri % 20-25’inden sorumludur. Böylesine önemli bir sağlık 

sorununda, son derece yüksek maliyetle yürütülebilen tedavi çalışmalarından çok primer ve sekonder 

korunma çalışmalarına ağırlık verilmesi gereği açıktır. Primer korumada hekime düşen görev, özellikle 

yüksek riskli kişilerle yakından ilgilenerek, bu kişileri, düzenli aralarla risk faktörleri açısından izlemek ve 

araştırmaktır. Özellikle modifiye edilebilen risk faktörlerinin izlenmesi ve erken müdahale edilmesi çok 

büyük önem taşır. İnflamasyonun aterosklerozun tüm evrelerinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Okside 

LDL ile modifiye olan makrofajlardan bir dizi inflamatuar madde, sitokin ve büyüme faktörleri 

salınmaktadır. Bunlar arasında en bilinenler:intrasellüler adezyon molekülü (ICAM-1),    fibrinojen, serum 

amiloid A proteini (SAA), intörlökinler (IL) ve C-reaktif protein (CRP)’dir. Küçük yoğun LDL 

parçacıklarını yansıtan Apolipoprotin B (Apo B) konsantrasyonları, yetişkinlerde, bel çevresi ile CRP’den 

bağımsız olarak kardiyometabolik riskin anlamlı bir öngörücüsü olduğu tespit edilmiş.  

          Ayrıca, eNOS geninde meydana gelebilecek bir varyasyonun NOS enziminde yapısal ve fonksiyonel 

değişikliklere yol açabileceği ve bu durumda da çeşitli hastalıklara yatkınlık oluşabileceği bilinmektedir. 

Abdominal aort anevrizması, koroner arter spazmı, KAH ve yaygınlığı, miyokard infarktüsü, hipertansiyon, 

inme ve renal hastalıklar gibi pek çok vasküler bozukluk eNOS gen polimorfizmi ile ilişkili bulunmuştur. 

          Biz bu çalışmamızda, klasik risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde yüksek risk taşıyan 

hastalarda yeni kardiyak risk faktörleri ve endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi ile miyokard 

enfarktüsü arasında bir ilişki bulabilmeyi amaçlıyoruz. Yüksek riskli hastalarda miyokard enfarktüsünü 

predikte edebilecek belirteçler ve gen polimorfizmi ile toplumda bulunan benzer hastalara daha agresif 

medikal tedavi, daha keskin yaşam tarzı şiddetle önerilerek miyokard enfarktüsünün dolayısıyla ölümün 

azaltılarak klinik yarar sağlayabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Kardiyak risk faktörleri,serum amyloid A,Apolipoprotein B, çözünebilir intrasellüler 

adezyon molekülü-1, eNOS, miyokard infarktüsü. 
 
 

 

Project Abstract : The cardiovascular diseases take an important role about the major factors of mortality 

and morbidity in all over the world. The coronary atherosclerosis may be cause of ischemic heart disease 

anvd when addition to arterial lesions thrombus the miyocardial infarction,the more heavy form of ischemic 

heart disease, be formed and this situation only responsible for 20-25 % death in USD. It is clear that the 

primary and secondary protection working must be considered instead of treatened working  which has 

higher cost in such as important health problem. In the primary protection, the role of physician is related 

with individual who has higher risc and follow and research this person for risc factory. It is more important 

that especially viewing the risc factory that can be modified and early intervention. It is known that the 

inflamation has important role of all parts of atherosclerosis. Some inflammatory substance, cytokin and 
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growth factor are relased from oxsided LDL and modified macrophage. The most knowing omount these 

are: intracellular adhesion molecule (ICAM-1), fibrinogen, SA, IL, C reactive protein and CRP. It was 

detected that ApoB reflected the small dense LDL particle is an important precursor of cardiometabolic risc 

as an independence from CRP and lumbal circle. 

         In addition to this, a variation which will be occured in eNOS gene can cause the structural and 

functional variability and it is known that an predisposibility to different diseases can be constituted. 

Diseases such as abdominal aort anevrism, coronary artery spasm coronary artery diseases and their 

frequencies; vascular disoredrs such as MI, hypertension, stroke, and renal disease were founded related 

with eNOS gene polymorphism. 

     In the present study, it is aimed to detect possible noval risk factors along with any possible relationship 

between eNOS gene polymorphism and MI in population positive for high cardiovascular risk factors. 

Predictors of myocardial infarction of In patients with cardiovasculoar risk factors . We think that the 

clinical benefit can be provided smilar patients in population with the gene polimorphism and indicator 

which will be predicted MI in patients with high risc factory and more aggressive medical treatment and 

more active life style as reduced MI and death. 

Keywords: Cardiac risc factors,Serum amyloid,ApoB,Soluble intracellular adhesion molecule1, eNOS,MI 
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Proje Özeti : Mantar zehirlenmeleri dünyanın birçok ülkesinde nadir olarak görülmesine rağmen, 

karşılaşıldığında bazen ölümle sonuçlanabilmektedir. Ölümcül toksinin spesifik antidotunun olmayışı 

nedeniyle halen ölümler görülmekte ve bu da mantar zehirlenmesini ve tedavisini önemli bir araştırma 

konusu olarak gündemde tutmaktadır. Nadiren konu hakkında vaka serileri yayınlanmaktadır (1). Toksine 

özel antidot bulunması tüm insanlık için kritik öneme sahiptir.  

          Kayıp sonuçlanan mantar zehirlenmelerinin etkeni %90'dan fazla oranda Amanita phalloides isimli 

mantardır. Bu mantarın içindeki ölümden sorumlu olan toksinler amatoksinler (amanitinler) olarak 

isimlendirilmiştir. Amanitinler içinde en yüksek oranda alfa amanitin tipi toksin bulunur (2). İklim ve ortam 

şartlarına bağlı olarak mantarın içerdiği toksin miktarı arasında farklılıklar olmasına rağmen, kabaca 2-4 

olgun mantar yetişkin bir insanı öldürecek kadar toksin içermektedir (1). 

          Amanitinler ökaryot hücresindeki RNA Polimeraz 2 enziminin spesifik inhibitörüdür. Bu enzimin 

fonksiyonunu kaybetmesi hücrede protein sentezinin durmasıyla ve birkaç gün içinde hücre ölümüyle 

sonuçlanır. Bu toksinle olan zehirlenmelerde ölüm nedeni RNA Polimeraz 2 inhibisyonu sonucu görülen 

karaciğer ve böbrek yetersizliğidir (2).  

         Amanitinle görülen mantar zehirlenmelerinde toksinin spesifik antidotu halen bulunamamıştır. 

Tedavide etkinliği kanıtlanmış olan ajanlar silibinin ve penisilindir. Penisilin plazma proteinlerine 

bağlanmada amanitinle yarışarak toksinin serbest kalmasını ve böbrekten atılmasını sağlar. Silibinin ise hem 

proteine bağlanma hem de hepatosit içine toksin alımını inhibe ederek etki etmektedir. Bunların yanı sıra 

birçok destekleyici tedavi de uygulanmaktadır (1). Son yıllarda N-asetil sistein ve thioctic asit ile tedavi 

araştırmaları da yapılmakta, tartışmalı da olsa bazı başarılı sonuçlar alınmaktadır (3). Ancak tüm tedavilere 

rağmen toksinin spesifik antidotu olmadığından, özellikle çok miktarda mantar yiyenlerde destekleyici 

tedaviler yeterli olmamakta, hala ölümler görülmektedir. Yüksek dozda toksin alındığında tedavi yetersiz 

kalabilmektedir. 

          Bu toksine karşı etkili antitoksin arayışları neredeyse toksinin tanımlandığı zamanlara kadar uzar. 

1970’li yıllarda bir ekip bu konuda kapsamlı şekilde çalışmıştır (4). Amatoksinlerin farklı formlarının toksik 

etki potansiyeli birbirinden farklıdır, bunun nedeni ise kimyasal yapıdaki küçük bazı konformasyonal 

değişikliklerdir (2). Konu hakkında çalışan araştırmacılar özellikle toksinin kimyasal yapısında bazı 

konformasyonal değişiklikler yaparak antidot arayışında olmuşlardır. Bu yolla bazı yeni ajanlar 

sentezlenmiştir ve bunların içinde nontoksik özellikli olanlar da mevcuttur. Bunlardan en bilineni dethio-

amanitinlerdir (5). Son yıllarda yapılan çalışmalarda toksin yan zincirindeki hidroksil grubunun ve 

toksindeki bazı hidrojenlerle görülen hidrojen bağlarının toksisitede önemli olduğu görülmüştür (6-8).  

Çalışmamızda, invitro ortamda hepatosit hücre kültürü yöntemiyle Amanita phalloides tipi mantar 

zehirlenmesini modelleyerek (9), amanitinden konformasyonal değişiklikle sentezlenen yeni moleküllerin 

bu modeldeki antitoksik etkisini araştırmayı planladık. Bu amaçla tasarlanan değişiklik; parr hidrojenasyon 

metoduyla molekülün hidrojene doyurulması sonucu yeni moleküllerin elde edilmesidir (10). Esas aranan 

ise, amanitinlerle aynı bölgeye bağlanan ancak toksik etki göstermeyen moleküldür. Bu durumda, yeni 
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molekül yüksek dozda verildiğinde konsantrasyon gradyentine göre bağlanarak amanitinleri RNA 

Polimeraz 2'den kopararak amanitinlerin yarışmalı inhibitörü olarak etki edebilir (11).  

Çalışmamızda özetle, mantarlar toplanacak, kurutulacak, ekstraksiyonu yapılacak, toksin izole edilecek, 

toksinde konformasyonal değişiklikler yapılacak, in vitro hücre kültürü yöntemiyle nontoksik etki 

potansiyeli araştırılacaktır.  

          Projemiz henüz kesin tedavisi bilinmeyen tıbbi bir problemi en başından alıp irdeleyerek, 

multidisipliner çalışmayla tedaviyi arayan, orijinal ilaç molekülü araştırmasıdır. Proje tamamlandığında 

araştırmamız orijinal ilaç tasarımının güzel bir örneği olarak değerlendirilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mantar Zehirlenmesi, Amanita Phalloides, Amanitin, Parr Hidrojenasyon. 
 

 

Project Abstract : Though mushroom intoxications are rarely seen, fatal results can sometimes be taken if 

encountered. Deaths still occur due to lack of a specific antidote of the fatal toxin, and this ensures the 

mushroom intoxication and its treatment be on the agenda as a topic of investigational. Case series 

concerning the topic are rarely reported (1). Finding a specific antidote for the toxin is critical for all human 

being. 

          Agent of more than 90% of the fatal mushroom intoxications is Amanita phalloides. The toxins on 

account of deaths are called amatoxins (amanitins). Among amatoxins, the most frequent toxin is alpha-

amanitin type toxin (2). In spite toxin concentrations in mushroom differ according to weather and 

circumstances of environment, 2-4 mature mushrooms have enough toxin concentration to kill an individual  

          Amanitins are specific inhibitors of eukaryotic RNA polymerase-2. Nonfunctioning of this enzyme 

results in inhibition of protein synthesis, and consequently cellular death in a few days. Death in 

intoxication with this toxin is due to hepatic and renal insufficiency induced by inhibition of RNA 

polymerase-2 (2). 

          We are still in lack of a specific antidote in amanitin intoxications. Silybin and penicillin are two 

agents which have proved efficacy in treatment. Penicillin runs into competition with amanitin in binding to 

plasma proteins, and thus causes the toxin to get free and excreted from the kidneys. Silybin affects by 

inhibiting both protein binding and intake of toxin to hepatocyte. Besides, many supportive treatments 

regimes are applied (1). Recent studies include treatment with N-acetyl cysteine and thioctic acid, and 

somewhat successful results are obtained though debated (3). However, despite all treatments, due to 

shortage of a specific antidote, supportive cares insufficient in intoxications with high concentrations, and 

we still encounter deaths.  

           Quest for an effective toxin draws back to almost the definition time of the toxin. A group carried out 

comprehensive studies about the issue in 19070’s (4). Different forms of amatoxins have variable effects 

due to some conformational changes in chemical Formula of the toxin (2). Researchers concerned with the 

issue, too, performed some conformational changes in the formulae in the quest for an antidote. Via this 

way, certain agents were synthesized some of which had nontoxic features. Most popular of these are 

dethio-amanitins (5). In recent studies, a hydroxyl group on the side chain, and hydrogen bounds of some 

hydrogens of the toxin were found susceptible for toxicity (6-8). 

          In the present design, it was planned to study, via in vitro assay of cell culture viability, a possible 

antitoxic effect of novel molecules synthesized conformationally from amanitin in a model where Amanita 

phalloides type intoxication was designed (9). The change designed for this purpose was to obtain a new 

molecule by saturation of prior molecule to hydrogen via parr-hydrogenation method (10). The main theme 

is the quest for the nontoxic molecule binding to the same site with amanitins. Therefore, when the novel 

molecule is given in high doses, it will possibly be able to break off the amanitins inhibiting the RNA 

polymerase-2, due to concentration gradient, with a so-called competitive inhibitor effect (11).   

          In conclusion, provided mushrooms will be picked up, dried; their juice will be extracted, and the 

toxin will be isolated; consequently their formula will be changed conformationally; and finally proposed 

potential for nontoxic features will be studied via in vitro cell culture viability test. 

          The foreseen project is a multi disciplinary search for treatment, an original drug molecule study, 

supposed to be a probe for a medical issue with unknown treatment, handling from the beginning of the 

entity. A contribution to the scientific data concerning the issue will be obtained in accomplish of the 

project, and the study will be able to be assessed as a pretty sample study for original drug design.    

Keywords : Mushroom poisoning, Amanita phalloides, Amanitin, Parr hydrogenation. 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ertuğrul Kaya, Recep Bayram, Kürşat Oğuz 

Yaykasli, İsmail Yilmaz, Sait Bayram, Emine Yaykasli, Muhsine Zeynep Yavuz, A. Akçahan Gepdiremen, 

“Evaluation and Comparison of Alpha and Beta Amanitin Toxicity on MCF-7 Cell Line.” Turkish Journal of 

Medical Science(ISI), (Epub ahead of print) 2013. (DO: 10.3906/sag-1309-53). 

         Ertuğrul Kaya, Recep Bayram, Kürşat Oğuz Yaykasli, İsmail Yilmaz,  Sait Bayram, Emine Yaykasli, 

Muhsine Zeynep Yavuz, A. Akçahan Gepdiremen,. European Biotechnology Congress konferansı dahilinde 

"Current Opınıon In Bıotechnology" bildiri kitapçığı "The evaluation and comparison of the alpha and beta 

amanitin toxicity on MCF-7 cell line", S105 pp., Comenius Univ, Bratislava, Slovakıa, MAY 16-18, 2013. 
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Proje No        : 2012.02.03.088 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümleri Lisans Eğitim / Öğretiminde Geleceğe Yönelik 

Beklentilerin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT, Prof. Dr. Hüseyin KOÇ  

Doç. Dr. Kadri Cemil AKYÜZ, Arş. Gör. İlter BEKAR, Gökşen KOŞAR, Arş. Gör. Muhammet ÇİL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.01.2015         Ek süre: 12  Ay  

Proje Özeti : Orman ürünleri sanayi sektöründe nitelikli işgücünü oluşturan orman endüstri mühendisleri; 

eğitim alanlarını bazen bilinçli, bazen de istek dışı nedenlerle seçmek zorunda kalmaktadır. Kalifiye eleman 

olabilmek için aldıkları eğitimin karşılığında, iyi bir hayat standardını yakalamak istemektedirler. 

Yetiştirilecek orman endüstri mühendislerinin lisans düzeyinde eğitim kalitesinin iyi olması, yetiştirilen 

öğrencilerin mesleklerinde daha başarılı, üretken, kendine güveni olan bireyler olarak mezun olmalarını 

sağlayacaktır.  

Bu çalışmada, orman ürünleri endüstrisinin talep ettiği orman endüstri mühendislerinin sahip olması 

beklenen temel niteliklerin neler olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Bu sayede, bu temel niteliklerde 

öğrenci yetiştirecek ve uluslararası akreditasyon ölçütlerini yerine getirecek bir müfredat yapısına ulaşılması 

da mümkün olabilecektir. Bu amaçla, orman endüstri mühendisliği lisans düzeyinde okuyan öğrencilerin, 

orman endüstri mühendisliğinde lisans düzeyinde derse giren öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının, 

sektör temsilcilerinin ve sektörde çalışan orman endüstri mühendislerinin sektörde nasıl bir mühendis 

istediğinin belirlenmesi için Türkiye’deki orman fakültelerinde 4 ayaklı bir anket çalışması yapılacaktır.  

Bu araştırmanın 4 farklı aşaması için birer anket formu geliştirilecektir. Oluşturulacak anket formları 

lisans düzeyinde öğrenim gören orman endüstri mühendis adaylarına, orman endüstri mühendisliği 

bölümünde ders veren öğretim üyeleri/öğretim elemanlarına, sektör temsilcilerine ve sektörde çalışan orman 

endüstri mühendislerine yönelik olacaktır. Hazırlanan bu anket formaları Orman Fakülteleri ve sektörlere 

araştırmacılar tarafından ulaştırılacak ve yüz yüze anket tekniği kullanılacaktır. Elde edilen anketler SPSS 

paket programında bir veri seti oluşturularak kaydedilecek ve bu veri seti üzerinde istatistiksel 

değerlendirmeler yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Orman endüstri mühendisliği, lisans dersleri, akreditasyon, anket çalışması. 

 

Project Abstract : As an important part of the qualified workforce in the forest products industry sector, 

forest industry engineers may or may not choose this field of education consciously. In both situations, they 

expect a good living standard in return for their education to be qualified. High quality undergraduate 

education of forest industry engineers allows these students to be more successful, productive, self-

confident in their professions.  

This study explores the basic qualifications of forest products industry demanded in forest products 

industry. Thereby, it will be possible to educate students having these basic qualifications and to ensure 

setting a curriculum composition compatible with international accreditation criteria. In order to reach these 

goals the study involves surveys on basic qualifications of forest industry engineers with 4 different 

stakeholders: (i) the students themselves, (ii) their trainers, (iii) forest industries and (iv) employed forest 

industry engineers.    

We will develop 4 different survey questionnaires for 4 round of the study.   4 different surveys will 

be applied for the students, trainers, employed engineers and forest industries. These surveys will be applied 

using face-to-face technique in various Forestry Faculties. Data gathered by surveys will be statistically 
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analyzed using SPSS.   

Keywords: Forest Industrial Engineering, undergraduate courses, accreditation, survey. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Tarık GEDİK, Canberk BATU, “Bilgisayar 

Kullanıcılarında Ofis ve Bilgisayarla Çalışma Koşullarının Analizi (Düzce Üniversitesi İdari Personel 

Örneği)” 18.Ulusal Ergonomi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, 16-18 Kasım 2012, 171-178, Gaziantep 
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Proje No        : 2012.04.03.089 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Uygulanan Eğiticilerin Eğitimi Etkinliğinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Mehmet Faruk GEYİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR, Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA 

          Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU, Doç. Dr. Davut BALTACI, Yrd. Doç. Dr. Talat BAHÇEBAŞI  

          Yrd. Doç. Dr. İbak GÖNEN, Doç. Dr. Adnan ÖZÇETİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.07.2013          

Proje Özeti : Katılımcıların yetişkin öğrenme tarzları, farklı öğrenme tarzlarına uygun eğitim tasarlanması 

konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, eğitimin görsel malzemesinin hazırlanması konusunda 

teknikler sunmak, sunum tarzı ve sunum becerilerini geliştirerek, profesyonel sunumlar yapabilir duruma 

gelmelerine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Kursun katılımcıları erişkin eğitiminin teorisi ve çağdaş eğitim 

teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar, ölçme-değerlendirme gibi konulardaki becerilerini de 

artıracaklardır. 

          Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine yönelik bir “Eğitim Formasyonu” başlıklı 

program uygulanacaktır. Eğitim materyalleri hazırlandıktan sonra 25–30 kişilik gruplara 2 aşamalı 5’er gün 

süreli etkileşimli ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında katılımcıların 

durumu değerlendirilecektir. Eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve davranış değişiklikleri ölçülecek ve analiz 

edilecektir.  

          Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğiticilerin eğitimi programlarının sürdürülmesi, gerek 

mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası tıp eğitimimize önemli katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eğiticilerin eğitimi, ölçme- değerlendirme 

Project Abstract : The purpose of this project is to bring in continuity of training of trainers programs, one 

of the strategic plans of university, and thus to provide opportunities for academic staff to access and update 

the information they need in this academic area. In this project, it is aimed to provide participants to get 

information about adult training stills, designing of different training stills, and preparation of visual 

materials regarding education by improving presentation design and stills. Meanwhile, the participants will 

be skilled about adult education theory and modern education techniques, and improve skills about 

measurement-evaluation issues.  

          A programed entitled “Educational Formation” for academicians of Duzce University; Medical 

Faculty will be carried out. Interactive and practical training composed of two stages (5 days for each stage) 

will be implemented to about 25-30 academicians. Measurement and evaluation was planned after and 

before course. Continuity of training of trainers in School of Medicine, Duzce University, will provide 

important contributions to both graduate and post-graduate medical education 

Keywords: training of trainers, measurement- evaluation 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mehmet Faruk Geyik, İsmail Hamdi Kara, Ali 

Kemal Uzunlar, Davut Baltacı, İbak Gönen, Talat Bahçebaşı, Safînaz Ataoğlu, Adnan Özçetin, F. Serdar 

Gürel, Osman Karakılıç “Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Uygulanan Eğiticilerin Eğitimi Etkinliğinin 

Araştırılması.” Konuralp Tıp Dergisi 2013;5(3):24-28. 
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Proje No        : 2012.04.02.090 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Meme Karsinomlarında SNAİL 1, ZEB2, NF2, FGFR1, FGFR2, FGFR3 İmmunhisto- Kimyasal 

Ekspresyonunun Karsinom Tipleri Ve Pronostik Faktörlerle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr.  Murat OKTAY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Havva ERDEM, Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR 

                                                                Doç. Dr. Ümran YILDIRIM, Uzm. Aynur ALBAYRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.04.2012          

Proje Özeti : Meme karsinomu kadınlarda gözlenen en sık kanser tipidir. Meme karsinogenezinin anlaşılması ve 

prognostik özelliklerine dair birçok araştırma yapılmaktadır Son zamanlarda epitelyal mezenkimal transizyonun 

invazyondaki rolu hakkında çalışmalar artmıştır. SNAÎL 1 ve zeb 2 epitelyal mezenkimal transizyonda rol 

oynayan E-kaderin regülatörü proteinlerdir. Değişik karsinomlarda ekspresyonu ve kötü prognozla ilişkileri 

bildirilmiştir. Meme karsinomunda ekspresyonunun azaldığına dair bir çalışma bildirilmiştir. NF2, FGFR1, 

FGFR2 ve FGFR3 ise Epiteyomezenkimal transizyonun diğer ayağı olan tirozin kinaz reseptörü aktivasyonunda 

rol oynayan moleküllerdir. Bizim çalışmamızda da SNAİL 1, ZEB2, NF2, FGFR1, FGFR2 ve FGFR3~ 

ekspresyonlarının meme karsinomu subtipleri ve kötü prognostik faktörlerle ilişkisinin araştırılması 

planlanmıştır. Ayrıca özellikle metaplastik meme karsinomlarında izlenen, karsinoma eşlik eden malign veya 

benign özellikteki mezenkimal komponentlerin oluşum mekanizmasında rolü olup olmadığının aydınlatılması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji laboratuarı ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt 

Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji laboratuarı arşivden elde edilen parafine gömülü meme tümörü 

preparatlarına immunhistokimyasal olarak "SNAİL 1, ZEB2, NF2, FGFR1, FGFR2, FGFR3" ve "e-caanerin" 

antikorları uygulanacaktır. Sonuçların ışık mikroskobik değerlendirmesi patolog tarafından yapılacaktır. Sonuçlar 

olguların patoloji raporlarında belirtilmiş olan prognostik faktörleri ve tümör subtipleri ile karşılaştırılacak, 

istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu üç aşamanın üç ay süresinde 

tamamlanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Meme, karsinom,SNAİL 1,ZEB2,NF2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, immünhistokimya. 
 

Project Abstract : Breast carcinoma is the most common type of cancer in female. The many research studies 

are conducted to understanding of breast carcinogenesis and prognostic characteristics. Recently, studies the role 

of epithelial mesenchymal transition on invasion has increased. Snail and ZEB2 which plays a role in epithelial 

mesenchymal transition is E-cadherin regulator protein. Relationship between expression and poor prognosis has 

been reported in various carcinomas. A study declining expression in breast carcinoma have been reported. NF2, 

FGFR1, FGFR2, FGFR3 plays a role avtivation of tirosin Kinase receptor that is other mecanism of 

epitehilomesenchimal transition. In our study, SNAİL 1, ZEB2, NF2, FGFR1, FGFR2 and FGFR3 

immunohistochemical expression in breast carcinoma subtypes and relationship of prognostic factors are planned 

to investigate. Also whether the role of formation of malignant or benign mesenchymal components that 

observed in particularly metaplastic breast carcinomas is intended to clarify. For this purpose, " SNAİL 1, ZEB2, 

NF2, FGFR1, FGFR2, FGFR3 " and                  "E-cadherin" antibody applied to parafin embedded breast tumors 

preparations that obtained from the archive of the pathology laboratory by immunohistochemistry. Light 

microscopic evaluation of the results will be made by a pathologist. Results will be compared to prognostic 

factors and tumor subtypes and assessed whether there is a statistically significant difference. These three phases 

will be completed in three months. 

Keywords : Breast, Carcinoma, SNAİL 1, ZEB2, NF2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, İmmunohistochemistry. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2012.04.02.091 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı: Eritropoetinin (EPO) Tendon İyileşmesi Üzerindeki Histopatolojik, Biyomekanik ve Genetik 

Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr.  Mustafa USLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ertuğrul KAYA, Doç. Dr. Hayati KANDİŞ,     

   Yrd. Doç. Dr. M. Erkan İNANMAZ, Doç. Dr. Havva ERDEM, Doç. Dr. Melih Ergin ERKAN, 

   Doç. Dr. Kürşat  Oğuz YAYKAŞLI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.07.2013         Ek süre:  6 Ay  

Proje Özeti : Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Kalsitonin  ve Deksametazon  gibi hormonların tendom 

iyileşme süresine pozitif yönde katkı sağladığına dair bilgi literatürde mevcuttur. Glikoprotein yapısında bir 

hormon olan Eritropoetin (EPO) vücutta, anemi ve hipoksi varlığında salgılanması artar ve hayatın tüm 

devrelerinde eritropoezisten birinci derecede sorumludur.  Günümüzde en sık, kronik böbrek yetmezliği 

anemisi ve prematüre anemisinde kullanılmaktadır. Son zamanlarda yara iyileşmesinde  ve kırık 

iyileşmesinde de pozitif yönde  etkileri olduğu bildirilmesine rağmen tendon iyileşmesi süreci üzerindeki 

etkisi hakkında literatürde çalışma mevcut değildir. Yapacağımız bu çalışma kapsamında EPO’ nun tendon 

iyileşme sürecinde histopatolojik, biyomekanik ve genetik etkileri incelenecektir. Öncelikle bu konunun 

daha önce çalışılmamış olması projeye özgünlük katmakla birlikte, cerrahi ile birlikte bu hormonun sentetik 

olarak dışarıdan verilmesi dikilen tendonun iyileşme süresi ve kalitesine ek katkı sunacaktır. Biomekanik ve 

histopatolojik olarak objektif veriler elde edilerek değerlendirme yapılırken; öte yandan iyileşme sürecine 

etkisi olabilecek genetik faktörler de ortaya konarak geniş kapsamlı bir proje ortaya konmuştur. Bu yönüyle 

de özgün bir proje olmaya adaydır. Bu tür çalışmalar insan vücudu üzerinde etkilerine bakılmadan önce 

hayvan çalışmaları ile kurulan hipotezin doğrulanması gerekmektedir. Hayvan çalışması hem bu açıdan hem 

yapılabilirliğinin daha kolay olması açısından öngörülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sıçan, Eritropoetin, Tendon İyileşmesi, Genetik, Biomekanik, Histopatoloji. 

Project Abstract : Up to date, there are several researches relating to positive effects of some hormones 

such as calcitonin and dexamethasone on tendon healing in literature. Erythropoietin (EPO, has glycoprotein 

structure. Its secretion increases at anemia and hypoxia conditions in the body and it has primary 

responsibilities in all stages of the life. Currently it is used for anemia of chronic renal failure, and 

premature anemia. Recently, even there are several researches about the positive effects of it on wound and 

fracture healing, there is no any research on tendon healing process. In  the scope of this project,  the effect 

of EPO on tendon healing will investigate in terms of the histological, biomechanical and genetic 

parameters. Our project is unique project because of the first investigation of EPO on tendon healing. In 

addition to that the EPO will contribute to the tendom healing duration and tendon quality by giving from 

outsite of the body with surgery. At the end of this comprehesive project, huge biomechanical, histological 

and genetic experimental data will obtained. So, it is  makes our project to unique. This kind of animal 

experiments should be established before human application to verify hypothesis. Animal experiment is 

good tool to verify in terms of the feasibility and easier working. 

Keywords : Rat, Erythropoietin, Tendon Healing, Genetic, Biomechanic, Hystopathology 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.03.092 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Migren Hastalığında Adipositokinin (Visfatin), İmmünomodulator Ajanlar (TNF-Alfa, LI-1 

Alfa, IL-6, SCAM-1 ve SVCAM-1 ) ve İnsülin Hormonunun Rolü 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Süber DİKİCİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr.İsmail H. KARA, Prof. Dr.Ramazan MEMİŞOĞULLARI, 

 Prof. Dr. Handan ANKARALI, Doç. Dr. Davut BALTACI, Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

 Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ, Arş.Gör.Taner UÇGUN, Arş.Gör. Nurten ERCAN, Arş.Gör. Sultan SAYIN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.09.2012          

Proje Özeti : Migrenin patofızyolojisi tam olarak aydınlatılamamıŞ olup, vazodilatasyon, nörojenik 

inflamasyon ve kortikal depresyon içine alan nörovasküler bozukluklar ileri sürülen güncel teorilerdir. 

Kalsitonin gen ilişkili peptid, interlökin-1, interlökin-6 ve tümör nekrosis faktör-alfa’yi içeren farklı 

nöropeptid ve sitokinler migren patofizyolojisinde suçlanmıştır. Benzer olarak, adipoz dokudan sekrete 

edilen ve bir adipositokin olan adiponektin insülin rezistansı, dislipidemi ve aterosikleroz gelişimine karşı 

koruyucu role sahip olup anti-inflammatuar özellikler göstermektedir. Aynı şekilde, yeni çalışmalar CRP, 

TNF-alfa, 11-6 ve migren arasında muhtemel bir korelasyon olduğunu göstermiştir. 

          Episotik migren formunun kronik migren formuna dönüşmesinde obezitenin bir risk faktörü olduğu 

gösterilmiştir. Bununla birlikte migrende nörojenik inflamasyonda rol alan interlökin-6 ve tümör nekroz 

faktör gibi bazı sitokinler olaya dahil edilmişlerdir. Son zamanlarda abdominal obezite ve ya obezite migren 

ile ilişkili bulunmuştur. Obezitede önemli rol oynuyor görünen çok sayıda adipositokinler aynı zamanda 

ağrı ile de ilişkilendirilmiştir. Sitokin seviyeleri migrende klinik yanıt ile ilişki olduğu ve migrende klinik 

yanıtı objektif değerlendirmede yararlı olabilir. Özellikle seratonin gibi nörotransmiter, orexin gibi peptid ve 

adinopectin ve leptin gibi adipositokinlerin migren ve beslenmede rol aldıkları düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sitokin, Migren, TNF-ALFA, SVCAM-1, SCAM-1 

Project Abstract : Although pathophysiology of migraine is unclear, neurovascular disorders including 

vasodilatation, neurogenic inflammation and cortical depression are currently suggested theory for it. 

Neuropeptide and cytokines such as calsitonin gene related peptide, IL-1, IL-6 and TNF-Alfa are accused to 

be responsible for migraine pathophysiology. Similarly, adipokine, secreted from adipose tissue and 

member of adipocytokines, has anti-inflammatory effect against to insulin resistance, dislipidemi and 

atherosclerosis. Moreover, current studies indicated that correlation between migraine and markers of 

imminomodulator and pro-inflammatory such as CRP, TNF-Alfa and IL- 6. 

          It was shown that obesity was a risk factor for transformation of episodic migraine to chronic form. In 

addition, some cytokines such as interkeukine 6, TNF-alfa in neurogenic inflammation are also responsible 

for it. Recently, it was suggested that there is a correlation between abdominal obesity and migraine. Several 

adipocytokines which seem to be take role in obesity also are associated with pain. Moreover, some 

cytokines are correlated with migraine clinic and clinic response. They can be used to evaluate clinical 

response in migraine. Particularly, it is considered that neurotransmitter such as serotonin, peptide such as 

orexin, and adipocytokines such as leptin and adinopectine take role in migraine clinic and nutrition. 

Keywords: Cytokine, Migraine, TNF-alfa, SCAM-1, SCAM-1  

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.03.093 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : İşçiler ve İnisiyatif Kullananlar (Şefler) Arasında Kendilik Algılaması, Özgüven Eksikliği, 

Depresif ve Agresif Belirtilerin Karşılaştırılması ve Bunun Aynı İşte Çalışma Süresi İle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr.Adnan ÖZÇETİN, Doç. Dr. Celalettin İÇMELİ 

                         Arş. Gör. Figen Kon YAVUZ, Arş. Gör. Osman KILIÇ, Arş. Gör. Şule ÖZKAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.04.2012          

Proje Özeti : Majör depresyon dünyada ve ülkemizde sık görülen ve tedavi edilmediğinde şiddeti artabilen 

ve intihar ile sonuçlanabilen dünya nüfusunun %5-6 sını etkileyen bir hastalıktır.VVHO ya göre 2020 

yılında dünyayı ençok etkileyecek ve 2.sırada yer alacak bir hastalıktır.Major depresyonun tanı ve tedavisi 

toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.Major depresyon hayatımızın tüm yönlerini olumsuz 

(intihar,dikkat ve konsantrasyon azalmasına bağlı kazalar,aile parçalanmaları,okul performansında 

azalma,kalp-damar sistemini etkileyen hastalıklarda artış) etkilemektedir.Majör depresyon oluşumunda 

biyolojik nedenler(nörotransmitterler,kalıtım ve beyinde yapısal değişiklikler) ve psikososyal nedenle 

suçlanmaktadır.Tedavide oluş mekanizmalarına göre yönelik ilaç tedavileri ve psikoterapiler 

kullanılmaktadır.Bu hastalarda kendilik algılaması,özgüven,agresyon sık görülen durumlardır.Bu durumlar 

özellikle çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır.Sağlık harcamalarını 

artırmaktadır.Bu konuda yapılacak çalışmalar,çalışanların ruh sağlığını korumak için öneriler getirmek ve 

önerilerin ilgili kurumlarla paylaşılmasını sağlamaktır. 

Project Abstract : Major depression is a common and treatment in the world and in our country when the 

severity of the ArrayList--and altered with 5-6% of the world's population to commit suicide from a disease 

affecting.VVHO will affect the world in 2020, according to Max, and 2nd place is a disease that will take 

place.Diagnosis and treatment of Major depression is very important to the health of the community.All 

aspects of our lives, Major depression, negative (depending on the reduction in accidents, suicides, attention 

and concentration of childhoods, affecting the heart and vascular system, school performance decrease in 

diseases increase).Major depression in the formation of biological causes (neurotransmitters, heredity, and 

structural changes in the brain) and psychosocial reason.The treatment frequency is used for drug treatments 

and such psychotherapies based mechanisms.These patients are frequently seen aggression, self-confidence, 

self detection.These States, especially in terms of occupational health and safety hazard.Increases health 

spending.This topic will be to protect the health of the soul to bring suggestions to the employees and to 

ensure the sharing of relevant institutions in the proposals. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.03.094 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuklarda Kemik Metabolizması Değişikliklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mesut OKUR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU, Arş. Gör. Cemalettin GÜNEŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.10.2012         Ek süre: 3 Ay  

Proje Özeti : Çocuklarda diyabetes mellitus sık görülen bir hastalık olup akut ya da kronik 

komplikasyonları nedeniyle oldukça önem arz etmektedir. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda diyabetin 

kemik metabolizmasını etkilediği gösterilmiştir. Biz bu çalışmada çocuklarda diyabetin kemik 

metabolizmasına etkisini inceleyeceğiz. 

Anahtar kelimeler : diyabetes mellitus, kemik metabolizması, çocukluk çağı 

Project Abstract : Diabetes mellitus is a common disease which has great importance due to acute or 

chronic complications in children. Many studies have shown diabetes mellitus affects bone metabolism in 

adults. In this study, we will investigate the effect of bone metabolism in children with diabetes mellitus. 

Keywords : diabetes mellitus, bone metabolism, childhood 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.03.095 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kardiyopulmoner Resusitasyon Konusunda Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Araştırma 

Görevlilerinin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hayati KANDİŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr.Ayhan SARITAŞ, Doç. Dr. Davut BALTACI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.07.2013         Ek süre:  6 Ay  

 

Proje Özeti : Herhangi bir nedenle dolaşımı ve solunumu durmuş (Kardiyopulmoııer arrest) bir bireye 

uygulanacak olan yeniden canlandırma işlemlerine Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) denir. 

Kardiyopulmoner arrest; travma, enfeksiyonlar, kalp bizi, inme, şok, elektrik-yıldırım çarpması ve suda 

boğulma, trafik kazası gibi bir çok nedene bağlı ani ve beklenmedik şekilde kalp ve solunum 

fonksiyonlarının durması sonucu oluşan bilinç kaybı ile karakterize bir tablodur. Kardiyak arrest her yaş ve 

her ortamda gerçekleşebilecek ölümcül bir tablodur. Günümüzde artan stres, beslenme alışkanlıkları ve 

yaşam tarzı, motorlu taşıt sayısında artış Kardiyopulmoner arrest sayısında artışı da beraberinde 

getirmektedir. Kardiyopulmoner arrestin en önemli nedenlerini akut koroner sendromlar oluşturmaktadır. 

KPR’de hedefimiz normal kardiyak ve solunumsal aktivite sağlanıncaya kadar, yapay bir dolaşım 

aracılığıyla, özellikle hayati öneme sahip beyin ve kalp gibi organlara yeterli oksijen sağlamaktır. Kardiyak 

arrest sonrası beyin ve kalp gibi organlara yeterli oksijenizasyonun sağlanması için eğitimli, bilgili bir KPR 

kurtarma ekibinin önemi büyüktür. Ekibin Temel Yaşam Desteği (TYD) ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği 

(İKYD) programlarını bilmesi önemlidir. Kurtarıcının, arrest sırasında ve hastanın transportu sırasında 

uygulanması gereken tıbbı malzemeler konusunda deneyimli olması kurtarıcının başarısını artırır.Özellikle 

yetişkin arrestlerin büyük çoğunluğunu oluşturan ventriküler fıbrilasyonun sonlandırılması açısından 

otomatik eksternal defıbrilatörün uygulanması önemlidir. Hastane koşularında uygulanacak olan defibrilatör 

eğitimi gereklidir. Ayrıca kurtarıcıların havayolu, solunum ve dolaşımı destekleyebilmeleri, gerektiğinde 

transferini sağlayabilmeleri gerekir. 

          Öğrenci ve asistanların eğitimi sırasında kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Yalnızca teorik 

eğitimler, uygulamalı eğitimlerle tekrarlanmadığı takdirde bilginin beceriye dönüşümü zor olmakta ve hatta 

kısa sürelerde unutulmaktadır. Bu nedenle uygulama yapabilecekleri maketlere ve tıbbı malzemeler içeren 

beceri laboratuvarlarma ihtiyaçları vardır. 

Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner resusitasyon, Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği 
 

 

Project Abstract : The cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a procédure to revive an individual after 

stopped circulation and breathing (cardiopulmonary arrest) foı* any reason. Cardiopulmonary arrest is 

characterized by loss of consciousness resulting from sudden and unexpected cessation of cardiac and 

respiratory functions due to many reasons such as trauma, infections, heart attack, stroke, shock, electric-

lightning and drowning, and traffic accidents. The cardiac arrest is fatal for all ages and takes place in any 

environment. Today, the number of cardiopulmonary arrest is increase because of the increasing stress, 

eating habits and lifestyle, and increasing number of motor vehicles. The most important cause of 

Cardiopulmonary arrest is acute coronary syndromes. The main target in CPR is provide enough oxygen 

especially in vital organs such as brain and heart through an artificial circulation until to achieve the normal 

cardiac and respiratory activity. The well-educated CPR recovery team has huge importance in order to 

ensure adequate oxygenation to brain and heart after cardiac arrest. The team members should know Basic 

Life Support (BLS) and Advanced Cardiac Life Support (ÎKYD) programs. Training is increasing to success 

ratio of rescuer in terms of medical application needed to apply during arrest and patient transport. The 
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implementation of automated external chest wall is important to termination of ventricular fibrillation  

comprising the vast majority adults’ arrest. Defibrillator training is required to be applied to the hospital 

conditions. In addition, rescuers should support airway, breathing and circulation, and ensure to transfer if 

necessary. There are a variety of methods used during the training of students and trainees. Only the 

theoretical training, without practical training is difficult to transformation of knowledge to skills, and 

forgotten in short periods of time. For this reason, they need laboratory including mock-ups and medical 

supplies for practice. 

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, basic life support, advance cardiac life support. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Hayati Kandiş, B. Volkan Boz, Ayhan Sarıtaş, 

Muhammet Melik Çandar, Davut Baltacı, Mehmet Çıkman, “Kardiyopulmoner Resusitasyon Konusunda 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Araştırma Görevlilerinin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Geliştirilmesi” 

Konuralp Tıp Dergisi, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2012.02.03.096 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sebze Saplarının Biyo-Yakıt Üretiminde Kullanım Olanakları 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Yalçın ÇÖPÜR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL, Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2014          
 

 

Proje Özeti : Hızlı nüfus artışı ve gelişmekte olan ülkelerdeki endüstiryel üretimindeki artış enerji 

bağlamında global olarak enerji talebini artırmaktadır. Hâlihazırda enerji talebi geleneksel fosil 

kaynaklardan -pertrol, kömür ve doğal gaz- elde edilmektedir.  Fosil kaynakların enerji ihtiyacını 

karşılamak için kullanılması atmosferde sera etkisi ve çevresel kirlenmeye neden olmaktadır. Son yıllarda 

ise temiz ve yaşanabilir bir çevre için alternatif enerji kaynaklarının bulunmasına yönelik çalışmalar hız 

kazanmıştır. Ormanların ve doğal kaynakların daha rasyonel kullanımı ve doğal ekolojik dengenin 

korunması için fosil yakıtlardan yayılan karbon emisyonunun düşürülmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan 

fosil yakıt kaynaklarının tükenme olasılığı alternatif yeni enerji kaynakları üzerine çalışmaların artarak 

devam etmesine neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyo-atıkların biyo-enerji üretimi için 

değerlendirilmesi konusunda giderek artan enerji fiyatları ve özellikle enerji gereksinimini ithal eden 

ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur.  

          Bu amaçla bol miktarda bulunan ve yenilenebilen kaynaklardan olan lignoselülozik maddelerden 

yararlanma konusunda, biyokütle miktarının yükseltilmesine, kimyasal maddelere dönüştürmeye ve uygun 

işleme olanaklarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Lignoselülozik maddelerin sürekli bir şekilde temini 

için boş alanların hızlı gelişen ağaç türleri ile ağaçlandırılması, tüm ağaç kullanımına gidilerek atıkların 

değerlendirilmesi ile üretimin daha da artırılabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında lignoselülozik 

maddelerden olan yıllık bitkiler ve tarımsal atıkların (saman, göl kamışı, pamuk sapı, ayçiçeği ve tütün 

sapları) enerji üretiminde değerlendirilmesi hem ormanlara olan müdahaleyi önlemesi, hem de diğer enerji 

kaynaklarına ikame olabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu materyaller kullanılarak elde edilecek 

olan biyoetanol araç motorlarında yapılacak modifikasyonlarla tamamen veya böyle bir modifikasyona 

gerek kalmadan en çok %30 civarında benzine katkı olarak katılmak suretiyle kullanılabilecektir. Bu ise 

sonuç olarak fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacağı gibi sera gazı emisyonununda azalacağı öngörülmektedir.  

           Ülkemiz yıllık enerji tüketimi 2006 yılında 93 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) olduğu ve bu tüketim 

miktarının yıllık %5 oranında arttığı belirlenmiştir. 2006 yılı enerji açığını kapatmak için enerji ithalatına 28 

milyon dolar ödendiği göz önüne alındığında artan enerji ihtiyacımızın ekonomik, güvenli, dışa bağımlılığı 

en az seviyeye indirecek yenilenebilir kaynaklardan  –biyokütle, rüzgar, güneş– üretiminin ülkemiz için ne 

kadar önem arz ettiği görülmektedir.   

          Yürütücüsü bulunduğum Tübitak (109O200) projesinde fındık zurufu, mısır ve ekin saplarından 

biyoetanol üretim olanaklarını araştırmaktayız. Bu çalışmada örnekler önce ön muamele işlemlerinden 

buhar patlatmaya ve sonrasında ise kimyasallar ile muamele edildikten sonra enzim uygulamaları ile 

fermantasyon işlemine hazır hale getirilmektedir. Bu çalışma gerçekleştirilirken buhar ve kimyasal 

uygulamaların eşzamanlı olması durumunda enerji ve zaman tasarrufu olacağı hipotez olarak öne 

sürülmüştür. Bu kapsamda, bu çalışma için henüz hammadde kaynağı olarak hiç araştırılmamış sebze 

saplarını kullanarak ve ön muamele işlemini modifiye ederek biyoetanol üretimi bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır.  

          Daha spesifik olarak belirtimek gerekirse, bu çalışma iki açıdan özgünlük göstermektedir. 1. Atık 

olarak üretim sonrası yakılarak yok edilen ve çevre kirlenmesine neden olmakla birlikte endüstriyel 

herhangi bir değeri olmayan lignoselülozik materyallerden olan sebze saplarından – domates, biber, patlıcan  
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- biyoetanol üretim olanakları bu çalışmada araştırılacaktır. Bu hammadelerin biyoetanol üretim açısından 

değerlendirilmesi konusunda dünya literatüründe herhangi bir araştırma henüz mevcut değildir. 2. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda ön hidroliz işlemlerinden kimysal muamele ve buhar patlatma 
 

  

işlemleri ayrı ayrı uygulanmaktadır. Bu çalışmada her iki işlem eşzamanlı yapılmak suretiyle zaman ve 

maliyet olarak avantaj sağlanması ve mevcut yöntemlerle karşılaştırarak uygulanacak yöntemin avantaj ve 

dezavantajları belirtilecektir.  

          Türkiye'nin toplam sebze üretimi 26.572.262 tondur. Toplam 1.314.000 ha alanda yapılan bu üretim 

miktarı içinde en büyük pay 6.600.000 ton ile domatese aittir. Dünya ülkeleri arasında sebze üretiminde Çin, 

ABD ve Hindistan ile birlikte Türkiye ilk dört ülke arasında yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında üretim 

sonucunda atıl durumda kalan sebze saplarınının biyoyakıt üretiminde kullanılması olanaklarının 

araştırılması ülkemiz ekonomisi için önem arz etmektedir. Günümüze kadar farklı lignoselülozik 

materyallerden biyoetanol üretim konusu dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmacılar tarafından 

araştırılmakla beraber sebze saplarının endüstriyel değerlendirilmesi konusunda ülkemizde laboraturar 

çalışmaları levha endüstrisinde bu atık malzemenin kullanım olanakları araştırılması olarak yapılmıştır.  

          Bu çalışmada uygulanması planlanan ön muamele işleminde örnekler buhar ve kimyasallar (H2SO4 ve 

NaOH) ile eşzamanlı muamele edilerek enzimatik hidroliz işleminin etkinliğini artırmak adına materyallerin 

ön parçalanmasını (degradasyon/delignifikasyon) sağlamaktır. Enzimatik hidroliz işleminde ise ön muamele 

görmüş materyaller Celluclast enzimiyle 50 °C’de (50 mM, pH 5.0) 72 saat süreyle muamele edilecektir. 

Daha sonra elde edilen hidrolizatların kullanılmasıyla fermantasyon işlemine geçilecek ve elde edilen 

ürünler analiz edilerek etanol konsantrasyonu belirlenecektir. Çalışma neticesinde elde edilecek bilgiler, 

kullanılan hammaddenin biyoetanol üretimine uygunlukları ve uygulanan işlemlerin etkileşimi konusunda 

bilgi sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoetanol, Sebze Sapları,  Ön Muamele, Hidroliz, Fermantasyon. 
 

Project Abstract : Increase in consumption of energy paralel to increased population, environmental issues 

and danger of depletion of present energy sources forces countries to use clean energy. Instead of wood 

biomass, new resources to produce bioethanol are very important for country’s economy.  Using annual 

plants and agricultural wastes expected to diminish the pressure on natural forests. The aim of this study is 

to investigate the suitability of vegetable straw in bioethanol production. This agricultural biomas has n 

economic value.  Several biomasses were searched to produce bioethanol all over the world, but vegetable 

straw is unstudied raw material for bioethanol production. First raw material will be pretreated by using 

steam (by reactor) and H2SO4 and NaOH (separately). Then the hydrolytic experiments will be conducted 

in sodium acetate buffer (50 mM, pH 5.0) at 50 °C with Celluclast (50 FPU/ml) enzyme using an incubator 

shaker for 72h. The idea was to form an enviromental friendly production metodology. After fermentation, 

ethanol concentration will be determined by using weight loss analysis and ethanol determination using an 

enzymatic method (Ethanol kit analysis from Boehringer Mannheim/Roche). 

The project team include: Associate Prof. Dr. Yalçın Copur and Associate Prof. Dr. Mehmet Akgül. This 

project is Ömer Özyürek’s M.S. thesis study.  

Keywords : Bioethanol, Vegatable straws,  Pretreatment, Hydrolysis, Fermentation. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar  : Yalçın Çöpür, Ömer Özyurek, Ayhan Tozluoglu, 

and Selva Kütük, “Enzymatıc Dıgestıbılıty Of Tomato, Pepper, And Eggplant Stalks Mıxture”, 

BioResources 7 (3), 3252-3261. (2012). 
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Proje No          : 2012.05.03.097 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : 2,2'-Bistiyazolil Grupları İçeren Naftalimit ve BODIPY Türevlerinin Sentezi ve Fotokromik 

Floresans Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr.  Ersin ORHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Koray ŞARKAYA 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.08.2015         Ek süre: 17  Ay  
 

Proje Özeti : Fotokromik floresans bileşikler, moleküler anahtarlar ve optik hafıza sistemleri gibi optik-

elektronik araçların geliştirmesi gibi olası kullanım alanları nedeniyle son yıllarda oldukça dikkat çekmiştir. 

Fotokromik floresans bileşiklerin endüstriyel uygulama alanı bulabilmesi için yorulmaya karşı dirençleri, termal 

kararlılıkları, yüksek kuantum verimleri (hem fotokromik hem de floresans davranışları için) v.b gibi birçok 

önemli özelliğe sahip olması gerekir. Endüstriyel aplikasyonları için gerekli bütün özelliklere sahip mükemmel 

fotokromik floresans bileşikler sentezlemek zordur. Bileşiklerin ayrıntılı fotokromik ve aynı zamanda floresans 

özelliklerini (bileşikleri) sentezlemeden önce öngörmek neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle, floresans özellik 

sergileyebilecek yeni fotokromik bileşikler sentezlemek oldukça önemlidir. Bu yüzden amacımız 2,2'-bistiyazol 

ve diğer bazı heteroaromatik halkalar içeren birçok yeni naftalimit ve BODIPY türevlerinin sentezlemek ve 

bunların metal komplekslerini hazırlamaktır. Sentezi hedeflenen yeni bisarilnaftalimit ve BODIPY türevleri 

aşağıda özetlenmiştir. Hedeflenen bisarilnaftalimit türevlerinin hem iyi fotokromizm göstereceği hem de 

(özellikle bu bileşiklerin metal kompleksleri) iyi floresans karakter sergileyeceği tahmin edilmektedir. Bununla 

birlikte, 2,2'-bistiyazol içeren BODIPY türevlerinin güçlü floresans özellik sergileyeceği tahmin edilmektedir. 
  

Fotokromik Floresans Bileşikler 

N

O

O R

Ar

Ar =

S

N
Ph

S

Ar

S

N

S

N

O
N N

N

 
 

Floresans Bileşikler 

S

N

S

N

N B

N

F

F

N

B
N

F

F

S

N

S

N

N B

N

F

F

HN

N

N
B

N

F F
 

 

Bu önerilen çalışmayı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlar takip edilecektir. 

(1) 2,2'-Bistiyazolil ve diğer bazı heteroaromatik halkalar içeren yeni naftalimit ve BODIPY boyar maddeler 

sentezlenecek ve 2,2'-bistiyazol içeren türevlerin metal komplekslerini hazırlanacaktır. 

(2) Standart analiz metotları kullanılarak (örneğin 
1
H NMR, MS, IR, UV ve bunun gibi)  her bir molekülün 

gerekli yapı aydınlatılması yapılacaktır. 

(3) Kuantum verimi (hem fotokromik hem de floresans özellikleri için), yorulmaya karşı direnç, termal kararlılık, 

her iki halin λmax değerinin belirlenmesi gibi fotokromik özelliklerin belirlenmesi ve aynı zamanda yeni 

fotokromik bileşiklerin hem O- hem de C-formlarının floresans özelliklerini saptamaktır;.  

(4) Elde edilen sonuçları bilinen benzer floresans fotokromik bileşiklerle karşılaştırılacaktır.  
 

Önerilen proje başarıyla sonuçlandığı taktirde aşağıdaki çıktılara ulaşılması beklenmektedir. Hedeflenen  

bileşikler yeni fotokromik floresans naftalimit ve yeni BODIPY boya türevleri olacaktır. Sentezlenen ürünlerin 

fotokromik ve floresans davranışlarına göre olası endüstriyel uygulama alanları araştırılacaktır. Projenin bütün  
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çıktıları sempozyumlarda sunulmaya ve aynı zamanda SCI kapsamı dergilerde yayınlanmak üzere makale 

yazılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fotokromizm, Naftalimit, 2,2’-bistiyazol, floresans 
 

Project Abstract : Photochromic fluorescent compounds have attracted considerable attention during more 

recent years because they afford promising optoelectronic devices such as molecular switches and optical 

memories. To find industrial applications, photochromic fluorescent compounds should posses many important 

properties such as fatigue resistance, thermal stability, high quantum efficiency (both their photochromic and 

fluorescent behavior), and so on. To synthesize perfect photochromic fluorescent compounds which posses all the 

necessary properties for their industrial application is difficult. Prediction of detailed photochromic as well as 

fluorescent properties of compounds without synthesis is almost impossible.  Thus, synthesis of new 

photochromic compounds that can be display florescence properties is quite important. So our aim is to 

synthesize a number of new Naphthalimide and BODIPY and derivatives that contains 2,2'-bithiazolyl and other 

aromatic heterocyclic moieties and prepare their metal complexes. Target new bisarylnaphthalimide and 

BODIPY derivatives are summarized below. Aimed bisarylnaphthalimides are expected to show good 

photochromism as well as (especially their metal complexes) display good fluorescent charters. However, 2,2'-

bithiazolyl containing BODIPY derivatives will be expected to display strong florescent property.  
 

Photochromic Florescence Compounds 
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To realize proposed work following steps will be done: 

(1) Synthesize new naphthalimide and BODIPY dyes, contain the 2,2'-bithiazolyl and other aromatic heterocyclic 

moieties. and prepare their metal complexes of the 2,2'-bithiazolyl derivatives. 

(2) Make necessary structure determination of each molecule using standard methods (such as 
1
H NMR, MS, IR, 

UV and Mass so on) 

(3) Determination of photochromic properties such as quantum yields (both for photochromic and fluorescent 

properties), fatigue resistance, thermal stability, λmax of both states. And also identify their fluorescent properties 

of O-form and C-forms of new photochromics. 

(4) Compare the obtained results with known similar photochromic fluorescent and fluorescent compounds. 

If the proposed project is completed successfully, following outcomes will be expected: Target compounds will 

be new fluorescent photochromic naphthalimide and BODIPY dyes. Possible industrial application of the product 

will be investigated according to their photochromic and fluorescent behaviors. All the outcome of the project 

will be tried to present in symposiums and write articles to SCI journals. 

Keywords: Photochromism, naphthalimide, 2,2’-bisthiazole, fluorescent. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2012.05.03.098 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Lantanit ve Aktinitler ile bazı Metal Borürlerin Sentezi ve Nano Ölçekte Malzeme 

üretiminin Optimizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mecit AKSU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr.Sefa DURMUŞ, Arş. Gör. Özlem İLKİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2016             Ek süre: 24  Ay 
 

Proje Özeti : Nadir toprak elementlerinin borürleri teknolojik öneme sahip bileşiklerdir. Bu bileşiklerin 

kullanım alanları ise şöyledir . Nadir toprak metal borürler refrakter, oksitlenmeye karşı dirençli, metale-

benzer özelliklere sahip bileşikler olarak bilinmektedirler, bunun yanında yüksek erime noktası, yüksek 

sertlik, yüksek kimyasal kararlılık, düşük elektronik iş fonksiyonu, geniş sıcaklık aralıklarında düşük 

esneme katsayısı yüksek oranda nötron tutucu özelliklerine de sahiptirler. Metal borürlerin bu üstün 

özellikleri kendilerine geniş bir kullanım alanı oluşturmaktadır. Söz konusu kullanım alanlarından bir kısmı 

yüksek enerji optik sistemleri, yüksek hassasiyetli dedektörlerde sensör ve termoiyonik materyallerdir.[10] 

          Metallerinin borürlerinin büyük bir kısmı 3000° C’nin üzerindeki erime noktalarından dolayı ultra 

yüksek seramikler olarak kabul edilirler[14,15]. Diğer önemli özellikleri ise katı hal kararlılığı yüksek 

mekanik özelliklerdir. Geri dönüşümlü olarak hidrojen depolama için yüksek dereceli borür fazları 

içerebilecekleri iddia edilmiştir [15]. 

          Bu projede, bazı nadir toprak elementleri ile metal borür bileşiklerinin sentezlenmesi ve söz konusu 

bileşiklerinin nano ölçekte tel veya tüp üretimi ve optimizasyonu amaçlanmaktadır. Grubumuz tarafından 

mevcut laboratuarlarımızda nano ölçekte metal borürleri sentezlenmiştir, bu metal borür bileşikleri         

LaB4 + LaB6 karışımı, EuB6 ve GdB6 bileşikleridir[16]. Uygulanan yöntem ise açık havada direkt 

magnezyotermik  indirgeme reaksiyonudur. Temsili reaksiyon şeması aşağıda verilmiştir.(1) 

6 B2O3 + M2O3 + 21 Mg → 2 MB6 + 21 MgO         (1) 

          Bu bileşiklerin ekonomik yöntemle eldesi önemlidir, çünkü literatür incelendiğinde nanotel veya 

nanotüp eldesi amacıyla kullanılan tekniklerin oldukça pahalı teknikler olduğu görülmüştür. Kimyasal 

Buhar Depolama (CVD) ve Fiziksel Buhar Depolama (PVD) teknikleri özellikle tercih edilmektedir. Bu 

teknikler, yüksek sıcaklık ve vakum gereksinimi nedeniyle pahalıdır, ayrıca bir yüzey üzerine ince film 

kaplama amacına yönelik olmaları nedeniyle fazlaca miktarlarda malzeme üretimine elverişli değildir. Daha 

önceki denemelerimizden açıkça görüldüğü gibi direk magnezyotermik indirgeme reaksiyonu kullanılarak 

nadir toprak elementlerinin borürleri ile nanotel üretmek mümkündür. Bu çalışmanın bir başka amacı ise 

üretilen nanotel veya nanotüplerin büyüklüğü ve şekli üzerine bazı reaksiyon parametrelerinin etkisinin 

incelenmesidir. Bu suretle, reaksiyon sıcaklığı, reaktiflerin miktarları ve soğutma hızı parametrelerinin 

ürünler üzerindeki etkisi görülecektir. Değişkenlerin ürün evsafı üzerinde anlamlı değişikliklere neden olup 

olmadığı incelenecektir. Analizlerin sonuçlarına bakılarak uygun şartların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

           Bununla beraber, gerekli kimyasal maddeleri temin  ve ürünlerin yerel ve uzak laboratuvalarda 

analizleri için maddi desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Kimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için 

gereken sıcaklık, stokiyometri gibi faktörlerin verimlilik, nanotel ve nanotüp üretimi üzerine etkilerinin 

araştırılması için bir seri reaksiyonun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

           Yapılması planlanan analiz ve incelemeler, X-ışınları difraksiyonu ve analizi, Taramalı ve Geçirimli 

Elektron Mikroskop incelemeleri (SEM ve TEM) Yüksek Çözünürlüklü Geçirimli Elektron mikroskop 

incelemeleri (HRTEM ve HRTEM-EDS)  ve kütle spektrumlarıdır. Gerektiğinde burada belirtilmemiş 

analizler de yaptırılacaktır. Başarılı olması durumunda nisbeten daha ucuz bir metotla borlu nanotüp ve 

nanotel üretimi gerçekleştirilmiş olacaktır. İleri aşamalarda ise konu ile ilgili patent alınması 

hedeflenmektedir. Projede yürütücüye yardımcı olmak üzere iki adet araştırmacı çalıştırılması 

planlanmaktadır. Projenin süresi 24 ay olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Bor, Metal Borür, Nanotel, Nanotüp. 
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Project Abstract : Borides of rare earths are important compounds in some technological aspects. Their 

area of usage are as follows, Rare-earth and alkali metal borides are chemical compounds known to belong 

a group of refractory, non-oxide type, metal-like properties. They have also some other pecularities such as, 

high melting point, high strenght, high chemical stability, low electronic work function, low expansion 

coefficient in some temperature ranges and high neutron absorbability. All these outstanding properties 

result in wide range of applications such as, high energy optical systems sensors for high resolution 

dedectors and thermoionic materials. Reactions for synthesis of metal borides requires inert atmosphere and 

high temperatures.[X] 

          Majority of borides of the  metals (e.g., LaB6,  ZrB2 and HfB2 ) have been suggested as materials for 

ultrahigh temperature ceramics [14,15], because of their exceptionally high melting temperatures of greater 

than 3000°C. The other important distinctive qualities are solid-state stability, goodthermomechanical 

properties, and high mechanical properties. It is suggested that there may be higher order boride phases 

useful for reversible hydrogen storage [XV]. 

          In this project, it is aimed to synthesize metal borides with some rare earth elements and produce 

nanotubes or nanowires of metal borides and optimize production parameters. Nanosized metal borides 

were synthesized in our laboratories by our group, these compounsds are LaB4 + LaB6 mixture, EuB6 and 

GdB6. Applied method of reaction was direct magnesiothermic reduction in open air. Representative 

reaction sheme was given below (1). 

6 B2O3 + M2O3 + 21 Mg → 2 MB6 + 21 MgO         (1) 

          It is important to produce them economically, bacause it is observed that techniques used in the 

literature for obtaining nanowires or nanotubes are much expensive techniques. Chemical Vapour 

Deposition (CVD) and Physical Vapour Deposition (PVD) techniques are preferred especially. Due to the 

requirement of high temperature and vacuum, these techniques are expensive and these techniques are only 

suitable for formation of thin films not for mass production. Another aim of this work is to investigate 

effects of some reaction parameters on shape and size of nanowires and tubes. It will be searched whether 

variables have meaningful differentiation on product’s qualifications or not. Optimum conditions will be 

obtained according to results of the analysis. 

          However, we need some financial support for obtaining necessary chemicals and for performing 

chemical and physical analysis in remote laboratories. It is required to perform a series of chemical 

reactions to investigate the effects of variables such as, stoichiometry and temperature on yield and 

formation of nanowires and nanotubes. 

         Planned analysis and investigations are x-ray diffraction and its analysis, Scanning and Transmission 

Electron Microscopy (SEM and TEM), High Resolution Transmission elektron Microscopy analyses 

(HRTEM and HRTEM-EDS ) and mass spectra. Some analysis which are not mentioned here may also be 

done when required. The goal of this project is production of boron bearing nanowires and nanotubes in a 

rather cheaper method. It is planned to receive patent for the production method described in the preceding 

steps. It is also planned to have a two researcher to help coordinator. Duration of the project will be 24 

months. 

Keywords : Boron, Metal Boride, Nanowire, Nanotube. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.07.04.099 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Beta Tipi bir Stirling Motorunun Tasarımı, İmalatı ve Performans Testleri ve Titreşim 

Analizinin Yapılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Suat SARIDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Hamit SARUHAN,  Doç. Dr. Adem ÇİÇEK 

                                                                  Doç. Dr. Ethem TOKLU, Erkan ÖZTÜRK, Fatih AKSOY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2014          
 

Proje Özeti : Stirling motorları 19. yüzyılın son zamanlarından itibaren çok değişik tipte üretilmiş ve birçok 

alanda kullanılmıştır. Fakat içten yanmalı motorların icadı ile Stirling motorları üzerinde çalışmalar kesintiye 

uğramış ancak 1920’lerden sonra tarım alanlarında su pompalamak ve küçük amaçlı elektrik üretimi amacıyla 

kullanılmaya başlanmıştır. Stirling motorları dıştan yanma prensibine göre çalıştığı için enerji türüne bağımlı 

değildir. Bu sebeple, bu motorlar güneş enerjisi uygulamaları ve atık ısı kaynaklarının değerlendirilmesinde 

tercih edilmektedir. Böyle bir uygulama ile imalat maliyeti ve bakım giderleri dışında masrafsız ve çevreyi 

kirletmeyen alternatif bir enerji ortaya konulmuş olmaktadır. Türkiyenin güneş enerjisi potansiyeli göz önüne 

alındığında, bu motorların geliştirilmesi ile tarımsal sulamadan, elektrik üretimine kadar birçok alanda alternatif 

bir enerji kaynağı faaliyete geçirilmiş olacaktır. Bu çalışmanın amacı, beta tipi bir Stirling motorunun tasarımı, 

geliştirilmesi ve motor titreşimlerinin ölçülmesidir. Proje başlangıç tarihinden itibaren ilk altı aylık dönemde, 

motorun kinematik ve termodinamik analizleri yapılarak motorun tasarım ve imalat parametreleri belirlenecektir. 

İkinci altı aylık dönemde tasarlanan motorun imalatı yaptırılacaktır. Üçüncü altı aylık dönemde motorun mekanik 

ve termal problemleri giderildikten ve sürekli çalışma şartları sağlandıktan sonra, güneş enerjisi ve LPG yakıtlı 

ısıtıcı gibi farklı ısı kaynakları ile test edilerek motorun performans eğrileri elde edilecektir. Ayrıca motor farklı 

parametrelerde çalışır iken titreşimleri incelenecektir. Dördüncü altı aylık dönemde, test sonuçları 

değerlendirilecek ve rapor hazırlanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Beta tipi Stirling motor, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, titreşim 
 

 

Project Abstract : The Stirling engines have been used in many areas and produced several types for last 

decades of 19th century. However with the invention of internal combustion engines, the studies were interrupted 

on the Stirling engines, but it has been used for water pumping in  agricultural areas and small purposes power 

generation  after the 1920s. Stirling engines work on the principle of external combustion so they do not depend 

on the fuel types of energy. For this reason, Stirling engines are preferred in solar energy applications and  waste 

heat sources utilizations. A non-polluting alternative energy is being introduced such an application which is 

outside of manufacturing costs and maintenance expenses. With the development of these engines and 

consideration of potential for solar energy in Turkey, an alternative energy sources such as agricultural irrigation 

and electricity production in many areas have been proceeding. The aim of this study is to design and 

manufacture the Beta type Stirling engine for more efficient capacity of heat transfer area and measurement of 

engine vibrations. In the first six- month period of the project, the engine design and manufacturing parameters 

will be determined with the kinematics and thermodynamic analysis of engine. In the second six-month period, 

the designed engine will be manufactured. In the third six-month period, after solving the engine's mechanical 

and thermal problems and operating conditions will be established. The engine will be performed by solar energy 

and LPG burner heater. Also the engine performance curves will be obtained. In addition, the vibrations of 

engine will be investigated while it runs at different parameters. The last fourth six-month period, the engine test 

results will be evaluated and a report will be prepared. 

Keywords: Beta type stirling engine, solar energy, renewable energy, vibration. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.10.01.100 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Eğiticilerin Eğitimi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Abdurrahman KILIÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Filiz Evran ACAR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAPANCI 

      Doç.Dr. Engin ASLANARGUN, Yrd.Doç.Dr. Fahriye HAYIRSEVER, Arş. Gör.  H. Merve ERİŞ 

      Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR, Arş.Gör. Zeynep ARSEVEN  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2014          

Proje Özeti : Bu araştırma, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarına öğretim 

sürecini planlama, düzenleme, öğretim teknolojilerinden yararlanma, materyal tasarımı, ölçme 

değerlendirme gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimler için, Teknik Eğitim 

Fakültesi’nde üç sınıf öğretim teknolojileri bakımından donanımlı hale getirilecektir. Araştırmaya katılımcı 

olarak tüm Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının katılımı planlanmaktadır.Öğretim elemanlarına 

verilecek eğitimi ve bu eğitimin etkililiğini belirlemek amacıyla öğrencilerden ve öğretim elemanlarından 

görüşme ve anket yoluyla veriler toplanacaktır. Araştırmadaki verilerin analizinde nicel ve nitel araştırma 

teknikleri kullanılacaktır. Verilerin analizine göre öğretim programı hazırlanacaktır. Hazırlanan öğretim 

programı uygulanarak, eğitim sonunda programın etkililiği değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Eğiticilerin eğitimi, öğretim süreci, öğretim becerileri, öğretim elemanları 

Project Abstract : This study aims to develop the instructional skills of the academic staff of Düzce 

University.  In line with this purpose, it is planned to conduct in-service courses to the academic staff of 

Düzce University in some educational subjects such as; planning, organising teaching process,  using 

teaching technology, designing materials and efficient application of these materials, measurement and 

evaluation. Three classrooms will be equipped according to instructional technology at the Faculty of 

Technology.  All the teaching staff of Düzce University is planned to be included in the study. Data will be 

collected from students and lecturers through interviews and questionnaries in order to determine the 

efficiency of this educational process. Qualitative and quantitative methods will be used to analyse the data. 

The instructional program will be prepared according to the analyses of the data. After applying the 

prepared program, the effectiveness will be evaluated. 

Keywords: Training academicians, Teaching process, instructional skills, Academic staff 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Abdurrahman Kılıç, Engin Aslanargun, Fahriye 

Hayırsever, Ahmet Sapancı, Zeynep Arseven, “Öğretmenlik meslek bilgisi açısından üniversitesi 

öğrencilerinin öğretim elemanları hakkındaki görüşleri”, 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 

Nisan 2014, İstanbul. 
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Proje No           : 2012.02.03.101 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yabani Kiraz Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Yüksek Sıcaklık 

Uygulamasının Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Süleyman KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Öğr. Gör. Ayhan AYTİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.09.2013          

Proje Özeti : Ülkemizde doğal olarak yetişen, ince tekstürlü, esnek ve sert bir ağaç malzeme olan Yabani 

Kiraz (Cerasus avium (L.) Monench) Odununun bazı Fiziksel ve Mekanik özellikleri üzerine yüksek 

sıcaklık uygulamasının etkileri araştırılacaktır. Araştırmada fiziksel özelliklerden hava kurusu yoğunluk, 

tam kuru yoğunluk (TS 2472/1976) ve genişleme (TS 4084/1984); mekanik özelliklerden basınç direnci (TS 

2595/1977), eğilme direnci (TS 2474/1976) ve eğilmede elastikiyet modülü (TS 2478/1976), dinamik 

eğilme direnci (TS 2477/1976), Liflere dik çekme (TS 2476/1976) ve Janka sertlik (TS 2479/1976) değeri 

tespit edilecektir.  

          Bu çalışma sonunda; literatürdeki bu ağaç türü ile ilgili olan bilgi eksikliği giderilmiş ve yeni 

kullanım alanlarında kullanılıp kullanılamayacağı hakkında fikir edinilmiş olacaktır. 

Anahtar Sözcükler : Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Monench), Fiziksel ve Mekanik özellikler. 

Project Abstract : In this study, some physical, mechanical and technological properties of Wild Cherry 

(Cerasus avium (L.) Monench) wood which is grown naturally in Turkey will be evaluated because of the 

fact that the wood has a fine texture, solid and flexible. Density of air-dry and oven- dry (TS 2472/1976), 

and swelling TS 4084/1984 will be determined for physical properties. Bending strength (TS 2474/1976), 

modulus of elasticity in bending (TS 2478/1976), compression strength parallel to grain (TS 2595/1977), 

impact bending (TS 2477/1976), janka hardness (TS 2479/1976), and tension strength perpendicular to grain 

(TS 2476/1976) will be determined for mechanical properties.  

          To our knowledge, there is no information about physical, mechanical, chemical and klin drying 

properties of Wild Cherry (Cerasus avium (L.) Monench) wood. We will believe that results of this study 

would encourage to use Wild Cherry (Cerasus avium (L.) Monench) wood in forest products industry and 

help literature.  

Keywords: Wild Cherry (Cerasus avium (L.) Monench), Physical and Mechanic Properties. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.03.102 

Proje Türü   : Tıpta Uzmanlık 

Proje Başlığı : Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Uyku Problemlerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Bünyamin DİKİCİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Kenan KOCABAY, Prof  Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA,  

                                                               Arş. Gör.  Banu TURHAN, Arş. Gör. Serpil DİNÇER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.04.2012 – 06.10.2012          

Proje Özeti :  Çocuklarda uyku bozuklukları oldukça sık görülmekte olup çoğu zaman üst solunum yolu 

obstrüksiyonları nedeniyle meydana gelmektedir. Obstrüktif uyku apne sendromu gibi uyku bozuklukları 

çocuklarda monosemptomatik noktürnal enürezise sebep olabilmektedir. Enürezis noktürnası olan 

çocuklardaki uyku problemleri belirlenerek bunların ortadan kaldırılması enürezis tedavisine katkıda 

bulunabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Uyku bozukluğu, enürezis noktürna, polisomnografi, çocukluk çağı 

Project Abstract : Sleep disorders are commonly seen in children. It occurs mostly due to obstructions of 

upper air way. Sleep disorders such as obstructive sleep apnea syndrome can cause monosymptomatic 

nocturnal enuresis in children. Determining and eliminating the sleep disorders children who has nocturnal 

enuresis will be able to contribute to the treatment of enuresis in these children. 

Keywords: Sleep disorders, nocturnal enuresis, polysomnography, childhood. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.06.03.103 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Rüzgar Enerjisinin Aydınlatma ve Isıtma Amaçlı Kullanımı İçin 5 Kw'lık Bir Rüzgar 

Türbininin Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Nedim TUTKUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR  

                                                                Arş. Gör. Dinçer MADEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2014         Ek süre: 12 Ay  
 

Proje Özeti : Son yıllarda yapılan araştırmalar, Türkiye’nin rüzgâr potansiyelinin elektrik enerjisi üretimi 

için oldukça verimli olduğunu göstermiştir. Bu mevcut potansiyeli büyük veya küçük güçlü rüzgâr türbinleri 

yardımıyla değerlendirmek mümkündür. Çevresel duyarlılıkla hareket eden birçok isletme kendi enerjisinin 

bir kısmını rüzgârdan karşılamak için muhtelif çalışmalar yürütmektedir. Büyük güçlerde kurulacak rüzgâr 

türbinlerinin yatırım çok yüksek olduğundan söz konusu isletmeler için küçük güçlü rüzgâr türbinlerini 

kurmak daha cazip hale gelmektedir. Bu türbinler, özellikle binaların aydınlatma ve ısınma ihtiyaçlarını 

elektrik enerjisi ile kısmen karşılamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde rüzgâr enerjisinden ticari anlamda 

yaralanma noktasında önemli çalışmalar olmasına rağmen, araştırma, geliştirme ve teknoloji üretme 

noktasında yapılan çalışmalar sinirli sayıdadır. Bu dezavantajlı durumun giderilmesi için bu alandaki 

çalışmaların hızla yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

         Bu proje önerisinde, bir binanın kısmen aydınlatılmasını veya ısıtılmasını sağlayacak 5kW’lik rüzgâr 

türbininin üreteç, evirici ve akümülatör kısmı hariç tasarlanması ve imal edilmesi hedeflenmektedir. 

Tasarım ve imalat, direk, nasel, devir yükseltici, yön ayarlayıcı ve gerilim-frekans ayarlayıcı elektrik 

devrelerini kapsayacaktır. Tasarlanacak türbin, rüzgâr hızının kurulum bölgesinde 3m/s değerine ulaşması 

durumunda elektrik üretmeye başlayacak ve üretilen AC elektrik enerjisi doğrultularak akümülatörlere depo 

edilecektir. Daha sonra evirici  vasıtasıyla uygun değerlere dönüştürülerek gerekli cihazlarını besleyecektir.  

          Bu proje çalışmasının gerçekleşmesi durumunda üretilen elektrik enerjisi ile kısmi bir tasarruf 

sağlanacaktır. Ayrıca, elde edilen tasarım deneyimleri ve bulgular bu konuya ilgi duyan üçüncü kişilere 

aktarılarak, daha iyi proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu proje önerisi, Düzce ve 

yöresinde Elektrik İşleri Etüt İdaresinin belirlediği mevcut rüzgâr potansiyelini değerlendirmek için 

hazırlanmış yeni bir projedir. Proje, tasarım ve imalat-montaj olmak üzere her biri altı aylık iki aşamada ele 

alınacaktır. Birinci aşamada, 5m/s’lik rüzgâr hızında 5kW anma gücünü elde etmek için gerekli kanat, direk, 

devir yükseltici, nasel ve doğrultucu tasarımları yapılacaktır. İkinci aşamada ise bunların imalatı ve montajı 

muhtelif hizmet alımları yapılarak gerçekleştirilecektir. Proje, bir yürütücü, üç araştırıcı ve bir teknikerden 

oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Projenin tamamlanması için on görülen toplam sure 12 aydır.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr türbini, temiz enerji, alternatif enerji, rüzgâr santrali. 
 

 

 

Project Abstract : Recent studies have shown that Turkey’s wind potential is highly efficient to generate 

electricity. This existing wind potential can be used to generate electricity through low and high power wind 

turbines. Several environmentally-conscious public and private enterprises have carried out some works to 

partially meet their needs of electrical power by means of wind turbines. They prefer to build a low power 

wind turbine rather than a high power wind turbine since investment cost of the latter is still highly 

expensive. Electrical power generating wind turbines are usually designed to partially meet lighting and 

heating needs of some public and private buildings. Although there are few commercial significant attempts 

to take advantage of wind power in Turkey, unfortunately the number of current projects is not yet in 

satisfactory level for research and development. Therefore, the number of the wind turbine related projects 

should increase by encouraging researchers to improve the current situation.  
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
           
          In this proposal, as a preliminary work, it is aimed to fully design 5kW wind turbine to partially 

illuminate or heat a building in a university campus area except designs of generator and accumulator. The 

design will cover tower, gearbox, nacelle, yaw drive, voltage-frequency regulator, and wind turbine is 

isolated from the interconnected power grid. The designed wind turbine starts to generate electricity at this 

initial speed of 3 m/s and the generated ac electricity is rectified to store in a number of accumulators. The 

stored power is then routed to a voltage source inverter to convert dc power to ac power to feed the lighting 

devices or heaters.  

          Achievement of this project helps use possible wind potential for generation of electricity hence 

partial energy saving can be managed. Furthermore, the design experiences and findings obtained during the 

project application from the beginning to end will be transferred to the third parties and it is believed that 

this improves the project quality. Also, this project is fresh and is proposed for using wind potential in 

Düzce and its surroundings determined by the Power Resources Study and Development Directorate in 

order to generate electricity. The proposed project will be handled in two stages which are design and 

manufacturing-mounting processes. In the six-month first stage, designs of a blade, tower, gearbox, nacelle 

and rectifier are made for obtaining the rated power of 5kW at the speed of 3m/s. In the six-month second 

stage, all the designs are manufactured and assembled by relevant technical people through the service 

procurement. The project is coordinated by a project coordinator, three investigators and a technician and is 

expected to take 12 months to complete. 

Keywords: Wind Turbine, Clean Energy, Renewable Energy, Wind Power Plant. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Nedim Tutkun, Dinçer Maden, “Design of              

a Robust and Low Cost Yaw Controller for a 2 kW Horizontal Axis Wind Turbine through the Shuffled 

Frog Leaping Algorithm.” 2014  ( IEEE ) International Energycon conference, 13-16 May 2014, Dubrovnik, 

Croatia, Hırvatistan. 
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Proje No        : 2012.07.02.105 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Modüler Kablosuz İletişimli Mayın Arama Robotu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Köksal GÜNDOĞDU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.11.2012          

Proje Özeti : Günümüzdeki mayın arama sistemlerinin çoğu yurt dışından ve çok pahallıya gelmektedir. 

Getirilen ürünlerde çok karmaşık olup teknik bilgi - beceri gerektirmekte ve ayrıca ihtiyaçların birçoğunu 

karşılayamamaktadır. Özellikle getirilen mayın arama robotlarının kullanılması oldukça zordur. Çünkü bu 

robotları bu zamana kadar tasarlayanlar gerek robotun donanımı gerekse de bilgisayar ara yüz programı 

olarak çok karmaşık bir şekilde tasarlamışlardır. Bu robotlar çoğunlukla bir işi yapmak üzerine kullanıldığı 

için robotun o işi yapıp yapmadığına bakılır diğer konulara fazla önem verilmez (kullanım kolaylığı…vb 

gibi). Bunların yanında robotların yazılımını da yurt dışından aldığımız için üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapamıyoruz buda robotun sadece kullanım hakkını elimizde bulundurduğumuz anlamına geliyor, herhangi 

bir anda bu robotları aldığımız ülkeye karşı kullanmaya çalışsak o ülke uzaktan yazılıma müdahale ederek 

robotu etkisiz hale getirebiliyor. Diğer bir açıdan da yapılan robotlar hep tek tarz iletişim yapıyor yani ya 

kısa mesafe kablolu yada kablosuz veya GPRS sistemi gibi, buda olaya gerektiği tarzda müdahale etme 

imkanı vermiyor. Çünkü aynı robotu kullanan kişi bazen kısa mesafelerde kullanırken bazen de uzun 

mesafelerde kullanmak isteyebilir bu durumlarda günümüzdeki robotlar tek tip haberleşme yapabildiği için 

yetersiz kalıyorlar. 

        Yapmak istediğimiz bu projede günümüzde kullanılan robotların yukarıda bahsettiğim dezavantajlarını 

gidermek ve hatta bu robotları bir adım daha öteye taşıyacak tasarımları yapmak istiyorum. İlk olarak, 

tasarımını gerçekleştirmek istediğim robotta tek tip haberleşme metodu yerine modüler haberleşme 

sistemini metodu tasarımını kullanmak istiyorum, bu sayede robotu kullanacağımız zaman, hangi iletişim 

tarzı gerekiyorsa o iletişim modülünü robota adapte ederek kullanabiliriz.(yakın mesafe kablolu-kablosuz, 

uzun mesafe kablosuz, Wifi, GPRS…vb gibi) ikinci olarak ise robotun bilgisayar üzerinde kullanmamızı 

sağlayan ara yüz programının tasarımını basitleştirip herkesin kullanabileceği bir şekle dönüştürmeyi 

düşünüyorum, nasıl ki çocuklar küçük bir kumandalı arabayı kolaylıkla kontrol ediyorsa, bu robotun 

kontrolünü de bu şekilde kolaylaştırmayı hedefliyorum. Üçüncü olarak ta robotun üzerine bir robot kol ve 

kamera yerleştirip gerektiği anlar da robot kolu kullanarak olaylara robot kol ve kamera sayesinde müdahale 

etmeyi planlıyorum. Örneğin robotumuz mayın arama robotu olabilir ama üzerindeki robot kol ve kamera 

sayesinde herhangi bir paketin bomba olduğundan şüphelenildiği durumlarda veya bir bombanın etkisiz hale 

getirilmesi istendiği durumlarda bu robot kullanılabilir.   Son olarak robotun mekanik, elektrik, elektronik 

ve bilgisayar yazılımlarını tamamen kendimiz üretip %100 Türk Malı bir ürün ortaya koymayı ve dışa 

bağımlılığı ortadan kaldırmayı planlıyorum 

Anahtar Kelimeler : Mayın Tarama Robotu, Kullanım Kolaylığı, Modüler  the modular, Bomba imha 

Robotu, Kablosuz.          

 

Project Abstract : Nowadays, most of the mines search system is cheaper abroad and much. Be very 

complex and technical knowledge in the products - requires skills and also meet many of the needs are. In 

particular, the use of search robots brought mine is quite difficult. Because these robots are designed up to 

this time the robot's hardware as well as computer interface programs were designed in a very complex way. 

These robots are mostly used on the robot to do a job whether or not the job that he is looking not given 

much attention to other issues (such as ease of use ... etc.). Besides these robots software from abroad to 

have received any changes're unable to prune the robot's only the right to use which we possess means, at 

any time, these robots countries that we are against the use strive country remote software by interfering 
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robot can be hurt. In another aspect, the communication style of the robots are doing all that is only a short 

distance from either wired or wireless or GPRS system, such as the need to prune event does not give the 

opportunity to intervene in the way. Because the people who use the same robot over short distances, 

sometimes over long distances, sometimes may want to use when you use it in cases where today's robots 

can only types of communication are inadequate for.  

         In this project we want to make robots that are used today to avoid the disadvantages mentioned 

above, and even the design of these robots will move a step further, I want to do. First, the design I want to 

perform the robot and a uniform method of communication rather than modular communication system, the 

method of design you want to use, so the robot will use time, which is the communication style if you need 

that communication module robot adapting can use. (A short distance wired-wireless, long distance 

wireless, Wifi GPRS ... etc) and secondly the robot on the computer to make use interface which provides 

program design simplifies everyone can use a shape transformation think how the children a small 

controlled car easily if it controls the robot's control in this way to facilitate aiming. Thirdly, the robot 

should place the camera on the robot arm and the robot arm using moments of the event thanks to the robot 

arm and camera, I plan to intervene. For example, our robot robot can call mine, but thanks to the camera on 

the robot arm and any package or in cases where the suspected bomb defused a bomb is to be used in 

situations where the robot. Finally, the robot's mechanical, electrical, electronic and computer software 

produce ourselves completely to reveal a product 100% Made in Turkey and I am planning to eliminate 

dependence on foreign  

Keywords : Scanning Robot Mine, Mine Sweeping Robot, Ease of Use, Ease of use, Modular, the modular 

GPRS, General Packet Radio Service, Robot Bomb, Bomb disposal robot, Wireless. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Köksal Gündoğdu, Ali Çalhan, "İnsansız Askeri 

Kara Aracı Tasarımı", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 36-45, 2013. 
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Proje No        : 2012.04.02.106 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Trakeostomi İle Klasik Perkütan Trakeostomi 

Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Gülbin SEZEN 
 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Handan ANKARALI, Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN,              

                                                               Doç. Dr. Abdulkadir İSKENDER 
 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2014          

Proje Özeti : Yoğun bakımda, trakeostomi gereksinimi duyan hastalar için perkütan trakeostomi tekniği 

kullanılmakla birlikte kanama, yanlış yerleşim, trakeal stenoz gibi yan etkileri bulunmaktadır. Çalışmayı 

planlarken amacımız, ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilen perkütan trakeostomi uygulamasının klasik 

perkütan trakeostomi tekniğine göre işlem süresine, erken dönem ve geç dönem komplikasyonlarına etkisini 

değerlendirmektir.  

          Reanimasyon Ünitemizde takip edilmekte olan entübe olarak mekanik ventilatör desteği alan, 

perkütan trakeostomi açılma endikasyonu bulunan, 18 yaş üstü, en az 60 hasta çalışmaya dahil edilecektir. 

Tüm hastaların fentanil 1 mcg/ kg ve propofol infüzyonu ile sedasyonu sağlanacaktır. Hastalar 2 gruba 

ayrılacaktır; Grup Ultrasonografide ultrason probu kullanılarak; perkütan trakeostomi iğnesi ile trakeostomi 

açılarak kanül yerleştirilecektir. Grup Klasikte ise palpasyonla perkütan trakeostomi iğnesi ile trakeostomi 

açılarak kanül yerleştirilecektir. Her iki grupta da iğnenin trakea içine girişi bronkoskopi ile 

görüntülenecektir. 

          İşlem sonrasında gelişebilecek; erken dönem komplikasyonlar ( minör kanama, major kanama, 

hipoksi, hipotansiyon, peritrakeal yerleşim, trakeal halka rüptürü, açık tekniğe geçme gereksinimi, amfizem, 

pnömothoraks, kanül dislokasyonu ) ve geç dönem komplikasyonlar (trakeal stenoz, trakeal granülom, 

disfaji ) takip edilecektir. Toplam işlem süresi, trakeostomili kaldığı süre, yoğun bakım kalış süresi, hastane 

kalış süresi, mortalite oranı kaydedilecektir. 

Anahtar kelimeler: Ultrasonografi, klasik, perkütan, trakeostomi. 

Project Abstract : The percutaneous tracheostomy technique is used for patients who requıred 

tracheostomy in intensive care unit ( ICU) however there are side effects such as bleeding, dislodgement, 

tracheal stenosis. In planning the study, our goal, according to conventional percutaneous tracheostomy 

technique of ultrasound-guided technique to evaluate the effect of procedure duration, short term and long 

term complications.  

          At least 60 patients will be included the study who are  followed intubated with mechanical 

ventilation support in our ICU which is an indication for percutaneous tracheostomy over 18 years. All 

patients will be provided sedation with fentanyl 1 mcg/ kg and propofol infusion. They will be divided into 

2 groups; in Group Ultrasound, tracheostomy cannula will be placed with percutaneous needle using an 

ultrasound probe. In Group Conventional, tracheostomy cannula will be placed with percutaneous needle 

using palpation. In both groups, the needle entry into the trachea by bronchoscopy will be displayed.  

          After the procedure, early complications ( minor bleeding, major bleeding, hypoxia, hypotension, 

peritracheal insertion, tracheal ring rupture, conversion to surgical technique, emphisema, pneumothorax, 

cannula dislocation) and, late complications ( tracheal stenosis, tracheal granuloma, disfagia) will be 

followed. Duration of procedure, duration of with tracheostomy, ICU length of stay, hospital length of stay, 

mortality rate will be recorded. 

Keywords: Ultrasound, conventional, percutaneous, tracheostomy. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.04.02.107 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Prostat Kanserli Hastalarda TIMP 1 ve TIMP 2 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Ahmet METİN, Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI,        

                 Doç. Dr. Ertuğrul KAYA, Yrd. Doç. Dr. Selma D. GEPDİREMEN, Ali Osman  ARSLAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.11.2012          

Proje Özeti : Prostat kanseri multifaktöriyel bir hastalık olup, batılı erkek popülasyonunda en yaygın tanısı 

konmuş malignite ve kansere bağımlı ölümlerin ikinci sebebidir. Karsinom yerel veya uzak bölgeye 

yayıldığında herhangi bir iyileştirici terapi önerilememektedir ve bu hastalar kötü bir prognoz 

yaşayacağından prostat kanserinde erken tanı çok önemlidir. 

          Metalloproteinazlarm doku inhibitörleri (TIMPs), MMP aktivitesini inhibe ederek ekstrasellüler 

matriks yıkımını azaltır böylece ekstrasellüler matriks dokusunun yeniden düzenlenmesi sürecine katkıda 

bulunurlar. MMP’ler ve onların doku inhibitörleri arasmdaki denge, sağlıklı dokuların bütünlüğünü 

korumada hayati bir rol oynar. Bu dengenin bozulmasıyla patolojik hastalıklar meydana gelir. 

          TIMP-1 geni tüm aktive kollejenazları inhibe etme yeteneğine sahip bir glikoprotein ünitesidir. 

Yapılan araştırmalarda TIMP-1 ve TIMP-2 genlerinde ki tek nükleotitlik değişimler (SNP) polimorfık 

yapıların mide kanserine yatkınlıkla ilişkili olduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak, TIMP-2 geninin hücre 

çoğalmasını teşvik ettiği gözlenmiştir. TIMP-2 geninin -418 G/C polimorfızmi, Çin populasyonunda meme 

kanserine yatkınlıkla ilişkili bulunmuştur. 

          Yapacağımız bu çalışmada prostat kanseri tanısı konmuş ve hastalık tanısı konmamış sağlıklı 

bireylerden kan örneği alınacaktır. Daha sonra periferik kan örneklerinden DNA izolasyonu yapılacaktır. 

Alman örneklerde TIMP1 ve TIMP2 gen polimorfızmlerin olup olmadığı RFLP yöntemiyle araştırılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, TIMP1, TIMP2, Polimorfizm. 

Project Abstract : Prostate cancer, a multifactorial disease, is the most commonly diagnosed malignancy 

and the second cause of cancer deaths in the western male population. When carcinoma has spread to local 

or remote regions, any therapy was not suggested to patients, and the patients live poor prognosis. So, early 

diagnosis of prostate cancer is very important. 

          Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs), reduce extracellular matrix degradation by inhibiting 

MMP activity, and thus contribute to the process of tissue reorganization. The balance between MMPs and 

their tissue inhibitors plays a vital role in protecting the integrity of healthy tissues. Disruption of this 

balance occurs in pathological conditions. 

          TIMP-1 gene, a glycoprotein capable of inhibiting the activity of all activated collagenases. It is found 

that the single-nucleotide changes (SNPs) in TIMP-1 and TIMP-2 genes have been observed to be 

associated with gastric cancer susceptibility. In addition, it was observed that TIMP-2 gene promotes cell 

proliferation. -418 G / C polymorphism in the TIMP-2 gene, were associated with breast cancer 

susceptibility in the Chinese population. 

           In this study the blood samples will take from patients with prostate cancer, and healthy individuals. 

DNA will isolate from these peripheral blood samples, and SNP polymorphisms in the TIMP1 and TIMP2 

gene will investigate using RFLP method. 

Keywords: Prostate Cancer, TIMP+ 3,1, TIMP2, Polymorphism  

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.02.02.108 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Orman Yolu Yapım Yönteminin Teknik Sonuçlarının Araştırılması ve Yeni Yöntem Önerisi 

(Bolu Bölge Müdürlüğü Örneği) 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ, Öğr. Gör. Tarkan URAL, 

                                                               Arş. Gör. Remzi EKER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.11.2014         Ek süre : 6 Ay  

 

Proje Özeti : Ülkemizde orman yolu yapım çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel 

Müdürlüğü’nce (OGM) yürütülmektedir. OGM tarafından günümüze kadar yaklaşık 150 000 km orman 

yolu yapımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkemiz ormanlarının teknik ve 

ekonomik olarak sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için 210 000 (201810) km orman 

yoluna ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. OGM tarafından yıllık 1000 km yeni orman yolu yapımı hedefi 

oluşturulmuştur. Buna göre daha uzun bir süre daha orman yolu yapımı söz konusu olmaktadır.  

Ülkemizde orman yolu yapım süreci, ilgili orman işletme şefinin önerisi ve orman bölge 

müdürlüklerinde görevli yol etüd personelinin yaptığı arazi ölçümü ile başlamaktadır. Arazide tahmini kazı 

hacmini ve zemin cinslerini gösteren etüd karneleri doldurulduktan sonra, yol yapım maliyeti 

oluşturulmaktadır. Buna göre yapım işi ihale ile gerçekleştirilmektedir.   

Ancak bu süreçte yapılacak olan yolun projesi hazırlanmamaktadır. Proje hazırlanmadan 

gerçekleştirilen tahmini kazı hacimleri ile maliyet hesaplaması ve bu değere göre ihaleye çıkılması birçok 

soruna neden olmaktadır. Bu sorunlar, yolun tekniği ve standartlarına uygun olarak yapılamaması, idare ile 

yüklenici arasında yolun yapım aşaması ve teslim alınmasında muhalefet şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü genellikle ihale için belirlenen iş miktarları ya fazla ya da eksik olarak belirlenmektedir.   

Konu ülkemize özgü olan bir uygulamayı ele aldığı için uluslar arası literatürde doğrudan yer 

almamaktadır. Ülkemizde de bu konu üzerinde yeterli ve detaylı araştırmalar bulunmamaktadır. Daha 

önceden yapılan araştırmalarda orman yollarının planlanması, yapımı ve yol ağlarının planlama tekniği 

bakımından araştırmaları konu edilmiştir. Ancak bu araştırmalarda yapım işlerinin kontrolü ve 

değerlendirilmesi yapılmamıştır. Günümüzde ulaşılan teknolojik gelişmelerle yol projelerinin hazırlanması 

ve uygulanması son derece kolay bir işlem haline gelmiştir. 

Araştırma konusu kapsamı itibarıyla daha önceden ele alınmadığı için özgün yapıdadır. Araştırma ile 

elde edilecek bulgular ışığında Orman Genel Müdürlüğü’ne konu ile ilgili öneride bulunulacaktır. Orman 

yolları yapım sürecinin araştırma sonucuna göre düzenlenmesi ile yapılan yatırımların daha rasyonel olması 

sağlanacaktır.  

Araştırma Bolu Orman Bölge Müdürlüklerinde seçilecek yaklaşık 40 adet orman yolunun yapım 

süreci, yapım sonrası teknik değerlendirme ve hazırlanacak yol projelerinin yapım sonrasında oluşan kesin 

iş miktarlarını hangi oranda temsil edeceğinin denetlenmesi şeklinde gerçekleşecektir. Her yol parçasında 

yapılacak ölçümler ile yolların yapım öncesinde ön görülen iş miktarları ile yapım sonrasında gerçekleşen iş 

miktarları arasında istatistiki bir farklılığın olup olmadığı belirlenecektir. Ayrıca hazırlanan projelerde 

hesaplanan iş miktarlarının, yapım sonrasında gerçekleşen iş miktarlarını istatistiksel temsil oranı tespit 

edilecektir.   

Araştırma ekibi konu ile ilgili personelden oluşturulmuştur. Proje orman yollarının yapım 

süreçlerinin incelenmesi, yapımı tamamlanan yolların teknik standartlara uygunluğunun belirlenmesi, her 

yol parçası için hazırlanan proje hesap değerlerinin yapılan iş ile karşılaştırılması ve yapım sürecinin 

optimizasyonu aşamalarından oluşmaktadır. Proje 24 aylık bir çalışma takvimi için planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orman yolu, yol yapımı, orman yolu teknik incelemesi, orman yolu ihale yöntemi,                                 

orman yolu projesi. 
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Project Abstract : Forest road construction works were made by Forest and Water Works Ministry, 

General Directorate of Forestry (GDF) in Turkey. Approximately 150 000 km forest road constructed by 

GDF until this day. It was determined that Turkish forest is needed 210 000 km forest road for sustainable 

management and exploitation according to results of evaluations. The target of annual 1000 km new forest 

road construction was accepted by GDF. This means that the forest road construction works will be on the 

agenda. 

In Turkey, forest road construction process begins by proposal of related local forest office 

engineers. Local office engineers and road study stuffs, work for forest regional headquarter, make the 

terrain survey of needed forest road route. Cut volume and ground class are estimated by the technical stuff 

and recorded in definite charts in the route survey. After this survey, the road construction cost is calculated. 

And than, road construction work is adjudicated to private construction company according to estimated 

road cost.  

However, the project of will be constructed road is not prepared in this process. The cost calculation 

by estimated cut volumes without making project causes many problems between forest offices and 

companies take works. These problems are appeared as non suitable technical and standard road 

construction. Because, estimated work amount is generally occur higher or lover at the end of construction 

work.  

The study object is not directly take places in international literature because of special practice of 

Turkish forestry. There are not enough and detailed study in this subject also in Turkey. Forest road network 

planning, construction and investigation of road networks according to planning techniques in before 

researches. But, in these researches there was not controlling and evaluation of construction works. It was 

become very easy to make forest road project and application on the terrain by developed technological 

tools in today.  

The project object is original study because it has been not investigated before in this concept. It will 

be proposal to GDF related road construction process by the result of project investigation. Road 

investments will became more rational by managing of forest road construction process according to this 

project results. 

Project studies will be located in Bolu and Düzce forest headquarters. 40 road segments will have 

been selected for investigation. The road construction process, technical evaluation after road construction 

works and presentation ratio of prepared road project of have been became fact of cut volume work of road 

construction will have been investigated. It will determine that If there are any statistical differences on the 

cut volumes or not between estimated volumes and measured volumes at the end of construction work. 

Beside this, the statistically presentation rate of cut volumes that calculated from road projects of measured 

cut volumes will be determined.  

 Project stuffs were selected from interested on investigation subjects. Project phases are consist of 

investigation of forest road construction process, determination compatibility of completed roads according 

to technical standard, checking of road projects calculation values which will be made for each road 

segments and measured values after construction and optimization of forest road construction process. 

Project was planned for 24 month work period. 

Keywords: Forest road, road construction, forest road technical evaluation, forest road adjudication method, 

road projects 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Yılmaz TÜRK, “Construction Method of Forest 

Roads in Turkey” 47𝑡ℎ International Symposium on Forestry Mechanisation (FORMEC), September 23-26, 

2014 in Gerardmer, France. 

          Yilmaz Turk, Selcuk Gumus, Remzi Eker, Tarkan Ural, “Planning of Forest Roads with Plateia 

Software”, 5𝑡ℎ Forest Engineering Conference (FEC), September 23-26, 2014 in Gerardmer, France. 
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Proje No        : 2012.06.05.109 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Mikrobiyolojik yakıt Hücresi (Microbial Fuell Cell-MFC ) Yöntemi ile Evsel Atıklardan 

Elektrik Üretiminin ve Atıksu Arıtma Potansiyelinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ethem TOKLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK, Doç. Dr. Suat SARIDEMİR 

                                                             Yrd. Doç. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2014          

 

Proje Özeti : Mikrobiyolojik Yakıt Hücre (Microbial Fuell Celi - MFC) teknolojisi biokütleden (atıksu, 

arıtma çamuru, biyolojik atıklar) bakteriler yardımıyla elektrik-bioelektrik üretimini temin eden çok yeni bir 

teknolojidir. MFC teknolojisi, atıksu arıtma tesisleri için tamamen farklı ve yeni bir yaklaşım imkânı 

sağlamaktadır. Bu yöntemle, arıtma prosesi, elektrik tüketen bir tesis olmak yerine, elektrik veya hidrojen 

üreten tesise dönüşmektedir. 

          MFC' de, mikroorganizmalar organik maddeyi okside ederek elektronları oluşturmaktadır. Bu 

elektronlar, hücre içindeki bir takım solunum enzimlerince hareket eder ve ATP formunda hücre için enerji 

yapar. Sonra elektronlar onları kabul eden bir terminal elektron alıcısına (TEA) serbest bırakılır ve 

indirgenir. Örneğin, oksijen elektron ve protonların katalizlenmiş reaksiyonları sonucu suya 

indirgenebilmektedir. Oksijen, nitrat, sülfat ve diğerleri gibi hızlıca hücre içinde difüze olan birçok TEA 

bulunmaktadır. Bunlar hücrenin dışında difüze olabilen ürünlere dönüşmektedir. Ancak, bazı bakteri 

türlerinin hücrenin dışında elektronları demir oksit gibi TEA' ya transfer ettikleri bilinmektedir. İşte bu 

dışarıda elektron transferi yapabilen bakteriler bir MFC içinde elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. 

Prosesi kategorize eden, mikroorganizmalar ve metan üretim reaktörleri için kullanılan ifadeler sırasıyla, 

metanojenesis, metanojenler ve anaerobik çürütücülerdir. Benzer şekilde bu yöntemin elektron üretimini' 

bakteri elektojenleri ile birlikte elektrojenesis olarak ve reaktörü de MFC olarak sınıflandırılabilir. 

          MFC ünitesi temel olarak anot ve katot kısımlarından oluşur. Anot ünitesindeki 02, elektrik üretimini 

engelleyeceğinden dolayı, tasarlanacak sistem bakterileri oksijenden ayrı tutacak şekilde olmalıdır (bu 

sistemde katalit 02'dir). Bakterinin bu oksijenden uzak tutulması elektrotların arasına elektron transferini 

sağlayan bir membran ile başarılabilir. Oluşan iki ayırma birimi; bakterilerin büyüdüğü anot ünitesi ve 

elektronların katalit ile reaksiyona girdiği katot ünitesindir. Katota reaksiyon için gerekli çözünmüş oksijeni 

temin için oksijen püskürtülür. Elektrotlar bir kablo ile yükleme yapılabilen bir sistemde (örneğin, güç 

verilmiş bir cihaz) bağlanmıştır, laboratuvar ortamında yükleme için rezistör kullanılmaktadır. Pratikte, 

membran anotta oluşan protonların geçişine müsaade eder, bu sayede katota giderek burada oksijen ve 

transfer edilen elektronlar su oluşturarak birleşirler. MFC ile üretilen akım laboratuvar ortamında 

rezistördeki voltaj düşüşlerini takip ederek veya voltmetre, multimètre veya potansiyometre kullanılarak 

izlenebilmektedir. 

          Bakteriyel reaksiyonlar, bakterilerin toleransına bağlı olarak oda sıcaklığından (15-35 °C) 

termofiliklerce tolere edilebilen daha yüksek sıcaklıklarda (50-60 °C) ve fizokrofillerin büyüyebildiği düşük 

sıcaklıklarda (<15 °C) meydana gelebilmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilir uçucu asitleri, 

karbonhidratları, proteinleri, alkolleri ve hatta selüloz gibi inatçı malzemeleri içeren tüm organik materyal 

MFC' de kullanılabilir 

          Bu çalışma kapsamında, bir prototip MFC ünitesi geliştirilerek kentsel atıksulardan elektrik enerjisi 

üretim potansiyeli ve bunun yanında atıksu arıtılma verimi de araştırılacaktır. Hazılanacak olan prototip 

ünite anot, katot ve membran reaktörü birimlerinden (ayrıca atıksu besleme pompası, bağlantı elemanları ve 

borulama vs. gibi) oluşturulacaktır. Elektrik üretim potansiyeli, sisteme bağlı rezistör yardımıyla 

izlenebilecektir. Sistemde kullanılacak kentsel atıksu, Düzce Belediyesi tarafından işletilen Düzce İleri 

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kentsel atıksu arıtma sisteminden sürekli olarak temin edilebilecek şekilde 

olacak ve prototip burada kurulacaktır. Düzce Belediyesinden gerekli destek ve izinler alınmıştır. Prototip 
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sürekli bir sistem olarak tasarlanacaktır. Sistem tasarımı projenin en önemli aşaması olup, proje 

başlangıcından itibaren 6 ayda prototip oluşturulması planlanmaktadır. Tasarım aşaması, CAD çizimlerini, 

montaj çalışmasını ve alanda uygulanmasını içermektedir. Alanda prototipin aplikasyonu, arıtma tesisinden 

bir pompa ile tedarik edilecek olan ve ön arıtmadan geçmiş ve Nitrifikasyon-Denitrifikasyon ünitesine 

henüz girecek olan kentsel atıksu ile sağlanacaktır. Bu atıksuyun, proje için gerekli olan KOI, BOI, AKM, 

pH, Sıcaklık, TOC, UAKM gibi analizleri yapılacak ve bakteri tür araştırması yapılacaktır. Bazı çevresel 

parametrelerin on-line ölçümü de yapılacaktır. MFC ünitesinde gerçek anlamda bakteriyolojik faaliyetin 

kontrolü için gerekli olan aşılama yapılabilecek ve bakteri türlemesi de gerçekleştirilecektir. Bakteri türleri 

içinde Geobacter metallireducens ve bu familyanın diğer türleri özellikle araştırılacaktır. Literatürde yapılan 

çalışmalar Geobacter familyası üzerinde yoğunlaşmıştır. Prototip ile bakteri geliştirilmesi aşaması 3 aylık 

bir süreyi alacağı öngörülmektedir. Bu aşamada çeşitli bekleme süreleri, çevresel ortam ve besi durumu 

testleri yapılarak, anot-katot arasındaki gerilim analiz edilecektir. Çeşitli anot-katot malzemeleri denenecek 

ve elektrik üretme potansiyeli en iyi olan malzeme belirlenecektir. Bu nedenle, deneme-yanılma şeklinde bir 

süreçte tasarım aşamasına dâhil olacaktır. Çalışma çok disiplinli bir proje içeriğine sahip olup özellikle 

Çevre, Makine ve Kimya Mühendisliği dallarını, bunun yanında biyoloji veya mikrobiyoloji dallarını da 

kapsamaktadır. 

           Gerçekleştirilmesi planlanan bu çalışma gerçek bir MFC prototipi ortaya koyacaktır. Günümüzde 

MFC teknolojisi üzerine çalışan birçok düzenek laboratuvar ölçeğinde olmakla birlikte, arıtma tesisi içinde 

hazırlanmış uygulama çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Hazırlanan prototip MFC ünitesi bu yönden 

bakıldığında katma değeri olan bir projedir. Ayrıca, ülkemizdeki yapılan çalışmalar arasında ise bu şekilde 

hazırlanmış gerçek MFC ünitesine rastlanmamıştır. Prototipin projelendirilmesi, imalatı ve sürekli bir sistem 

olarak verimli ve düzenli bir şekilde elektrik üretmesi ve aynı zamanda atıksuyun belli bir oranda arıtımını 

sağlaması bu projede ulaşılması gerekli asıl hedeftir. Geliştirilecek olan prototipin diğer arıtma tesislerine 

uygulanabilme olanağı da bulunmaktadır. Proje çalışma konusu ve sonuçları itibariyle uluslararası ve ulusal 

literatüre katkı sağlayacaktır. Projenin çalışma konusu ile alakalı dergilerde yayın yapabilme olanağı 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Atıksu, Microbial Fuel Cell (MFC), Bioelektrik, Atıksu Arıtıma. 
 

 

Project Abstract : T Microbial fuel cell (MFC) technologies represent the newest approach for generating 

electricity-bioelectricity generation from biomass using bacteria. The MFC technology provides completely 

a new and different approach for the waste-water treatment plants. By this method, treatment process turns 

into a plant where electricity or hydrogen is produced on contrast of a plant consumes electricity. 

          In an MFC, microorganisms degrade (oxidize) organic matter, producing electrons that travel through 

a series of respiratory enzymes in the cell and make energy for the cell in the form of ATP. The electrons 

are then released to a terminal electron acceptor (TEA) which accepts the electrons and becomes reduced. 

For example, oxygen can be reduced to water through a catalyzed reaction of the electrons with protons. 

Many TEAS such as oxygen, nitrate, sulfate, and others readily diffuse into the cell where they accept 

electrons forming products that can diffuse out of the cell. However, it's known that some bacteria can 

transfer electrons exogenously (i.e., outside the cell) to a TEA such as a metal oxide-like iron oxide. It is 

these bacteria that can exogenously transfer electrons, called exoelectrogens, that can be used to produce 

power in an MFC. The nomenclature used for categorizing process, microorganisms, and reactors for 

methane generation is: methanogenesis, methanogens, and anaerobic digesters. Similarly, we classify this 

method of electron-generating process as electrogenesis, with the bacteria exoelectrogens and the reactor a 

microbial fuel cell (MFC). 

           An MFC simply consists of an anode and cathode chambers. Oxygen in the anode chamber will 

inhibit electricity generation, so the system must be designed to keep the bacteria separated from oxygen 

(the catholyte in this example). This separation of the bacteria from oxygen can be achieved by placing a 

membrane that allows charge transfer between the electrodes, forming two separate chambers: the anode 

chamber, where the bacteria grow; and the cathode chamber, where the electrons react with the catholyte. 

The cathode is sparged with air to provide dissolved oxygen for the reaction. The two electrodes are 

connected by a wire containing a load (ie., the device being powered), but in the laboratory a resistor is used 

as the load. In principle, the membrane is permeable to protons that are produced at the anode, so that they 

can migrate to the cathode where they can combine with electrons transferred via the wire and oxygen, 

forming water. The current produced by an MFC is typically calculated in the laboratory by monitoring the 
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voltage drop across the resistor using either (a) a voltmeter (intermittent sampling) or (b) a multimeter or 

potentiostat hooked up to a computer for essentially continuous data acquisition. Bacterial reactions can be 

carried out over several different temperature ranges depending on the tolerance of the bacteria, ranging 

from moderate or room-level temperatures (15-35 °C) to both high temperatures (50-60 °C) tolerated by 

thermophiles and low temperatures (<15 °C) where psychrophiles can grow. Any biodegradable organic 

matter can be used in an MFC, including volatile acids, carbohydrates, proteins, alcohols, and even 

relatively recalcitrant materials like cellulose. 

          Within the scope of this project, electricity production potential and waste water treatment efficiency 

of such a system will be investigated by developing a prototype MFC unit to produce electricity from 

municipal waste water. The prototyped unit will be consist of anode and cathode chamber and a membrane 

reactor. Electricity production potential will be monitored using current resistors. The domestic waste water 

will be taken from Duzce Municipality Advanced Biological Wastewater Treatment Plant and the prototype 

will be set up at this treatment plant. The prototype will be a continue system as a flow-through system. 

Prototype design that is an important part of the project will take 4 months from start. The design includes 

CAD drawings, production of the parts of prototype and assembly in the field. Field study is application of 

the prototype in the chosen treatment plant. The pre-treated domestic waste water that is just before a 

nitrification- denitrification unit will be fed into the prototype using a sludge pump. The waste-water will be 

monitored measuring some parameters such as COD, BOD, SS, VSS, pH, temperature and TOC, and 

bacterial type research will be done. Especially, Geobacter metallireducens and other types in this family 

will be researched. Researches in the literature are focused on the Geobacter metallireducens. Some of those 

environmental parameters will be analysed online. The prototype MFC unit will be capable to inoculate 

with sludge/mud so that microbiological type investigation will be done. Bacterial growth will take about 3 

months. Within the process, some tests such as effects of retention time changes, environmental parameter 

changes to advance bacterial population growth will be realized and electricity voltage changes between 

anode-cathode will be analysed. Other types of anode and cathode material will be tested to gain maximum 

voltage, so a material trial-and-error approach will be involved in the design process. This project will be 

handled as an interdisciplinary way. Flence, many engineering branches such as environmental engineering, 

mechanical and chemical engineering besides biology and microbiology sub branches involves in the 

project. 

          A real working MFC unit will be constructed within the project. There are lots of laboratory scale 

MFC units nowadays but there are few such MFC systems that are designed to produce electricity from 

waste water established to a domestic waste-water treatment plant as a real system. Prepared prototype MFC 

project is a value added project. In addition, it could not be seen such a real working MFC prototype in our 

country. Prototype design, manufacturing, electricity generation efficiently as a continue system, and at the 

same time treating waste water up to a certain level is main goal of this project to reach. The prototype that 

will be developed has ability to put into practice for other domestic waste water treatment plants. The 

project will be added value to literature in terms of either the object of study or the results gained. It's 

possible to publish articles in related journals. 

Keywords: Municipal waste water, Microbial Fuel Cell (MFC), Bioelectficty, Waste water treatment. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.05.02.110 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Organik Arayüzeyli Diyotların Optoelektronik Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL, Yrd. Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN,  

                                                                Arş. Gör. Mert  YILDIRIM, Arş. Gör. Songül TARAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.11.2014         Ek süre : 12 Ay  

Proje Özeti : Birçok elektronik cihazın temelini oluşturan diyotların kullanım alanlarını çeşitlendirmek 

ve/veya metal-yarıiletken arayüzeyindeki arayüzey durumları, yüzey bozuklukları ve dislokasyonları 

azaltmak amacıyla arayüzeye çeşitli dielektrik ve organik polimer malzemeler sıklıkla uygulanır. Metal-

polimer-yarı iletken (MPS) yapılarda arayüzey tabaka olarak polyvinyl alkol, polyaniline, poly 

(alkylthiophene) polypyrrole, poly(3-hexylthiophene), polyophene sıklıkla kullanılan polimerlerdir. 

Bunlardan polyvinyl alkol (PVA) kolay işlenebilmesi, düşük maliyetli olması ve silisyum (Si) 

yarıiletkeniyle uyumlu olması nedeniyle daha çok tercih edilen materyal olmuştur. Ayrıca PVA’yı MPS 

yapılarda önemli kılan diğer bir özellik de yapısındaki OH grupları ve hidrojen bağlarıdır. Normalde PVA 

elektrik iletimi oldukça zayıf olan bir materyaldir, ancak bir takım katkı malzemelerinin eklenmesiyle PVA 

iletken hale gelmektedir. Bunun yanında,  boya ve karbon nano yapılar gibi malzemeler hem elektriksel hem 

de optik olarak etken malzemeler olup, ışık altında iletken hale geçebilmekte veya polarize olabilmektedir. 

Bu tür malzemelerin PVA ve benzeri polimer yapılara katkılanması yapının opto-elektronik özelliklerini 

iyileştirecektir. Bu çalışmada içerisine Co, Ni, Zn gibi iletkenlerin yanında boya ve karbon nano yapılar 

(C60, C70, CNT, vb) gibi materyallerin katkılanmasıyla elde edilen PVA, elektrospin yöntemiyle 

yarıiletken üzerinde büyütülecektir. Bu katkılı yapıların opto-elektronik özellikleri oluşturulan özgün 

deneysel düzenekler ile farklı ışık kaynaklarıyla morötesi (UV) ve görünür (VIS) ışık bölgelerinde 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : MPS yapılar; karbon nano yapılar; elektriksel karakterizasyon; dielektrik özellikler; 

ışık şiddeti etkisi. 

 

Project Abstract : Various types of dielectric and organic polymer materials are frequently applied at 

metal/semiconductor interface for diversifying the usage areas of diodes which form the basis of many 

electronic devices, and/or for decreasing the interface states, surface deformations and dislocations at the 

interface. Polyvinyl alcohol, polyaniline, poly(alkylthiophene) polypyrrole, poly(3-hexylthiophene), 

polyophene are the polymer materials which are used as interfacial layer in metal-polymer-semiconductor 

(MPS) structures. Among these, polyvinyl alcohol (PVA) is the most preferred polymer material because of 

the easiness of applicability, low cost and compatibility with silicon (Si). Furthermore, another feature of 

PVA which makes it important for MPS structures is the OH groups and hydrogen bonds. Ordinarily, PVA 

is a material which has weak conductivity; however PVA becomes conductive if it is doped with some 

dopants. Also, materials such as dye and carbon nanostructure are effective both electrically and optically, 

and they can turn into conductive and polarized under illumination. Addition of such materials into PVA 

and similar polymeric materials will improve the opto-electronic properties of the structure. In this study, 

PVA, which was obtained by doping materials such as dyes and carbon nano structures (C60, C70, CNT, 

vb) along with the conductive materials such as Co, Ni and Zn, will be deposited on the semiconductor 

through electrostatic spraying method. The opto-electronic properties of these doped structures will be 

investigated in the ultraviolet (UV) and visible (VIS) light regions with novel experimental setting using 

different light sources. 

Keywords : MPS structures; carbon nano structures; electrical characterization; dielectric properties; 

illumination effect. 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Muharrem Gökçen, T. Tunç, İ. Uslu, “Studies on 

frequency and gate voltage effects on the dielectric properties of Au/n-Si (110) structure with PVA-nickel 

acetate composite film interfacial layer", Applied Physics A, 109(3), 649-653, (2012), 

DOI:10.1007/s00339-012-7087-z. 

 Muharrem Gökçen, Mustafa Yıldırım, “Investigation of inhomogeneous barrier height of 

Au/Bi4Ti3O12/n-Si structures through Gaussian distribution of barrier height", Chinese Physics B 21(12), 

128502, (2012), DOI: 10.1088/1674-1056/21/12/128502. 

 Muharrem Gökçen, Mustafa Yıldırım, Oğuz Köysal “Dielectric and AC Electrical Conductivity 

Characteristics of liquid crystal Doped with Graphene” The European Physical Journal - Applied Physics 

60(03), 30104, (2012), DOI: 10.1051/epjap/2012120245.  

 Muharrem Gökçen, T. Tunç “Enhancement of Dielectric Characteristics of PVA Interfacial Layer in 

Au/PVA/n-Si Structures by Bi2O3 Disperse", International Journal of Applied Ceramic Technology 10 

[S1], E64, (2013). DOI: 10.1111/ijac.12009.  

 Muharrem Gökçen “Dielectric properties of Au/PVA (Co-doped)/n-Si photoconductive diodes", 

Journal of Electronic Materials, 42(1), 103-108, (2013), DOI : 10.1007/s11664-012-2332-y. 

 Oğuz Köysal, Muharrem Gökçen, Mustafa Yıldırım "The Fe3O4 nanoparticle doping effect in 

liquid crystal on electrical and dielectric properties”, Canadian Journal of Physics, 91(5), 420, (2013),    

DOI: 10.1139/cjp-2012-0263.  

             Muharrem Gökçen, Mustafa Yıldırım, A. Demir, Abdulkadir Allı, Sema Allı, B. Hazer                  

“UV illumination effects on electrical characteristics of metal-polymer-semiconductor diodes fabricated 

with new poly(propylene glycol)-b-polystyrene block copolymer", Composites Part B-Engineering, 57, 

Pages 8-12, (2014), DOI: 10.1016/ j.compositesb.2013.09.038. 

             Mustafa Yıldırım, Muharrem Gökçen, T. Tunç, İ. Uslu, Ş. Altındal “Investigation of current-voltage 

characteristics and current conduction mechanisms in composites of polyvinyl alcohol and bismuth oxide”, 

Polymer Engineering & Science, (2014), DOI: 10.1002/pen.23726.  

 Mustafa Yıldırım, Muharrem Gökçen "A comparative study regarding the effects of interfacial 

ferroelectric Bi4Ti3O12 (BTO) layer on the electrical characteristics of Au/n-Si structures" Bulletin of 

Materials Science, (2014). 

 Muharrem Gökçen, Abdulkadir Allı “Investigation of electrical and photovoltaic properties of 

Au/poly(propylene glycol)-b-polystyrene/n-Si diode at various illumination intensities” Philosophical 

Magazine, (2014)  DOI: 10.1080/14786435.2013.869629.   

            Muharrem Gökçen, Mustafa Yıldırım, Abdulkadir Allı, Sema Allı, “Electrical properties of metal-

semiconductor structures with new poly(propylene glycol)-b- polystyrene block copolymer nanofıbers 

interfacial layer” 2nd International Research and Practice Conference - Nanotechnology and Nanomaterials,  

August 27 - 30, 2014, Lviv, Ukraine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

roje No          : 2012.03.03.111 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Biyocoğrafya Tabanlı Optimizasyon Yardımıyla Asenkron Motor Parametrelerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Bilal SARAÇOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ, Arş. Gör. Serhat DUMAN,  

                                                               Arş. Gör. Gökhan POYRAZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013          

Proje Özeti : Elektrik motorları içerisinde sincap kafesli asenkron motorlar, yapılarının basit ve sağlam olmaları, 

bakıma az ihtiyaç duymaları, arıza yapmamaları, maliyetlerinin düşük olması ve verimlerinin yüksek olması 

sebebiyle endüstride en çok kullanılan motorlardır. Asenkron motorlar doğrudan şebeke gerilimiyle 

çalıştırılabildiklerinden, yük altında hızları sabit kalmalarından dolayı da endüstriyel uygulamalarda tercih edilen 

motorlardandır. Ayrıca, asenkron motorların devir sayılarının ve konum kontrollerinin kolaylıkla yapılabilmesi, 

günümüzdeki endüstriyel-teknolojik gelişmelere paralel olarak, bu motorları diğer endüstriyel motorlar 

karşısında avantajlı hale getirmiştir. 

Son yıllarda, asenkron motorların elektriksel eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi üzerine yapılan 

çalışmalar artmıştır. Doğrusal olmayan ve çok değişkenli bir problem olan eşdeğer devre parametrelerinin 

belirlenmesinde yapay zeka teknikleri çok kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerden bazıları genetik 

algoritmalar, diferansiyel evrim algoritması, parçacık sürü optimizasyon algoritması vb. olarak sıralanabilir. 

          Bu çalışmadaki amaç; Biyocoğrafya Tabanlı Optimizasyon (BTO) yöntemiyle asenkron motor elektriksel 

eşdeğer devre parametrelerinin hızlı ve en düşük hatayla belirlenmesini sağlamaktır. BTO, genetik algoritmalar 

gibi popülasyon tabanlı bir algoritma olup, aynı anda birçok noktadan araştırma yapabilmektedir. 

          Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, asenkron motorların eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi 

çeşitli metotlarla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, bu konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalardan farklı 

olarak asenkron motor elektriksel eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi çevrim dışı (off-line) BTO 

yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 

BTO algoritmasının, asenkron motorların optimizasyonu ve konum kontrolleri gibi endüstriyel uygulamalarda 

kullanılması ile endüstrideki mevcut çalışmalara göre daha verimli olacağı düşünülmektedir. 

          Bu çalışmada, BTO algoritmasında amaç fonksiyonu olarak, asenkron motorların nominal momenti, 

kalkınma momenti ve devrilme momenti denklemleri kullanılmıştır. Eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi 

çeşitli güçlerde üç asenkron motor üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada, farklı popülasyon ve 

iterasyon sayısı, çaprazlama, mutasyon katsayıları kullanılmıştır. Ayrıca BTO ile elde edilen eşdeğer devre 

parametrelerinin asenkron motor moment değerlerinin değişimi üzerindeki etkileri incelenmiş ve grafiklerle 

gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Biyocoğrafya Tabanlı Optimizasyon, asenkron motor, elektriksel eşdeğer devre 

parametreleri. 

Project Abstract : In this study, the determination of electrical equivalent circuit parameters induction motors 

(IM) was carried out via Biogeography-Based Optimization (BBO). As an objective function in the algorithms, 

the equations of full-load torque, startup torque and breakdown torque of induction motors were used. The 

determination of equivalent circuit parameters was performed with three different induction motors. In the study, 

used the numbers of different populations and iteration, crossing and mutation coefficency. In addition, the 

effects of equivalent circuit parameters obtained via BBO on induction motors torque changes were investigated 

and presented with graphics. 

Keywords: Biogeography-Based Optimization, Inductions motor, electrical equivalent circuit parameters. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Bilal Saraçoğlu, Uğur Güvenç, Mustafa Dursun, 

Gökhan Poyraz, Serhat Duman, "Biyocağrafya Tabanlı Optimizasyon Metodu Kullanarak Asenkron Motor 

Parametre Tahmini", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi , 46-54 pp., 2013. 
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Proje No        : 2012.02.02.112 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kayacığın (Ostrya Carpinifolia Scop.) Türkiye'deki Farklı Biyoiklim Zonlarını Temsil Eden 

Populasyonlarına Ait Fidanların Bazı Morfogenetik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ, Yrd. Doç. Dr. Hülya TORUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.12.2014          
 

Proje Özeti : Betulacea familyasına ait olan kayacık (Ostrya) cinsinin dünya üzerinde 8 türü bulunmaktadır. 

Bunlardan sadece Ostrya carpinifolia Scop. türü ülkemizde doğal olarak bulunmaktadır. Türkiye’nin zengin 

bitki çeşitliliği içerisinde kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.) türü önemli bir yere sahiptir. 

          Avrupa’da son zamanlarda önem verilen yapraklı türlerden biri olan kayacık, bitki tehlike 

kategorilerine göre “az tehdit altında (Lower Risk (LR)” sınıfında yer almaktadır. Aynca, türün tohum 

embriyosunun yeterince olgunlaşmamış olması veya embriyonun dinlenme gereksinimi kaynaklı çimlenme 

engeli ile boş tohum oranının yüksekliğinden kaynaklanan düşük çimlenme yüzdesi (%50) de birer 

problemdir. İlerleyen süreçte türün populasyonlarmdaki olası daralma ve yok olma tehditlerine karşı özel bir 

koruma statüsü geliştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda türün korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 

kullanımı için bilinmeyenleri her yönüyle araştırılmalı ve ortaya konmalıdır. Nitekim türün vejetatif (makro 

ve mikro vejetatif) ve generatif üretimi, fizyolojisi, genetik yapısı, odun anotomisi, tohum teknolojisi vb. 

konularda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. 

          Çalışma kapsamında ülkemizde kayacığın doğal yayılış alanları içerisindeki populasyonlarda bulunan 

genetik varyasyonların morfolojik olarak belirlenmesi amacıyla 10 doğal populasyona ait bazı tohum, fidan 

ve yaprak özellikleri incelenecektir. Bu amaçla her populasyondan ortalama 20 ağaç olmak üzere toplam 

200 ağaçtan tohumlar toplanacaktır. Tohumlar Hendek Orman Fidanlığında raslantı bloklarında bölünmüş 

parseller deneme desenine uygun olarak ekilecektir. 

          Ayrıca çalışma ile çeşitli biyoklimatik rejyonları temsil eden kayacık orijinlerinin kuraklığa karşı 

dayanıklılıkları tespit edilerek, söz konusu, türün kuraklık stresine karşı vermiş olduğu bazı morfolojik, 

fizyolojik ve biyokimyasal tepkiler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılarak mevcut bilgilere katkılar 

sağlanacak, elde edilecek sonuçlar değerlendirilerek kayacık populasyonları konusunda koruma stratejileri 

önerilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kayacık, morfolojik varyasyon, kuraklık stresi, morfolojik ve fizyolojik karakterler. 
 
 

Project Abstract : Eight hornbeam species are found in the world, one of them is naturally occur in 

Turkey. European hornbeam (Ostryacarpinifolia Scop.) has an important place in Turkish flora. 

          Ostrya carpinifoli is getting more important in European forestry. The species in under “Low Risk” 

plant class. Also, this species has some disadvantage such as, high empty seed ratio, its embryo needs rest, 

seed embryo isn’t mature enough, etc. In order to prevent population of the species from extinction in later 

years, special protection status is a must, to do so European hornbeam’s unknowns must be researched to 

devlop protection and conservation strategies for it. Genetic structure, physiology, vegetative and generative 

reproduction, wood anatomy and seed technology of European hornbeam haven’t studied enough to provide 

us solid information for protection, conservation strategies. 

          Aim of the study was to determine the genetic variations, morphologically, of european hornbeam. 

Subjects will be taken from european hornbeam’s natural distribution area in Turkey. Seed, seedling and 

leaf characteristics are going to be studied in order to determine genetic variation of subject populations. 

There are 10 natural populations and each population has 10 trees. Seeds will be gathered from total of 100 

trees. Seeds will be sowed as split-plot design with random blocks at Hendek Forest Nursery. 

          Drought resistance of European hornbeam origins, which represents various bioclimatic regions, will 
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be determined. Detailed information about their response, morphological, physiological and biochemical, to 

drought stress will be gathered. Results of this study will help improve the 

protection strategies of European hornbeam origins.  

Keywords: European hornbeam, morphological variation, drought stress, morphological and physiological 

characters. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Şemsettin Kulaç,  Deniz Güney, Alikemal 

Özbayram, Özge Yıldız, “Farklı Gübre Kullanımının Kayacık (Ostrya Carpinifolia Scop.) Fidanlarının 

Gelişimine Etkisi.” Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, 2013. 
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Proje No        : 2012.05.01.113 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : İç Anadolu’nun Kurak ve Yarı Kurak Sahalarında Yaygın, Ekosistem Restorasyonu 

Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Otsu Türlerin Ve Toprak Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.07.2012 – 02.10.2014         Ek süre : 9 Ay  
 

Proje Özeti : Uzun yıllardır otlatma ve tarım gibi faaliyetler sonucu İç Anadolu’nun kurak ve yarı-kurak 

sahalarında bitki örtüsü tahrip edilmiş ve sahalar erozyona hassas hale getirilmiştir. Bu sahalarda yaklaşık 

60 yıldır gerek toprak koruma ve erozyon kontrol, gerekse yeşillendirme amaçlı ağaçlandırma çalışmaları 

yapılmaktadır. Ancak ağaç odaklı bu çalışmalar sulamanın yapılmadığı sahalarda yeteri kadar başarıya 

ulaşamamaktadır.  

         Bu çalışmanın amacı; Kulu, Karapınar, Emirgazi, Aksaray yöresinde bulunan kurak, tuzlu ve alkalen 

topraklara uyum sağlamış potansiyel bazı yer örtücü türler ve bu türlerin yayıldığı sahalardaki toprak 

özelliklerini belirlemektir. Çalışmada yörede bulunan doğal yer örtücülerden ve çalılardan tohumlar 

toplanarak bunların ağaçlandırma sahalarındaki çimlenme ve büyüme başarıları değerlendirilecektir. Daha 

sonra bu türlerden başarılı olanlar seçilerek ağaçlandırılma çalışmasından önce toprakların iyileştirilmesinde 

kullanılma potansiyelleri belirlenecektir.  

          Ağustos 2012’de çalışma sahalarının etrafındaki araziler gezilerek yer-örtücülerden tohumlar 

toplanacaktır. Her tür için en az 10 sahadan tohum toplanacaktır. Aynı saha içinde birden fazla bireyden 

tohum toplanırsa bu örnekler karıştırılacaktır. Tohum toplama sırasında bitkinin kökü etrafından toprağın ilk 

20 cm derinliğinden (kök bölgesi) yaklaşık 1,5 kg ağırlığında toprak örnekleri alınacaktır. Aynı sahadan 

alınan toprak örnekleri karıştırılarak kompozit örnekler oluşturulacaktır. Hedeflenen 6-8 tür için 10 saha 

düşünülürse toplamda 60-80 adet toprak örneği olacaktır. Alınan bu toprak örneklerinden tekstür, kireç, pH, 

tuzluluk, sodyum, magnezyum ve bor analizleri yapılacaktır. Daha sonra tohumları toplanan bitki türleri ile 

bu toprak değişkenleri ilişkilendirilecektir. Elde edilen tohumlardan 6-8 tür yukarıda sözü edilen çalışma 

sahalarından en yakın olanında denenecektir (her yöre için). Daha sonra bu tohumların çimlenme ve 

büyüme başarıları değerlendirilecektir. Ekim için seçilen sahalar projelendirilmiş ve çalışılmaya başlanmış 

ağaçlandırma sahaları olduğundan sahalarda daha önceden toprak işlemesi yapılmıştır. Toprak yüzeyine 

serpilen tohumlar sadece işçilerle tırmık kullanılarak hafifçe örtülerek ekim işlemi yapılacaktır. Tohumların 

çimlenme engeli olup olmadığı bilinmediğinden hem sonbahar hem de ilkbahar ekimleri yapılarak bu iki 

ekim zamanı da karşılaştırılacaktır. Toplanan tohumlar ilkbahardaki ekime kadar iklimlendirme 

dolaplarında saklanacaktır. Ekimde her tür 2 x 2 m boyutundaki parsellere dikilecek ve bu parseller sahanın 

farklı kısımlarını temsil edecek şekilde 6 kez tekrarlanacaktır. Ekim için 8 tür kullanıldığında her bir saha 

için 8 x 6 = 48 deneme ünitesi olacaktır. Önce çimlenen ve çıkan tohumların sahayı örtme dereceleri ve 

daha sonra bitki gelişimini tamamladığında tohum verme miktarları ve biyokütleleri belirlenecektir. 

 Anahtar kelimeler: Kurak alanlar, tuzlu-toprak, ağaçlandırma, tuzcul-bitkiler. 
 

 

Project Abstract : Long-term animal grazing and agricultural practices have disturbed the vegetation cover 

and rendered the sites prone to erosion in arid and semi-arid inland part of Turkey.  Soil protection, erosion 

control and greenbelt plantation practices have been pursuited for about six decades.  However, tree-

oriented these studies not succeeded without enough irrigations. 

        The aim of the current study is to survey some of the ground-cover vegetations and realted soil soil 

properties adapted to alkali and salt affected soils of aridland.  Seeds from local species will be collected 

and will be sowed in adjacent plantation sites. For each species in each site, germination rate, cover rate and 

growing performance (biomass) will be evaluated.   Succeded species will be determined for future soil 

amelioration practices. 
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         In August 2012, neighboring study sites, field survey will be conducted to collect the seeds. At least 

10 sampling sites for each species will be selected.  Seeds collected in the sam sites will be mixed. At the 

same time soil around the plant base will be sampled to 20 cm depth. About 1.5 kg soil sample will be 

collected and samples from the same sites will be mixed to make a composite sample.  Total soil sample 

will be between 60 and 80 (6-8 species in 10 sites). Each soil sample will be analized for its, texture, lime, 

pH, conductivity (EC, salt), sodium, magnesium and boron content.  Species will be assigned for their soil 

properties.  

          Seeds form designated 6-8 species will be on sowed adjacent plantation sites. Germination rate and 

growing performance (ground-cover, biomass) will be evaluated for each species in each site. Experimental 

plots will be located designated plantation sites. Thus, all the sites have been tillage. Seeds will be 

disseminated on bare soil surface and raked with labor. Seeding will be conducted both in autumn and 

spring to cope with stratification problem. Seeds will be kept in climate rooms until spring. Plots with 2 x 2 

m dimensions will be used for seeding and they will be repeated 6 times in different parts of the sites. Total 

6-8 species and 6 replication = 48 experimental units will be used in each sites.  

Keywords: Aridlands, salty soils, plantation, halophytes. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :  Ernaz Altundağ, Oktay Yıldız, “Potential Usage 

Of Some Of The Ground-Cover Vegetation For Ecosystem Restoration Practıces in Central Anatolia Regıon 

Of Turkey” The Second International Conference on Arid Land Studies (ICAL2), 09-13 Eylül 2014, 

Semerkant, Özbekistan. 
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Proje No        : 2012.10.01.114 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Çocuk Üniversitesi: Disiplinler Arası Bir Çalışma ve Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şule AY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Ayla KEÇECİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.07.2012 – 02.04.2013          
 

Proje Özeti : Üniversitelerin giderek değişen rolleri, onları toplumla daha iç içe hale getirmekte, sosyal 

sorumluluk bilincini yerine getirmeye yönelik çabalar artmaktadır. 

           Ülkemizde devlet ilkokullarının büyük bir çoğunluğunda branş dersi öğretmen istihdamı sorunu 

yaşanmakta, alanı olmayan öğretmenlerin derslere girmesi, bir yandan mekan ve donanım sorunlarıyla diğer 

yandan da toplumun sanat ve spora yeterli değer vermemesiyle birleşince öğrenciler, bilim, sanat, spor 

dallarında kendilerini tanımak ve geliştirmek için yeterli fırsatı bulamamaktadırlar.  

      Çocuk Üniversitesi çalışmaları, Avrupa’da 100’ü aşkın üniversitede sürekliliğin sağlanmasına olanak 

tanıyacak şekilde yapılanmıştır. Çocuk üniversiteleri uygulamalarına Dünya’nın pek çok ülkesinde giderek 

artan bir sıklıkla rastlanmaktadır. Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların sosyal, 

kültürel ve bilimsel anlamda gelişimlerinin ve bilginin doğasına dair bilgi edinmelerinin desteklenmesi 

sorumluluğunu yerine getirmek üzere, Çocuk Üniversitesi çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklara bu 

olanakları süreklilik içinde sağlamak üzere Üniversiteler bünyesinde kurulmuş  merkezler bulunmakta ya da 

çocuklara yönelik bu uygulamalar çeşitli eğitim programları yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu tür 

uygulamalara çeşitli üniversitelerde rastlanmaktadır. 

      Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çocuk Üniversitesi” adlı eğitim programı ile de bu sayılan 

amaçlara ulaşmak ve bunun yanı sıra ilkokul düzeyinde farklı yaş gruplarında öğrencilerin fen, doğa, ilk 

yardım, sanat ve spor alanlarında öğrenci etkinliğine dayalı uygulamalar yoluyla bilgi, beceri kazanmaları, 

olumlu tutum geliştirmeleri ve bu çalışmalar yoluyla yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu 

sayede, programa katılan öğrenciler alışılagelmiş okul aktivitelerinden farklı olarak bu uygulamalarda aktif 

öğrenenler olarak yer alacak, grup çalışmaları yapacak, her bilgiyi deneyimleyerek, gözlemlerini 

yorumlayarak öğrenecek, alışılagelmiş sınıf ortamlarında değil, laboratuvarlarda, doğada kampüs alanında, 

yüzme havuzunda ve sıradan masadan uzak, minderler, oyun alanları ve malzemeleriyle donatılmış 

dersliklerde bulunacaklardır. Böylece Düzce Üniversitesi bir sosyal sorumluluğunu çocukların 

Üniversite’de keyifli ve etkili zaman geçirerek fen, doğa, spor ve sanata olumlu tutum geliştirmelerini 

sağlayarak gerçekleştirmiş olacaktır. 

      Bu bağlamda ilk çocuk üniversitesi eğitim programını uygulayacağımız bu disiplinler arası deneme 

uygulaması ile disiplinler arası çocuk üniversitesi eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi ve 

sonrasında yapılabilecek yaz okulu-çocuk üniversitesi etkinliklerine yönelik veri toplanması 

amaçlanmaktadır. 

      Bu projede uygulanacak araştırma süreci daha çok betimsel nitelikli olacak, nicel-nitel araştırma 

desenleri bir arada kullanılacaktır. Program değerlendirmede CIPP modelinden faydalanılacaktır. Bu şekilde 

hem eğitim programının içeriği, hem girdiler, hem süreç hem de çıktı (sonuç) değerlendirmesi yapılacaktır. 

      Proje, eğiticilerin eğitimi, materyallerin hazırlanması, ders programlarının yaratıcılığı geliştirme fırsatı 

sağlaması açısından yeniden inceleme süreci ardından derslere başlanmasıyla devam edecektir. Toplam 9 ay 

sürecek projede veriler, farklı disiplinlerden toplam 2 araştırmacı tarafından eğitim çalışmalarının başında, 

süreç içinde ve sonunda toplanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Eğitimi, Yaz Okulu, Çocuk Üniversitesi, Üniversite. 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

Project Abstract : As the gradually changing roles of universities have made them a more integral part of 

the society, efforts into fulfilling social responsibilities have been on increase.   

      In the majority of state-funded primary schools in our country, there is underemployment of branch-

lessons teachers. Students cannot find enough opportunities to see and improve their potential in science, 

arts and sports branches due to space and equipment problems coupled with the public’s lack of interest in 

arts and sports as well as the teachers teaching the subjects not in their expertise scope.   

       Kids University projects have been carried out to ensure sustainability in more than 100 universities in 

Europe. Kids universities have become more and more common in many countries around the world. Kids 

university projects have been fulfilled in order to establish a stronger relationship between the university 

and the society, and improve children in social, cultural and scientific realms as well as supporting them in 

obtaining knowledge regarding the nature of knowledge.  There are certain centers established within the 

universities in order to provide such opportunities for kids in continuity. Moreover, such projects are 

conducted through various educational programs. Such projects can be seen in various universities.    

       The aim of “Kids University” program organized by Duzce University is to reach those targets and 

contribute to creativity in children with different age groups in primary school level through student-

activity-based practices in science, nature, first-aid, arts and sports branches as well as developing positive 

attitude and ensuring substantial gain in skills in those children.    

        With this, the students participating in this program will take part in those practices as active learners 

rather than being involved in traditional school activities. The students will be engaged in group activities, 

experiment with every newly learned material, and learn by drawing inferences and commenting on their 

observations. Rather than traditional classroom settings filled with desks, the students will learn in 

laboratories, natural campus area, swimming pool and in classrooms fitted with cushion, playgrounds and 

play equipment.   

      Through this, Duzce University will perform a social responsibility by enabling children to develop 

positive attitudes towards science, nature, sports and arts while enjoying themselves and spending their time 

efficiently.  

      In this context, the aim of this inter-disciplinary workout in which the first Kids University educational 

program will be performed is to evaluate the efficiency of inter-disciplinary Kids University educational 

program and obtain data on summer school-Kids University activities that might follow it.   

      This will mainly be a descriptive study, and quantitative and qualitative research models will be used 

concomitantly. CIPP model will be the base in program evaluation. This way, the content of educational 

program, input, process and output (outcome) are all going to be evaluated.   

       In the project, the lessons will start following trainer-training, material development, and re-analysis of 

course schedule to see whether the courses will provide opportunities to develop creativity. In this 9-month-

long Project, data will be gathered at the beginning, in progress and at the end of the studies by 2 

researchers each of whom come from different disciplines.  

Keywords: Kids education, summer school, kids university, university 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2012.05.02.115 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Polikristal  Silisyum İnce Film Malzemelerin SPC Tekniği ile Üretimi, P- Ve N- Tipi 

Katkılanması ve Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL, Doç. Dr.Muharrem GÖKÇEN 

                                                              Doç. Dr. Kadir GÖKŞEN, Uzm. Ahmet DEMİR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.10.2013          
 

Proje Özeti : Güneş pilleri geleneksel güç kaynaklarına en etkili alternatif enerji kaynağıdır. Çoğu güneş 

pilinin yapısı c-Si, a-Si, CdTe, CIS, CIGS, II–VI veya III–V bileşenleri gibi oldukça geniş aralıktaki 

yarıiletken malzemelerdir. Tek kristalli silisyum (mono-Si) piller yüksek verimliliğe sahiptir fakat bulk 

üretiminde oldukça yüksek üretim maliyeti vardır. Silisyum yongalara iyi bir alternatif 0.1 ve 100 μm damar 

büyüklüğüne sahip polikristal silisyum (poly-Si) ince filmlerdir. Bu tip poly-Si filmler düşük malzeme 

maliyeti ve kristal silisyumun kararlılığı avantajlarını birleştirir. Bununla birlikte poly-Si filmlerin, 

elektriksel bariyer olan ve yük taşıyıcıları için yansıma merkezleri olan damar büyüklükleri vardır. Bu 

nedenle, dönüşüm verimliliği damar büyüklüğünü arttırarak makul değerlere ulaşabilir. Bundan başka, 

damar sınır rekombinasyonlarının etkisini düşürmek için damar büyüklükleri film kalınlığından daha büyük 

olmalıdır. 

Amorf silisyumun (a-Si) katı faz kristalizasyonu (SPC) büyük damarlı polisilisyum tabakaların 

oluşması için son zamanlarda kullanılmaktadır. Kristalizasyon için tavlama sıcaklığı çekirdeklenmeyi 

kısmen kontrol ettiği için damar özelliklerinin (büyüklük, yoğunluk, kusurlar) kontrolünde oldukça önemli 

bir parametredir. Diğer yandan, raporlanmış çoğu çalışma boron katkılama kullanılan p-tipi polikristal 

silisyum ile ilgilidir. Aslında, n-tipi silisyum p-tipi Si malzeme ile kıyaslandığında daha yüksek difüzyon 

uzunluğu ve ortalama ömür aynı zamanda daha iyi kusur toleransı gibi avantajları göz önüne alındığında 

daha iyi pillere neden olabilir. Bunun yanı sıra rekombinasyon, kusurların tercihli katkılanması sayesinde 

kontrol edilebilir. Sonuç olarak, n-tipi pillerin kullanımı daha iyi fotovoltaik performansa neden olabilir. 

Bu projede, farklı kristalizasyon tavlama sıcaklıklarında kuartz alttaş üzerine üretilen n- ve p-tipi 

SPC poly-Si filmlerin elektriksel ve optiksel özelliklerini kıyaslayacağız. Yüksek sıcaklara dayanıklılığı 

(≥1000 °C) ve yaklaşık 0.59×10
−6

 °C
−1

 olan ısısal genleşme katsayısının silisyumunki (3×10
−6

 °C
−1

) ile 

uyumluluğu nedeniyle kuartz alttaş kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Polikristal silisyum, Katı faz kristalizasyonu, N- ve p- tipi katkılama, Kuartz alttaş, 

Güneş pili. 
 
 

Project Abstract : Solar cells are the most effective alternative energy source to conventional power 

supplies. Many types of solar cell structures have been developed that are based on a wide range of 

semiconductor materials, such as c-Si, a-Si, CdTe, CIS, CIGS, II–VI or III–V compounds. Single crystalline 

silicon (mono-Si) cells has high efficiency, but is quite expensive to produce in bulk. A good alternative to 

silicon wafers are polycrystalline silicon (poly-Si) thin-films with grain sizes between 0.1 and 100 μm. Such 

poly-Si films combine the advantage of a low material cost and stability of crystalline silicon. However, 

poly-Si films have grain boundaries that are electrical barriers and scattering centres for charge carriers. 

Therefore, the conversion efficiency can reach reasonable values by increasing the grain size. Moreover, the 

grain size should be larger than the film thickness in order to reduce the influence of grain boundary 

recombination. 

Solid phase crystallization (SPC) of amorphous silicon (a-Si) has been used recently to form large-

grained polysilicon layers. The annealing temperature for crystallization is an important parameter to 

control the grain properties (size, distribution, defects) as it partially controls the nucleation. On the other 

hand, most of the reported work concerns p-type polycrystalline silicon based cells using boron dopant. In 
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fact, n-type silicon may lead to better cells when considering its advantages such as higher diffusion length  

 

and lifetime, as well as better tolerance to defects compared to p-type Si material. Besides, the 

recombination can be controlled by means of a preferential doping along the defects. Consequently, using n-

type cells could lead to better photovoltaic performances. 

In this project, we will compare the electrical and structural properties of n- and p-type SPC poly-Si 

films formed on quartz substrates at different crystallization annealing temperatures. Quartz substrate will 

be used due to its withstanding of high temperatures (≥1000°C) and its thermal expansion coefficient of 

around 0.59×10
−6

 °C
−1

, that is compatible with that of Si (3×10
−6

 °C
−1

). 

Keywords: Polycrystalline silicon, Solid phase crystallization, N- and p-type doping, Quartz substrate, 

Solar cells.  
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Özge Tüzün Özmen, M. Karaman, R. Turan, 

“Structural Analysis of SPC Technique on Novel Glass Substrate” International Conference on 

Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications, 19-21 February 2014. 

          Ö. Tüzün Özmen, M. Karaman, R. Turan, “Polysilicon thin films fabricated by solid phase 

crystallization using reformed crystallization annealing technique.” Thin Solid Films 551 (2014) 181–187. 
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Proje No        : 2012.23.01.116 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Hava Kirliliğinin Genotoksik ve Fizyolojik Etkilerinin Düzce Şehir Merkezi Ve Doğal 

Orman Ekosistemindeki Ihlamur Ağaçlarında (Tilia Tomentosa Moench.) Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ, 

                                                               Öğr. Gör. Fatma Ç. SAKİNOĞLU ORUÇ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.04.2014         Ek süre : 6 Ay  
 

Proje Özeti : Günümüzde en önemli çevre sorunlardan biri olan hava kirliliği; havadaki katı, sıvı ve gaz 

şeklindeki zararlı maddelerin normal değerlerinin üzerine çıkması şeklinde ifade edilmektedir. Hava kirliliği 

ısınma kaynaklı, motorlu taşıtlardan kaynaklanan ve sanayi kökenli hava kirliliği olarak üç ana gruba 

ayrılabilir. Hava kirliliği başta insanlar olmak üzere çevremizdeki diğer canlılara önemli zararlar vermekte 

ve zarar gören canlı gruplarından biri de dünyada geniş dağılıma sahip olan bitkilerdir. 

          Genotoksisite; mutajenik veya karsinojenik maddelerin hücre genomlarında meydana getirdiği 

değişiklikler olup bu maddeler daha çok kimyasal bileşikler ve radyasyondur. Bitkiler, hareket edemeyen 

canlılar olduklarından çevresel kirliliğe ve mutajen kimyasallara maruz kalma riskleri yüksek canlılardır. 

Zararlı kimyasalların bitkiler üzerindeki genotoksik etkisi (nokta mutasyonlar, DNA kırılmaları vb.) bitki 

genomlarının varyasyonunda önemli bir etkiye sahiptir. Fizyolojik zararlar kapsamında ise, bitki klorofil 

miktarında azalma, bitkilerde ağır metal birikiminden dolayı metabolik aktivitelerde azalma veya kalıcı 

hasarlar oluşması, bitki iletim sistemlerinde aksamalar gibi zararlar ortaya çıkmaktadır. Gümüş ıhlamur 

olarak da isimlendirilen Tilia tomentosa Moench. Malvaceae familyasından olup güzel kokulu çiçeklerinden 

dolayı tıbbi amaçlarla da kullanılan önemli bir ağaçtır. Ihlamur, Düzce yöresinde ovayı çevreleyen yamaç 

arazilerdeki ormanlarda doğal olarak bulunduğu gibi, şehir merkezindeki park, bahçe ve yol kenarlarında 

yaygın olarak kullanılan türlerden biridir. 

          Bu çalışmada, kirliliğin çok olduğu düşünülen şehir merkezindeki ıhlamur ağaçları (şehir ekosistemi) 

ile kirliliğin daha düşük olduğu veya hiç olmadığı düşünülen çevre ormanlardaki (doğal orman ekosistemi) 

ıhlamur ağaçları üzerinde çalışılacaktır. Çalışma yapacağımız ıhlamur ağacı örnekleri, temiz bölge (orman 

ekosistemi) ve kirli bölge (şehir ekosistemi) olmak üzere iki farklı ekosistemden toplanacaktır. Çalışma iki 

aşamada gerçekleştirilecek, birinci aşamada şehir merkezindeki ağaçlar ile doğal orman ekosistemindeki 

ağaçların klorofil miktarları (klorofil a, klorofil b, toplam karotenoid ve toplam klorofil) ve prolin 

miktarlarındaki değişimler kıyaslanacaktır. İkinci aşamada ise moleküler markör tekniklerinden RAPD 

(Tesadüfi Çoğaltılmış Polimorfik DNA = Randomly Amplified Polimorphic DNA) kullanılarak moleküler 

analizler yapılacak ve DNA üzerindeki genotoksik değişimler (yeni DNA bant oluşumları, kaybolan DNA 

bantları, DNA bant yoğunluk değişimleri) incelenecektir. Sonuçta, hava kirliliğine fazla maruz kalan ve 

kalmayan/az kalan ıhlamur ağaçlarında genotoksik ve fizyolojik değişimler değerlendirilecek, böylece 

Düzce ilindeki hava kirliliğinin boyutları ve bitkilere etkisi daha iyi anlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Genotoksisite, hava kirliliği, Ihlamur, klorofil, prolin, Tilia tomentosa, RAPD. 
 

 

Project Abstract : Air pollution is one of the most important environmental problems that solid, liquid and 

gaseous harmful substances go over the normal values in the air is expressed. Air pollution can be divided 

into three major groups’ induced heating, motor vehicles and industrial origin. Air pollution damages 

seriously especially people and other living things around us and plants are one of the injured groups in the 

world with a wide distribution. 

          Genotoxicity are changes caused by mutagenic or carcinogenic substances which are radiation and 

chemical compounds generally in the genome of the cell. Plants have high risk exposure to mutagenic 

chemicals and environmental pollution because of immobile organisms. Genotoxic effects of harmful 

chemicals (point mutations, DNA brekage etc.) on plants have a significant effect of plant genomes  
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variation. As part of the physiological damage, reduction in the amount of plant chlorophyll, due to the 

accumulation of heavy metals in plants decrease in metabolic activity or the formation of permanent 

damage, disruptions in transportation systems can occur. Tilia tomentosa Moench also called silver lime 

with Malvaceae family is an important tree used as medical purposes because of the fragrant flowers. Lime, 

exists surrounding Duzce plain region as slope in upland areas in natural forests, in addition to parks, 

gardens and roadsides in city center, is one of the commonly used species. In this study, are thought to be 

very polluted lime trees in the city center (urban ecosystem) with lower or no thought to polluted lime trees 

in neighborhood forests (natural forest ecosystem) will be studied. 

          We will study samples of linden trees collected in two different ecosystems with clean area (forest 

ecosystem) and the polluted area (urban ecosystem). This study carry out in two stages and in first stage, 

proline and total chlorophyll content (chlorophyll a, chlorophyll b, total carotenoids and total chlorophyll) 

changes were compared between trees in natural forest ecosystems and city center. In second stage, 

molecular analysis were performed by RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) and genotoxic 

changes in DNA (formation of new DNA band, the loss of DNA band, DNA band intensity changes) will be 

examined. As a result, genotoxic and physiological changes will be evaluated in air pollution more exposure 

and unexposure/less exposure lime trees, thus the dimensions of air pollution and air pollution effect on 

plants will be better understood in Duzce. 

Keywords: Genotoxicity, air pollution, lime tree, chlorophyll, proline, Tilia tomentosa, RAPD. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ibrahim ilker Ozyigit, Ertugrul Filiz, Seda 

Birbilener, Semsettin Kulac, Zeki Severoglu, “Investigation of Genetic Diversity of Tilia tonientosa 

Moench. (Silver Lime) in Duzce-Turkey” Rio de Janeiro Brazil Feb 11-12,2015, 13 (2) Part II 
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Proje No        : 2012.02.02.117 

Proje Türü    : Araştırma Parojesi 

Proje Başlığı : Köroğlu Dağı’nın Kuzey ve Güney Yamaçlarının Florası ve Argözü Vadisi’nin (Kıbrıscık-

Bolu) Vejetasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Necmi AKSOY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Uzm. Biolog Serdar ARSLAN,        

                        Biolog Nihan KOÇER, Bilge TUNÇKOL, Vasfi Cem BULUT, Arş. Gör. Bülent TOPRAK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.10.2015       Ek süre : 6 Ay          
 

Proje Özeti : Bu çalışma “Köroğlu Dağı’nın Kuzey ve Güney Yamaçlarının Florası ile Argözü Vadisi’nin 

(Kıbrıscık-Bolu) Vejetasyonu” adıyla Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)’ da 

yapılacaktır. Köroğlu Dağı Bolu’nun 35 km güney doğusunda, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. 

Türkiye Florası’nın (The Flora of Turkey) kare sistemine göre A3 karesinde yer almaktadır. Euro-Siberian 

flora bölgesinin Euxine alt bölgesi içerisindedir ve montan basamakta Orta-Öksinden (Sub-Euxine)  

Kurakçıl-Öksine (Xero-Euxine) geçiş noktasındadır.  

          Araştırmalar 2012 ve 2014 yılları arasında, vejetasyon periyodunun başlangıcı olan mart ayından 

başlayarak, vejetasyon periyodunun sonu olan kasım ayına kadar devam edecektir. Bu arazi çalışmaları 

sonucunda bitki örnekleri toplanacak sonra Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbarumunda (DUOF) 

kurutulacaktır. Bitki örneklerinin teşhisleri familya ve cinslerine göre Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

Herbarumu’nda (DUOF) yapılacaktır. Bu araştırma sonucunda flora listesi çıkarılmış olacaktır. Bu listedeki 

tüm taksonlar Türkiye Florası’na (The Flora of Turkey; P.H.Davis, 1965-1985)’e göre düzenlenecektir. Her 

takson için verilecek düzen içinde olan bilgiler şöyledir: bitki adı ve bitki tür otörlerinin adları, araştırma 

alanından toplanan bitkilerin lokaliteleri (en fazla iki yer), A3 karesi içinde bulundukları, endemizm 

durumları, fitocoğrafik elementleri, IUCN tehlike kategorileri ( IUCN Species Survival Commission, 2006) 

ve IUCN kriterleri her takson için tanımlanarak verilecektir. Toplanan tüm örnekler etiketleriyle bitlikte, 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)’ nda sergilenecektir. 

          Argözü Vadisi’nin bitki toplumlarının belirlenmesi Braun-Blanquet yöntemine göre yapılacak ve bazı 

bilgisayar programları kullanılarak ilişkili toplumlar belirlenecektir. 

Çalışmanın sonucunda Köroğlu Dağı’nın kuzey yamacında yer alan Kartalkaya-Sarıalan Yaylası ile güney 

yamacında yer alan Argözü Vadisi’nin bitki taksonlarının belirlenmesi, Kıbrıscık ve çevresinin bitki 

toplumlarının belirlenmesi, belirlenen bitki toplumlarının ekolojik, biyolojik ve yapısal özelliklerinin ortaya 

çıkarılması ve kümeleme analizi yapılarak yakın akraba olan toplumların ortaya çıkarılması, belirlenen bitki 

toplumlarının bağlı oldukları üst sintaksonomik birimlerin belirlenmesi ve tespit edilen bitki toplumların 

sintaksonomik isimlendirmelerinin yapılması, vejetasyon haritalarının oluşturulması, biyoçeşitlilik 

yönünden zengin olan alanların belirlenmesi ve elde edilen verilerin ormancılık, doğa koruma ve ekoturizm 

açısından değerlendirilerek koruma önlemleri önerilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Köroğlu Dağı, Kıbrıscık, Kartalkaya, Flora, Vejetasyon. 
 

 

Project Abstract : This study named as “Flora of North and South Slopes of Köroğlu Mountain and 

Vegetation of Argözü Valley (Kıbrıscık- Bolu)” will be made in Düzce University Forest Faculty 

Herbarium (DUOF). Köroğlu Mountain is at 35 km southeast of Bolu in West Blacksea Region. The 

research area is located in A3 square according to Flora of Turkey’s grid square system. The research area is 

in Euxine province of Euro-Siberian Region and between Sub-Euxine and xero-euxine in montane belt. 

Research trips will held to the area beginning from March that the vegetation period begins to November 

that the vegetation period ends in 2012 and 2014. In these trips, plant specimen materials will collected after 

they will drying in Düzce Forest Faculty Herbarium (DUOF).  After analysis of the plant specimens will 

determined including genus and families in Düzce Forest Faculty Herbarium (DUOF). The flora will listed 

in the end of this research. All taxa in the floristic list will given according to the order in The Flora of 
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Turkey (Davis, 1965-1985). Every taxa in the list will represented in the following order:  the legitimate 

name and the author of the species, the citation (at most two) of the specimens collected from the study area, 

the area is completely within the A3 grid square, Endemism, phytogeographical element, IUCN category 

(IUCN Species Survival Commission, 2000) and criteria for each taxon to determine the IUCN categories 

will given. These entire plant specimen materials will presented in Düzce Forest Faculty Herbarium 

(DUOF) with their labels. 

          Determination of plant communities of Argözü Valley will be made by the Braun- Blanquet method 

and associated communities will be determined by using some computer programmes. 

          At the end of the study aimed to the determination of plant taxa of Kartalkaya-Sarıalan Plateau is on 

the north slope, and Argözü Valley is on the south slope of Köroğlu Mountain; the determination of plant 

communities of Kıbrıscık and its environs; the detection of ecological, biological and structural properties of 

the plant communities; the detection of close relatives communities by cluster analysis and determine 

syntaxonomic catagories and nomenclature of determined communities; the mapping of vegetation;  the 

determination the rich areas for biodiversity and evaluate the data for forestry, nature conservation and 

ecotourism and propose conservation measures. 

Keywords: Köroğlu Dağı, Kıbrıscık, Kartalkaya, Flora, Vegetation. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, “The 

Vegetation Diversity of Argozu Valley (Kıbrıscık -Bolu) in Western Black Sea Region of Turkey”, 35
th

 

Meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology (3-6 July 2013, Ohrid, Republic 

of Macedonia), 2013. 
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Proje No        : 2012.06.05.118 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kriyojenik İşlem Uygulanmış Soğuk İş Takım Çeliği Zımba ile AISI 304 Paslanmaz Çelik 

Saç Malzemenin İşlenebilme Performansının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İlyas UYGUR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Yusuf ARSLAN, Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.04.2014          

 

Proje Özeti : AISI 304 paslanmaz çeliği mekanik özelliklerinden dolayı tıpta, otomotiv sanayisi,  inşaat 

sanayisi, kimya sanayisi, süt ve gıda endüstrisi, gemi endüstrisi, mutfak eşyaları, kazanlar, gibi bir çok faklı 

endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Paslanmaz çelikler içerisinde önemli bir yere sahip olan AISI 

304 paslanmaz çelik saç malzeme ile ilgili literatürde yapılan çalışmalarına bakıldığında daha çok 

tornalama, frezeleme, derin çekme operasyonlarından ibaret olduğu ve zımbalama ile ilgili literatürün  kısıtlı 

olduğu görülmektedir. Literatürdeki bu açığı kapatmak ve endüstride bu malzeme üzerinde zımba ile delme 

çalışmaları yapan kuruluşların kullanabileceği teknolojik verilerin elde edilmesi açısından bu çalışmanın 

önemli bir yer tutacağına inanılmaktadır.    

          Bu çalışmada, AISI 304 paslanmaz çelik saç malzemenin, zımba (punch) makinelerinde, delik 

kalitesi, çapak yüksekliği, zımba aşınması üzerindeki etkileri araştırılarak optimum zımbalama şartlarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca zımbalara uygulanacak olan kriyojenik işlemin takım ömrüne olan 

etkisi de incelenecektir. 
 

Project Abstract : AISI 304 stainless steel is widely used in various industry; such as, medical 

applications, the automotive, building, chemical, dairy and food industry, shipbuilding industry, kitchen 

goods, boilers, because of their mechanical properties. In the literature reviews have shown that AISI 304 

stainless steel sheet materials are studied about turning, milling, punching and deep drawing operations. 

However it is composed of the relevant literature appears to be limited considering the punch performance 

of these materials. It is believed that this project will fill in the gap in this area  in the literature and industry 

organizations that use this material. 

          In this study, the effect of AISI 304 stainless steel sheet material, on the staples (punch) machines, 

hole quality, burr height, stapler stapling were investigated and optimum conditions aimed to determine for 

punch wearing response. In addition, the effect of cryogenic treatment for punch on tool life is also 

investigated. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Yusuf ARSLAN, İlyas UYGUR, Hidayet 

BAYRAKTAR, “Kriyojenik işlem uygulanmış soğuk iş takım çeliği zımba ile AISI 304 paslanmaz çelik saç 

malzemenin işlenebilme performansının araştırılması” İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3,       

61-75, 2013. 
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Proje No       : 2012.07.02.119 

Proje Türü   : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Ses Komutlarıyla Çalışabilen Engelli Aracı Tasarımı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç Dr. Ali ÇALHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacıları: Köksal GÜNDOĞDU 

Proje Durumu : Tamamlandı 
 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.10.2013          
 

 

Proje Özeti : Günümüzde boyundan aşağısı felç olan insanların veya tekerlekti sandalyeye mahkum olup 

elini kullanması mümkün olmayan engelli vatandaşlarımız, birilerinin yardımı vasıtasıyla hayatını devam 

ettirebilmektedir. Bu insanların hayatını kolaylaştırmak için gerekli teknolojik atılımlar yapılsa bile, hala 

birilerinin bakımına muhtaçtırlar. Bu oran günün  en az 2/3’ü olarak nitelendirilebilir. Bu durum gerek 

aileleri gerek ise engelli vatandaşımızı çok zor duruma düşürmektedir. Ben bu projemde bu durumda olan 

engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek için ses komutlarıyla kontrol edilebilen bir engelli 

aracı yapmayı planlıyorum. Bu araç engelli kişinin araç ile koordineli bulunan bir mikrofon vasıtasıyla, bu 

araca komutlar göndererek istediklerini yaptırması mantığına dayanmaktadır. Örneğin engelli kişi bu araca 

“ileri” dediği zaman araç ileri yönde hareket etmeye başlayacak, “dur” dediği zaman araç duracaktır. Bu 

şekilde aracı “ileri”, “geri”, “sağa”, “sola” ve “dur” komutlarıyla kontrol ederek istediği yere gidebilecektir. 

Ayrıca bu araç ile ilişkili bir buton engelli vatandaşımızın dudakları arasına yerleştirilecektir. Bu buton 

herhangi bir olumsuz durum karşısında engelli vatandaşımızın dudakları vasıtasıyla bu butonu sıkması 

sonucu aracın durmasını sağlayacaktır. Yani bu buton bir nevi acil durum butonu olacaktır. Bu projenin 

başarıya ulaşması sonucunda sadece engelli araçlarında değil, engellinin tüm yaşamında bu proje 

kullanılabilir. Örneğin; özel bir mekanizmalı yatak dizayn edilerek, yatağa bağlı olan engelli 

vatandaşlarımızın ses komutları ile çeşitli ihtiyaçları giderilebilir. Mesela “su” dediğinde yataktaki su 

mekanizması engelli vatandaşımızın su içmesini sağlayabilir veya “yemek” dediğinde yataktaki mekanizma 

engelli vatandaşımızı sıvı yemekler yemesini sağlayabilir. Yani ömür boyu engelli olabilen insanlara 

“engelsiz hayat” yaşatabilecek bir sistem yaratılabilecektir. 

        Ses komutlarıyla çalışan engelli aracı, sadece anlamlı seslerle çalışmayacaktır. Çünkü günümüzdeki bu 

durumda olan çoğu engelli vatandaşımız anlamlı sesler çıkaramamaktadır, bunun için bu sistem kişiye özel 

ses tanımlamalı olacaktır. Örneğin “aaa” dediğinde sistem ileri gidebilecek, “bbb” dediğinde sistem geriye 

gidebilecektir. Bu sayede her ses komutuna (anlamlı veya anlamsız) çeşitli işlevler yüklenebilecektir. 

      Projenin yürütülmesi sırasında, ilk olarak gerekli simülasyon ve analizler yapıldıktan sonra eğer 

sonuçlar olumlu ise, sistemin bir sonraki aşaması olan gerçek ortam analizlerine geçilecektir ve oluşturulan 

bu sistem modüller halinde gerçekleştirilip, gerekli analizler yapılacaktır. Analizler doğrultusunda sistem bir 

araya getirilip, tamamen çalışması analiz edilecektir. Son olarak da gerçek ortamda uygulama testleri 

yapılarak sistemin tamamlanması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ses Komutları, Engelli Aracı, Simülasyon, Felçli İnsanlar, Engelsiz Hayat,                        

Özel Dizayn, Anlamlı veya Anlamsız Sesler İle Çalışmak. 
 

 

Project Abstract : Nowadays, people who are paralyzed from the neck or wheel chair that is doomed to 

citizens with disabilities are not able to use his hand, through the aid of one life may continue. This is 

necessary to facilitate people's lives even when technological breakthroughs, we still are in need of someone 

to care. This rate at least 2 /3 can be considered. If this situation should the family need our citizens with 

disabilities is lower in a very difficult situation. I disabled it in my project, which in this case  in order to 

simplify the lives of our citizens can be controlled by voice commands 'm planning to do  a disabled vehicle. 

This means people with disabilities in coordination with the tools available through  a microphone, sending 

commands to the vehicle is based on the logic of taking what they want. For example, people with 

disabilities , this means " forward " time vehicles will begin to move forward, "stop" when the vehicle is 

stopped. In this way means "forward", " back ", " right ", " left " and "stop " command will be able to go 
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where you want by checking only. In addition, a button associated with this vehicle will be placed between 

the lips of our citizens with disabilities. This button disabled citizens in the face of any adverse situation 

through her lips tightening as a result of this button will allow the vehicle to stop . So this is a kind of button 

emergency button would be. As a result of the success of this project, not only the disabled vehicles, 

disabled all the life of this project is available. eg by a special mechanism designed beds, beds with voice 

commands that are connected to the various needs of citizens with disabilities can be resolved. For example, 

"water" on the bed when drinking water can provide our citizens with disabilities mechanism or " eat " when 

the liquid meal eating in bed mechanism can provide our citizens with disabilities. So people may be 

disabled for life "barrier-free life" would create a system that can be experienced . 

        Voice command works with disabled tool will only work with expressive sounds. Because, nowadays, 

most of which are in this case the interests of disabled people not sound significant, it should describe the 

sound of this system will be personalized. For example, " aaa" , the system also can go forward, " bbb ", the 

system also will be able to go back. In this way each voice command (meaningful or meaningless ) can be 

loaded with various functions. 

      Execution of the project during the first necessary simulation and analysis after the results are positive, 

the system the next stage, the real environment to the analysis will be made and created this system in 

modules performed and the necessary analysis will be made . Analysis system according combined and 

analyzed will remain fully operational . Finally, application tests are performed in the real environment of 

the system will be completed. 

Keywords : Voice Commands, Disabled Vehicle, Simulation, Paralyzed People, Barrier-Free Life, 

Specially Designed, Meaningful Or  Meaningless Sounds To Work With. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Köksal Gündoğdu, Ali Çalhan, "Ses Denetimli 

Engelli İnsan Aracı Tasarımı", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi,1 (2013) 110–119. 
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Proje No        : 2012.06.06.120 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Kullanarak Yüzey Pürüzlülüğünün Tespit Edilmesine 

Yönelik Bir Yazılımın Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :   --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.10.2013          

Proje Özeti : Görüntü işleme, bilgisayarla bütünleşik oiarak birçok endüstriyel uygulamalarda 

kullanılabilen bilgisayar çalışmasıdır. Görüntü işleme teknikleri ile sayısal görüntü verileri kullanılarak 

iyileştirilmiş veya daha farklı görüntüler elde edilebilmekte ve nesne tanıma işlemleri 

gerçekieştiriiebilmektedir. Diğer taraftan yapay sinir ağları, insan beynindeki birçok nöronun (sinir 

hücresinin), ya da yapay oiarak basit işlemcilerin birbirlerine değişik etki seviyeleri ile bağlanması sonucu 

oluşan karmaşık bir sistem olarak düşünülebilir. Literatür çalışmaları incelendiğinde, görüntü işleme yüzey 

pürüzlülüğü tespitinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi olduğu görülmüştür. Yüzey pürüzlülüğün tespiti 

için alternatif yöntemlerin kullanılması, akıllı imalat teknolojilerinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 

          Bu çalışmada AISI 1040 karbon çeliği ve alüminyum 5083 alaşımına, farklı kesici takım, kesme hızı, 

ilerleme ve kesme derinliği kullanılarak yüzey frezeleme işlemi uygulanacaktır. Uygulanan işlemlerden 

sonra, yüzey pürüzlülük değerleri pürüzlülük test cihazı ile elde edilecektir. Benzer şekilde işlenmiş 

yüzeylerin görüntüleri, polarize mikroskop ile alınacaktır. Elde edilen bu yüzey görüntülerini görüntü 

işleme ve yapay sinir ağı ile değerlendiren bir yazılım geliştirilecektir. Son oiarak, doğrulama deneyleri ile 

yazılımın performansı test edilecektir. 

Project Abstract : I mage processing is a computer work, which can be used with computer Integrated in 

many industrial applications. With image processing techniques the Improved or different images can be 

obtained and object recognition processes can be done using digital image data. Moreover artificial neural 

networks, many neurons in the human brain (nerve cells), or as the artificial of simply processors, resulting 

to different levels and connected to each other in a complicated system may be considered. Works of 

literature are examined, image processing is one of the methods used the determination of surface 

roughness. The use of alternative methods for determination of surface roughness will also help 

development of intelligent manufacturing technologies. 

          In this study, face milling process will apply to AISI 1040 carbon steel and 5083 alloy aluminum 

materials by using different tools, cutting speeds and depth of cuts. After these processes, surface roughness 

values will be obtained by surface roughness tester. Similarly, the machined surface images will be taken by 

polarize microscope. A software, which is evaluated to the obtained these surface images by image 

processing and artificial neural networks will be developed. Eventually, software performance will be tested 

by confirmation experiments. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :  Gurcan Samtas, “Measurement and evaluation of 

surface roughness based on optic system using image processing and artificial neural network”, The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-014-5828-1., 2014. 
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Proje No        : 2012.04.02.121 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Rekürren Farenjeal Sinirin Ameliyat Esnasında Monitorizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Mehmet Fuat ÇETİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.04.2015          

Proje Özeti : Tiroidektomi ve paratiroidektomi sırasında larengeal sinirlerin monitorizasyon endikasyonları 

arasında kısa boyun, geçirilmiş boyun cerrahisi veya radyoterapisi sonrası girişimler, nüks tümör nedeniyle 

operasyon, büyük guatr, malignite, anatomik varyasyonlar nedeniyle sinirin tanınmasının zor olduğu vakalar 

ve preoperatif vokal kord disfonksiyonu sayılabilir. Larengeal sinirlerin intraoperatif monitorizasyonunun 

en önemli yararları, yöntemin operasyon sırasında sinirlerin diğer dokulardan net olarak ayırt edilmesine 

olanak sağlaması ve ameliyat sonunda sinir bütünlüğünün kontroluna imkan vermesidir. 

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi/paratiroidektomi, rekürren laryngeal sinir, intraoperatif monitorizasyon  

Project Abstract : T Intraoperative laryngeal nerve monitoring indications during thyroidectomy and 

parathyroidectomy include short thick neck, previous neck surgery or radiotherapy, revision surgery, big 

goitre, difficulty in nerve identification due to anatomic variations and preoperative vocal cord dysfunction. 

The most important benefits of intraoperative laryngeal nerve monitoring are the ability of the procedure to 

definitely identify the nerves from other tissues and test nerve integrity at the end of the surgical procedure. 

Keywords : Thyroidectomy/ parathyroidectomy, recurrent laryngeal nerve, intraoperative monitoring 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No           : 2012.04.02.122 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Premedikasyon Uygulanan Hipertansif veya Normotansif Hastalarda Peroperatif 

Hemodinamik Değişikliklerin Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Gülbin SEZEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Handan ANKARALI, Özlem ERSOY 

                                                               Doç. Dr. Abdulkadir İSKENDER,  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  30.10.2012 – 30.05.2013          

Proje Özeti : Hipertansiyon ameliyat öncesi değerlendirmesinde sıklıkla karşılaştığımız, artmış riskler 

nedeniyle de anestezik yönetiminde özellik içeren bir hastalıktır. Çalışmamızı planlarken amacımız bu 

hastalara uygulanan premedikasyonun normotansif hastalara uygulanan ile hemodinamik değişiklikler 

açısından farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmekti. 

Bu amaçla 40- 60 yaş arası normotansif veya evre I- II hipertansiyonu olup ilaçla regüle seyreden, 

ürojinekolojik operasyon planlanan, ASA I - II olan hastalar çalışmaya dahil edileceklerdir. Hastalar 4 gruba 

ayrılacak; öncelikle normotansif ve hipertansif olarak grublandırılacak sonrasında rutin premedikasyonda 

midazolam veya deksmedetomidin uygulananlarda alt grupları oluşturacaktır. Daha sonra operasyon 

salonuna alınarak monitorizasyon sonrası genel anestezi altında operasyonları planlanacaklardır. 

Premedikasyon uygulanmasıyla birlikte 10 dk boyunca sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan basıncı 

(DKB), ortalama kan basıncı (OAB), kalp atım hızı (KH), solunum sayısı, periferik oksijen satürasyonu 

(SpO2) dakikalık olarak kaydedilecek, anestezi indüksiyonu ile birlikte 5 dk’lık periyotlarla SKB, DKB, 

OAB, KH kaydedilecektir. Giriş TA değerlerinde % 20 den fazla artış gözlenmesi durumunda olası sebepler 

dışlandıktan sonra (yetersiz anestezi derinliği, hipoksi, hiperkapni vb) antihipertansif tedavi başlanacaktır. 

İndüksiyonda gereken propofol miktarı, antihipertansif başlanması gerektiyse dozu ve ilaç ismi 

belirtilecektir.  

Anahtar kelimeler: Hipertansif, normotansif, premedikasyon, hemodinamik değişim 

Project Abstract : Hypertension is one of the most seen problems by the preoperative evaluation and 

requires special intervention by  anesthesia management  because of increased risks. Our purpose is to 

evaluate the difference between the premedication strategies of hypertensive patients and that of the 

normotensive patients. Patients with age 40-60, normotensive or with medically regulated hypertension of 

stage I-II, who is undergoing urogynecological operations will be included. 4 groups will be constituted; 

first 2 groups of normotension and hypertension, secondly subgroups of patients who are premedicated with 

midazolam or dexmedetomidine. Then patients will be accepted to the operating room , monitorised and 

operated under general anesthesia. First 10 minutes after the premedication systolic blood pressure (SBP), 

diastolic blood pressure (DBP), mean blood pressure (MBP), heart rate (HR) , respiration rate (RR), 

peripheral oxygen saturation (SpO2) will be measured and recorded each minute, and after the induction of 

anesthesia SBP, DBP, MBP, HR will be recorded every 5 minutes. If blood pressure values are increased 

than the values at the beginning of the operation, when other reasons like incompetent anesthesia depth, 

hypoxia, hypercapnia were excluded, then  antihypertensive medication will be given. Propofol requirement 

at the induction, and the dose and name of antihypertensive medicine will be recorded. 

Keywords: hypertensive, normotensive, premedication, haemodynamic change 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2012.04.03.123 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Resistin Adipokininin Jelatinaz (MMP2 Ve MMP9) Genlerinin İfade Düzeyine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU, Doç. Dr. Hüseyin YÜCE 

             Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZŞAHİN, Doç. Dr. Ertuğrul KAYA, Emine YAYKAŞLI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  30.10.2012 – 30.04.2014         Ek süre: 6 Ay  

Proje Özeti : Synovial eklemlerin yüzeyini kaplayan ve çok özel bir doku olan eklem kıkırdağı, eklemler için 

uygun bir kayganlaştırıcıdır ve mekanik yüklemelere karşı eylemlere direnç sağlar. Matriks metalloproteinaz 

(MMP)’lar ekstrasellüler matriks (ESM) ve bazal membran bileşenlerini katabolize eden, Zn++ ve Ca++’a 

bağımlı, bir nötral endopeptidaz ailesidir. MMP’ler, embriyonik gelişim, doku morfogenezisi, kanser, yara 

iyileşmesi ve inflamasyonlu hastalıklar gibi bir çok fizyolojik ve patolojik süreçlerde önemli rol oynarlar. 

Kıkırdak matriksinin başlıca iki bileşeni (yaklaşık % 45) olan agrekan proteoglikanın ve tip II kollajenin 

metaloproteinaz enzimleri (ADAMTSs ve MMPs) tarafından tersinmez hidrolizi, Osteoartrit ve Romatoidartritte 

olan kıkırdak doku parçalanmasının ilk safhalarında görülen kritik bir olaydır (9, 10). Kollajenin ve agrekanın 

hidroliz mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte inflamatuar sitokinlerin indüklemesi sonucu artan 

metaloproteinaz enzim (ADAMTSs ve MMPs) aktiviteleri olduğu düşünülmektedir 

Adipokinler, adipoz (yağ) dokusu tarafından salgılanan ve inflamatuar etki gösterdiği bilinen 

sitokinlerdir. Tanımlanmış başlıca adipokinler; Leptin, Resistin, Visfatin, Adinopektin ve Omentin’dir. 2001 

yılında tanımlanan resistininin inflamasyonlar da ve oto-immünde etkin rol aldığı gösterilmiştir. RA’li hastaların 

serumlarında ki ve sinoviyal sıvılarında ki resistin miktarının, OA’li hastalardakine göre daha fazla olduğu 

bulunmuştur 

Proje kapsamında resistin adipokinin MMP-2 ve MMP-9 genlerinin ifade düzeyini etkileyip etkilemediği 

in vitro ortamda araştırılacaktır. Bunun için insan kıkırdak hücresi belirli sürelerde resistinle inkübe edilip, 

inkübasyon bitiminde hücrelerden RNA izole edilecektir. Elde edilen RNA’lar, cDNA’ya çevrildikten sornra 

MMP-2 ve MMP-9 genlerinin ifade düzeyi, RT-PCR yöntemiyle analiz edilecektir. 

Anahtar kelimeler:  Resistin, MMP-2, MMP-9, Jelatinaz, Gen İfadesi 

Project Abstract : Articular cartilage, coating the surface of the synovial joints and very special tissue is a 

suitable lubricant for joints actions,and provides resistance against mechanical loadings. Matrix 

metalloproteinases (MMPs) are a family of zinc-dependent extracellular endoproteinases that are collectively 

capable of degrading essentially all components of the extracellular matrix and basement membrane. MMPs play 

a vital role in several physiologic and pathologic processes,including embryonic development,tissue 

morphogenesis, cancer, angiogenesis, wound healing, and inflammatory diseases.The cartilage matrix mainly 

containing aggrecan and typII collagen.The hydrolysis of the aggrecan and type-II collagen is a criticial event in 

the early stages of rheumatoid arthritis (RA) and Osteoarthritis (OA).The hydrolysis mechanism of collagens and 

aggrecan still unclear,but it is thouht that the increased activitiy of ADAMTSs and MMPs mainly responsible for 

it.  

         Adipokines, cytokines are secreted by adipose tissue and have inflamatory effects. The main members of 

adipokines are Leptin, Resistin, Visfatin, Adiponectin, and Omentin. It is demonstrated that the resistin, 

recognized at 2001 involving in inflamation and auto-immun mechanism. It is found that th levels of the resistin 

in blood and synovial fluid samples from RA patients is higher than normal and osteoarthritis (OA) patients. In 

the scope of the project, the effect of resistin on MMP2 and MMP) gene expression will investigate in vitro. 

Firstly the chondrocytes will incubate with resistin at a certain times, and mRNA will isolate. After making 

cDNA, MMP2 and MMP9 genes expression level will determined by RT-PCR methods.               
Keywords: Resistin, MMP-2, MMP-9, Gelatinase, Gene Expression 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Kürşat O. YAYKAŞLI, Mustafa Doğan, Ertuğrul 

Kaya, Mustafa Özşahin, Emine Yaykaşlı, Safinaz ATAOĞLU, Hüseyin Yüce, “Rezistinin insan kondrosit 

hücresinde matriks metaloproteinaz-2 ve 9-gen ifadelerine etkisi”, XIII Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

Kongresi, 27-30 Ekim 2013, Kuşadası, Antalya. 
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Proje No        : 2012.04.03.124 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Sigara İçme Durumunun Pulmoner Rehabilitasyon 

Sonuçlarına Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZŞAHİN,                   

                                                              Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY, Fizyoterapist Emrah ÇELİK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  30.10.2012 – 30.04.2015         Ek süre: 12 Ay  

Proje Özeti : Pulmoner hastalıklar dünyada giderek artan önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 

KOAH en sık kronik akciğer hastalığı olup akciğer kaynaklı ölüm ve maluliyetin en önemli nedenidir. 

Pulmoner rehabilitasyon artan bilimsel verilerle kronik akciğer hastalıklarının tedavisinde standart 

yaklaşımlar arasına girmektedir. KOAH PR nedeniyle refere edilen en büyük grubu oluşturmaktadır.  

Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH); tam olarak geri dönüşümlü olmayan hava akımı kısıtlanması 

ile karakterize, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık durumudur. 

           Hava akımı kısıtlanması genellikle ilerleyicidir ve zararlı partikül ve gazlara karşı akciğerlerde 

oluşan anormal inflamatuvar yanıt ile ilişkilidir. PR KOAH’ın sistemik etkilerini ve survi üzerinde olumlu 

katkıları olduğu gösterilmiştir. 

          Çalışmanın amacı sigara içme durumuna göre hastaların egzersiz eğitimi, beslenme ve psikolojik 

danışmanlık ve  eğitim seminerlerinden aynı derecede fayda görüp görmediğini araştırmaktır. 

          Çalışmamız hastane bazlı ve evde pulmoner rehabilitasyon olarak iki ayrı bölümden oluşacaktır. 

Hastalar önce 8 hafta süresince ayaktan haftada 2 gün hastanede ve takip eden 8 haftada ise evde pulmoner 

rehabilitasyon programına gireceklerdir. Çalışmaya alınma kriterlerine uygun yaklaşık 100 hastaya 8 hafta 

süreyle hastane ve 8 hafta süreyle evde PR programı uygulanacaktır.  

          Hastalar programa dahil edilmeden önce ve program sonlandığında KOAH değerlendirme testi, MRC 

dispne skalası, Beck anksiyete ve depresyon ölçekleri, Saint George’s solunum anketi, Fagestrom bağımlılık 

skalası, sigara içme alışkanlıkları, KOAH ilişkili hastane yatışı acil ve poliklinik başvuru öyküsünü içeren 

anket formu uygulanacaktır. Rehabilitasyon öncesinde artan hızda mekik yürüme testi, endurans mekik 

yürüme testi ve 6 dakika yürüme testi ve BORG dispne skalası ile hastalar değerlendirilecektir. Vücut analiz 

tartısı ve kaliper ile ölçüm yapılarak vücut kompozisyonları belirlenecek. Hastaların rutin kan tetkiklerinin 

yanı sıra doku oksijenizasyonlarını, inflamatuar ve oksidatif yüklerini değerlendirmek için serumda 

malondialdehit (MDA), total antioksidatif kapasite, interlökin-6 (IL-6), tümör nekrozis faktör-α , 2-3 

difosfogliserat, karbon monoksit seviyeleri çalışılacak. Tüm ölçümler çalışmanın sonunda tekrar edilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Pulmoner rehabilitasyon, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, sigara 

 

Project Abstract : Pulmonary diseases are increasingly important causes of morbidity and mortality in the 

modern world. The COPDs are the most common chronic lung diseases, and are a major cause of lung-

related death and disability. Pulmonary rehabilitation has emerged as a recommended standard of care for 

patients with chronic lung disease based on a growing body of scientific evidence. Individuals with chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) still comprise the largest proportion of those referred for pulmonary 

rehabilitation. 

          The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) guidelines define COPD as a 

disease state characterized by airflow limitation that is not fully reversible, is usually progressive, and is 

associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to inhaled noxious particles or gases. 

Pulmonary rehabilitation can change outcomes that predict survival and can improve the systemic 

component of COPD and its comorbidities with a potential effect on survival. 

          The purpose of this study was to evaluate whether patients of COPD were equally benefitted from a 
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comprehensive pulmonary rehabilitation program (PR) composed of exercise training, nutritional and 

psychosocial counseling, and educational sessions according to their smoking status. 

          Study is designed in 2 parts as hospital and home based pulmonary rehabilitation. Patients undergo to 

8 weeks 2 day per week out-patient hospital based pulmonary rehabilitation program firstly and 8 week 

home based rehabilitation program secondly. 

          COPD assesment test, MRC dyspnea scale, Beck anxiety and depression scales,  Saint George’s 

respiratory questionnaire, Fagestrom Nicotine dependence test, a questionnaire including questions about 

smoking status, COPD related hospitalization, emergency and out-patient polyclinic admission will be filled  

by the patients before and after the program. Patients will be evaluated with incremental shuttle walking 

test,  endurance shuttle walking test and 6 minute walking test and BORG dyspnea scale before 

rehabilitation. 

          Body composition will be determined with bioelectrical impedans analyser  and  caliper. To measure 

the oxygenisation , inflammatory and oxidative burden behind routine blood tests MDA,IL-6, TNF- α , total 

antioxidative capacity, 2-3 diphosphogliserate and carbon monoxide levels will be analysed. All parameters 

will be repeated at the end of the rehabilitation program. 

Keywords: Pulmonary rehabilitation, Chronic obstructive lung disease, smoking 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.02.02.125 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce İli Kuş ve Memeli Türlerinin Tespiti 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Vedat BEŞKERDEŞ, İlhami TURAN, Cemil SERT 

                                                               Arş. Gör. Ahmet Salih DEĞERMENCİ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  30.10.2012 – 30.04.2016         Ek süre : 12 Ay  

Proje Özeti : Günümüzde doğal nedenlerle ya da insan faaliyetleri sonucunda bazı türlerin nesli yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta veya yok olabilmektedirler. Bir taraftan nesli tehlike altındaki türlerin 

varlıklarının devamlılığının sağlanması diğer taraftan da avcılık ve balıkçılık gibi hayvanlardan 

yararlanılması bir gerekliliktir. Bunların yapılabilmesi hiç kuşkusuz türlerin ve türlere ait populasyonların 

yoğunluklarının saptanması ile mümkündür. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olarak 

kabul edilmektedir. Ancak memeli ve kuş türlerinin tespiti ile ilgili birçok bilimsel çalışmalar yapılmasına 

rağmen, bunlar küçük alanları kapsamaktadır. Ayrıca bu türlerin habitat tercihleriyle ilgili yapılan bilimsel 

çalışmalar istenilen düzeyde değildir. Düzce ili kuş ve memeli hayvan tür listesinde de eksikler 

bulunmaktadır. Bu çalışma ile önemli bir eksiklik giderilecektir. Düzce ili toplam 150 plota ayrılarak her 

plotta bulunabilecek orman, tarım, yerleşim ve sulak alanlardan oluşan farklı ekosistemler örneklenecektir. 

Kuş türleri için noktada gözlem ve sayım metodu uygulanacaktır. Bu işlem mevsimsel olarak 4 kez 

yapılacaktır. Büyük cüsseli memeliler için doğrudan gözlemler ile fotokapan kurularak bilgi toplanacaktır. 

Bu işlem ise her alan için mevsimsel olarak toplam 4 kez yapılacaktır. Küçük cüsseli memeliler için ise 

canlı yakalama kapanları ve tuzak çukurlar kullanılacaktır. Tuzaklar kış ayları dışındaki dönemde ve her 

örnekleme alanında bir kez kurulacaktır. Örnekleme noktalarının habitat verileri kaydedilecektir. Tüm 

bireylerin teşhisleri tür bazında yapılacaktır. Elde edilen bilgiler ilgi grupları ile paylaşılacaktır. Bu çalışma 

öncelikle Düzce faunasının ortaya çıkmasında önemli olacaktır. Ayrıca ülkemiz faunistik çalışmalarına 

önemli bir katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan bu çalışma gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara önemli bir 

altlık oluşturacaktır. 

Anahtar kelimeler: Düzce, Kuşlar, Memeliler. 

Project Abstract : At the present, some species could become extinct because of natural or anthropogenic 

causes. To provide the maintenance of protected species is necessary as well as benefiting from the products 

of wildlife such as game and fishing. Certainly, It is possible with determination of species and their density 

of population. Turkey is considered to be rich in terms of biodiversity. Although there are lots of researches 

about mammals and birds species, they have been made for local areas. Besides, studies about habitat 

preference of species are insufficient. There are deficiencies at list of birds and mammals species in Duzce 

province and will be resolved by the study. Study area will be divided into sample 150 plots. In each plot, 

different ecosystems as forest, cultivated area, wetland and urban will be sampled. Point observing and 

counting method will be made for bird species for four times. Big mammals will be observed directly or by 

camera traps. Live traps and pitfall traps will be used for small mammals. Traps will be established once in 

each plot except for winter months. In sampling areas habitat data will be noted. Animals will be identified 

at species base. Results will be shaped with stakeholders. This study is important for carrying out the fauna 

of Duzce Province. Also, it will be an important contribution to faunistic studies in Turkey. On the other 

hand, for future scientific studies, it will be a base. 

Keywords: Duzce, Birds, Mammals. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.02.03.127 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Mısır Saplarından (Corn Stalks) Yonga Levha Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cengiz GÜLER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.06.2015          

Proje Özeti : Dünyada odun hammaddesi kaynakları giderek azalmaktadır. Nüfus artışı ile tüketim 

artacağından kaynaklardan maksimum fayda sağlamak zorunlu hale gelmiştir. Kaynakların kıt olması 

nedeniyle dünyada son zamanlarda yıllık bitkilerin levha üretiminde kullanılması ile ilgili araştırmalar 

artmıştır. Oduna alternatif hammadde olan yıllık bitkilerden olan ve her yıl 485 bin hektar alanda ekimi 

yapılan mısır sapının yongalevha üretiminde değerlendirilmesi durumunda hammadde açığına yeni bir 

çözüm getirecektir. Orman ürünleri endüstrisinin temel girdilerinden biri durumundaki yongalevhanın mısır 

saplarından üretilme olanaklarının araştırılması hem bu ürünün hammadde kaynaklarını genişletecek hem de 

teknolojik özelliklerine yeni nitelikler kazandıracaktır. Diğer yandan belli oranlarda normal odun yongası ile 

birlikte kullanılabilirliğinin belirlenmesi ve elde edilen yongalevhanın teknolojik özelliklerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

          Yıllık bitkiler ya tarlada bırakılarak yakılmakta ya da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Dünya’da 

yapılan araştırmalar, birçok yıllık bitkinin bu amaçla değerlendirilebileceğini kanıtlamıştır. Levha 

sektöründe yıllık bitkilerin kullanılması hem çevresel hem de sosyo-ekonomik bakımdan fayda sağlayacağı 

gibi firmaların üretim maliyetlerini azaltacağı için rekabet gücünü arttıracak ve sektörü ihracata 

yöneltecektir. 

          Araştırmada kullanılacak olan hammadde kaynaklarından mısır sapları Batı Karadeniz ve Marmara 

bölgesinden temin edilecektir. Yongalevha üretiminde tutkal olarak üre formaldehit, sertleştirici olarak 

amonyum klorür, hidrofobik madde olarak da parafin kullanılacaktır. Levha üretimi % 100, % 50, % 75 ve 

% 25 oranlarında kavak ve orman aralama kesimi atıklarından karaçam normal odun yongası karıştırılarak 

gerçekleştirilecektir. Mısır saplarından üretilen yonga levhanın fiziksel ve mekanik özellikleri araştırılacak 

ve en uygun üretim koşulları belirlenmiş olacaktır. Üretimleri gerçekleştirilen levhaların formaldehit 

emisyon testleri yapılarak çevreye uyumu açısından Avrupa standartlarına uygun olup olmadığı da 

belirlenecektir. Bu çalışma, bir dizi hazırlık aşamalarıyla birlikte 30 ayda tamamlanması düşünülmektedir.  

Üretimi gerçekleştirilecek olan deney levhaları ilgili TS-EN standartlarına göre fiziksel ve mekanik 

özellikleri araştırılacaktır. Sonuç olarak, mısır saplarının yongalevha üretiminde değerlendirilmesi, orman 

ürünleri endüstrisinde alternatif bir hammadde kaynağı olacak aynı zamanda çiftçiler için yeni bir gelir 

kaynağı ve firmaların üretim maliyetlerini azaltacağı için de rekabet gücünü arttırarak ihracata yöneltecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır sapı, yongalevha, üre formaldehit, teknolojik özellikler, formaldehit emisyon. 

 

Project Abstract : Wood raw material gradually decreases in the world due to an increase in population 

resulting in more wood raw material consumption. This emphasis the importance of searching alternative 

materials to be utilized in the forest industry instead of wood. Several studies have been accomplished to 

effectively use the annual plants in the forest industry. Utilizing corn stalks in the forest industry might help 

to close the gap in wood shortage in the forest industry. 

          Corn stalks to be utilized in this study will be obtained from black sea and Marmara region. In 

particleboard production, urea formaldehyde resin as an adhesive and hydrous ammonium as a 

strengthening agent and paraffin solution as a hydrophilic material will be utilized in production. Various 

ratios of corn stalks (100%, 50%,  75% and 25%) will be utilized along with poplar and pinus nigra wood 

chips to produce particleboards. The effect of corn stalks ratio in the panels will be tested according to the 

TS-EN standards comparing the results with the control samples. The physical and mechanical properties of 

the produced particleboards will be tested according to EN-standards. The formaldehyde emission of the 
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boards will also be tested to examine if the produced particleboards fits to the EN standards. This study will 

be completed in 30 months.  

It is expected that this study will improve the insight in using corn stalks as an alternative raw material in 

particleboard production.  

Keywords: Corn Stalk, Particleboard, Urea Formaldehyde, Technological Properties 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.05.01.128 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Batı Karadeniz Bölgesindeki Entomopatojen Nematodların (Steiner Nematidae Ve 

Heterorhabditidae) Tür Çeşitliliği ve Dağılımlarının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Barış GÜLCÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Selçuk HAZIR, Arş. Gör. Salih Tunç KAYA 

                                                               Dok. Öğr. Derya TAŞÇI, Yük. Lis. Öğr. Harun ÇİMEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.03.2016         Ek süre : 21 Ay  

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı Batı Karadeniz Bölgesi (Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak) 

topraklarında yaşayan biyolojik mücadele ajanı entomopatojen nematodların (Steinernematidae ve 

Heterorhabditidae)  tür çeşitliliği ve yayılış alanlarının belirlenmesidir. Çalışma kapsamında belirlenen 

illerdeki tarım alanları, ormanlık bölgeler ve meralardan toprak örnekleri alınacaktır. Toprak örneklerinin 

alındığı noktaların koordinat bilgileri, toprak sıcaklığı ve vejetasyon tipi gibi veriler kaydedilecektir. 

Laboratuara getirilen toprak örneklerindeki entomopatojen nematod varlığı “insect bait” tekniği kullanılarak 

araştırılacaktır. Elde edilen entomopatojen nematodların morfometrik ve moleküler analiz yöntemleri 

kullanılarak tür teşhisleri yapılacaktır. Böylece bölgedeki tarım zararlısı böceklere karşı ileride yürütülecek 

olan biyolojik mücadelede çalışmalarında kullanılmak üzere yerel nematod tür ve izolatları elde edilmiş 

olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen Nematodlar,Steinernematidae,Heterorhabditidae,Biyolojik Mücadele 

Project Abstract : The aim of this study is to determine the diversity and distribution of entomopathogenic 

nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) from Western Part of Black Sea region (Düzce, 

Karabük, Bolu and Zonguldak). Soil samples will be taken from agricultural, forestry areas and pastures. 

The data of soil temperature, GPS coordinates and vegetation type etc. will be recorded. Insect bait 

technique will be used to isolate entomopathogenic nematodes from collected soil samples. The species 

description will be made by morhometric and molecular techniques. In this way, native entomopathogenic 

nematode species and isolates will be obtained for the purpose of biological control studies against 

agricultural insect pests. 

Keywords: Entomopathogenic nematodes, Steinernematidae, Heterorhabditidae, Biological Control.   

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar  : Baris Gulcu, Derya ASICI, Mehmet KARAGOZ, 

Selcuk HAZIR, “Biological control potential of five Turkish entomopathogenic nematode isolates against 

the lawn caterpillar, Spodoptera cilium.” 46
TH

 Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 

June 11-15, 2013, Pittsburgh, USA. 
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Proje No        : 2012.08.02.129 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce’de Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kahraman ÇATI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Öner KETHÜDA, Arş. Gör. Yusuf BİLGİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.12.2013          

Proje Özeti : Kent ve bölge planlama faaliyetlerinde yeni bir araç olarak kullanılan kentsel yaşam kalitesi, 

planlayıcılar, politikacılar ve halk kitleleri arasında bütünleştirici olabilecek bir kavramdır. Kentsel yaşam 

kalitesi; toplum, ekonomi ve çevre ekseninde, yaşam kalitesi ve çevre kalitesinin karşılıklı etkileşiminde 

gerçekleşen nesnel ve öznel değerlendirme ölçütleri ile ifade edilen bir kavramdır. 

          Bu çalışmanın amacı, Düzce il merkezinin kentsel yaşam kalitesini ölçmektir. Bu amaçla, 

araştırmanın birinci kısmında, kentsel yaşam kalitesinin nesnel boyutu üzerinde durulacaktır. Kentsel yaşam 

kalitesinin nesnel boyutu; demografik yapı, eğitim, sağlık., ekonomi, ulaşım, çevre ve sosyal yaşam 

göstergeleri ile ilgili ikincil veriler kullanılarak değerlendirilecektir. Araştırmanın ikinci kısmında ise. 

kentsel yaşam kalitesinin öznel boyutu üzerinde durulacaktır. Bu bölümde, düzce ilinde yaşayan 

vatandaşların kentsel yaşam kalitesi algılarını ölçmeye yönelik bir saha araştırması gerekleştirilecektir. 

Araştırmanın evrenini Düzce'de yaşayan 18 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada, tesadüfi 

örneklem yöntemlerinden olan katmanlı örneklem yöntemi kullanılacaktır. Veriler yüz yüze anket tekniğiyle 

toplanacaktır. Araştırmanın sonucunda, kentsel yaşam kalitesi boyutlarının algı düzeyleri belirlenecek ve 

ilgili kamu yöneticilerine bu doğrultuda önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Kentsel Yaşam Kalitesi, Düzce 

Project Abstract : Urban life quality which used as a new tool in urban planning activities is the integrative 

concept among the planners, the politicians and the masses of people. Urban life quality that occurs in the 

mutual interaction of life quality and environment quality is a concept that is expressed by objective and 

subjective measurement tools. 

          The aim of this research is to measure urban life quality of the city center of Duzce. To reach this aim, 

in the first chapter of this study, objective dimension of the urban life quality is going to be measured. The 

objective dimension of the urban life quality is going to be evaluated by means of indicator of demographic 

structure, education, health, economy, transport, environment and social life. In the second chapter of this 

study, subjective dimension of the urban life quality is going to be measured. In this chapter, a field survey 

is going to be carried out in order to measure the urban life quality perceptions of citizens living in the 

province of  Duzce. The population of the research has been determined as citizens of Duzce that is over 18 

years old. In this research, random sampling method is going to be used. Data is going to be collect by the 

technique of face-to-face survey. At the end of this study perceptions level of the urban life quality is going 

to be determined and in this direction recommendations are going to be offer to public managers. 

Keywords: Life Quality, Urban Life Quality, Duzce 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2012.08.06.130 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Akçakoca'da Yetiştirilen Fındıkların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ali AKAYTAY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör.Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU,  

                                                               Öğr. Gör. Yunus Emre TAŞGİT 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.04.2013          

Proje Özeti : Bu projenin amacı, Akçakoca fındığının kalite özelliklerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda 

yürütülecek analizlerle bölgede faaliyet gösteren fındık işletmelerine ve diğer gıda firmalarına analiz 

hizmeti verilmesi projenin özgün değerini oluşturmaktadır. Ayrıca yapılacak analizlerle bölgedeki gıda 

işletmelerinin üretimde karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması projenin beklenen sonuçları 

arasındadır. Proje 3 kişilik bir ekip tarafından yürütülecektir. Projenin tamamlanma süresi yaklaşık olarak   

4 aydır. 

Project Abstract : The purpose of this project, Akcakoca hazelnut is the determination of quality 

characteristics. This scope of analysis to be performed in the operating in the region with nuts and other 

food businesses, companies, and analysis services, and provision of the original value of the project. Also, 

with the analysis being done in the region for the production of food enterprises in the settlement of the 

problems faced by the expected outcomes of the project. Project 3 will be conducted by a team of people. 

Completion period of the project is approximately 4 months. 

 Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.23.01.131 
 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 
 

 

Proje Başlığı : Düzce Yöresi Koşullarında Silajlık Mısırda Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Verim, Bitki 

Gelişimi Ve Kalite Üzerine Etkileri 
 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.03.2013 – 06.03.2015          

Proje Özeti : Türkiye’nin yaklaşık 1/3’ü çayır ve meralar olmasına ve yaklaşık bir o kadar da orman içi 

açıklıklar ve tarım alanlarında otlatma olanakları bulunmasına rağmen hayvansal ürün arzı konusunda 

giderek artan oranda bir azalma görülmektedir. Yapılan araştırmalar hayvancılık sektöründe en önemli 

sorunun meraların kalitesinin ticari hayvan yetiştiriciliği yönünden yetersiz kalması ve alternatif olarak 

sunulan yem bitkisi girdi maliyetinin de yüksek olduğu yönündedir. Dolayısıyla çiftçinin rekabet gücünün 

arttırılarak piyasaya hayvansal ürünlerin arzının arttırılması yönünde çalışmalara şiddetle ihtiyaç vardır. Bu 

çalışmalar arasında meraların ıslahı ve ucuz ve kaliteli yem üretimi en önemlilerinden sayılabilir. 

Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinde önemli besin kaynağı olan yem bitkilerinden birisi mısırdır (silajlık). 

Düzce yöresinde geniş bir alanda silajlık mısır yetiştirilmesine rağmen yeterli düzeyde verim 

alınamamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Düzce ovası koşullarında silajlık mısırda farklı su ve 

azot düzeylerinin verim (biokütle olarak kg/ha), ürün kalitesi (azot içeriği %) üzerine etkilerini 

belirlemektir. Araştırma, Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokul deneme alanında 2 yıl süre ile 

yürütülecektir. Denemede TAREKS OSSK 644 silajlık mısır çeşidine üç farklı sulama işlemi (I100: Tam 

sulama, I50: Tam kısıntılı sulama, I0: Sulanmayan), üç farklı azot düzeyinde (N0:0 kg/ha, N1: 150 kg/ha, 

N2: 300 kg/ha), uygulanacaktır. Dolayısıyla deneme deseni 3 x 3 faktöriyel desendir. 9 adet deneme ünitesi 

3 kez tekrarlanacaktır. Bu çalışmanın sonucunda silajlık mısır çeşidinde yöreye uygun sulama ve azot 

düzeyi belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Silajlık Mısır, Damla Sulama, Azot, Verim, Bitki gelişimi 

Project Abstract : The supply of animal products has been declined even though there are possibilities of 

grazing at openings in the forest and agriculture areas; and approximately 1/3 lands of Turkey can be used 

as meadows and pastures. Researches show that the most important problem at the raising livestock sector is 

inadequate low quality the pastures for the commercial raising livestock costs of alternative forage crops is 

high. Therefore, it strongly needs to work on increasing the supply of animal products to market with 

increasing the competitiveness of the farmers. In these studies, improvement of pastures and cheap and 

production of quality feed could be considered the most important. In Turkey, one of the forage crops as a 

source of important nutrients is corn (silage) at the raising livestock. Yield of corn silage can’t be taken 

sufficiently despite corn silage is grown in the large area of Düzce region. Therefore, the aim of current 

study is to determine the effects of different water and nitrogen levels on yield (as biomass, kg/ha) and 

quality of corn silage (nitrogen content, %) in Düzce plain. This study will be conducted at the experimental 

field of the Department of Crop and Animal Production, Vocational School of Çilimli, University of Düzce 

for 2 years. In the experiment, three different irrigation (I100, full irrigation; I50, full deficit irrigation; I0, 

no irrigation) and nitrogen level (N0:0 kg/ha, N1: 150 kg/ha, N2: 300 kg/ha) will apply to TAREKS OSSK 

644 silage corn varieties. Thus, 3 x 3 factorial experimental design pattern will be used. 9 units will be 

repeated 3 times in the experimental unit. As a result of this study, appropriate level of irrigation and 

nitrogen at the variety of corn silage for this region will be determined. 

Keywords: Silage Corn, Drip Irrigation, Nitrogen, Yield, Plant Development. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.04.03.132 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Renal Hasar Belirteçleri Ve Tedaviye 

Cevabın Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Tansu SAV 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN, Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN  

                                                               Yrd. Doç. Dr. Fahri Halit BEŞİR, Arş. Gör. Alper KOÇ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.11.2014          

Proje Özeti : Obstruktif uyku apne sendromu (OUAS) üst hava yollarında darlıkla seyreden ve oluşturduğu 

komplikasyonlar açısından hastaların morbidite ve mortalitelerini artıran bir hastalıktır. Hastalığın seyri 

sırasında ortaya çıkan ve tedaviyle düzelebilen birçok renal patoloji mevcuttur. Literatürdeki çeşitli 

çalışmalarda OUAS’lu hastalarda GFR’nin daha düşük olduğu, OUAS’lu hastalarda böbrek hastalığı 

gelişme riskinin normal populasyona göre 4,5 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. KBY’li hastalarda 

OUAS prevalansı ise %20-50 arasında bildirilmektedir. Bu projede hastalar renal replasman tedavisi 

almayan kronik böbrek yetmezlikli ve OUAS’lu hasta grubu ve böbrek yetmezliği olmayan OUAS’lu hasta 

grubu olmak üzere iki ayrı grupta toplanacaklardır. Bu hastalara OUAS ağırlığına uygun tedavi verildikten 

sonra tedavi öncesi ve tedavi sonrası renal fonksiyonları incelenecektir. Obstruktif uyku apne sendromu 

tedavisi ile renal hasarın ortaya çıkması ve/veya ilerlemesinin durdurulabileceği hipotezine dayanan 

çalışmamızın sonuçlarının Türk toplumunda prevalansı %15’in üzerinde olan kronik böbrek yetmezliğinin 

gelişmesinin önlenmesinde; erken tanınmasında ve tedavisinde önemli faydalar sağlayacağı 

düşünülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, kronik böbrek yetmezliği 

Project Abstract : Obstructive sleep apnea syndrome(OSAS) is a disease characterized  by narrowness in 

the upper airways and creates complications that increase morbidity and mortality of the patients. Several 

renal pathologies that arise during the course of the disease and reversible with treatment is existing. In 

various studies glomerular filtration rate of OSAS patients was found to be lower. The risk of developing 

kidney disease in patients with OSAS is 4.5 times higher than normal population. The prevalance of OSAS 

in patients with end stage renal disease(ESRD) has been reported between 20-50%. In this study patients 

with OSAS will be gathered into two groups; patients with  ESRD who not receive renal replacement and 

patients  without ESRD. Before and after  appropriate OSAS treatment renal functions of the patients will 

be examined. We consider that the results of our study; which is based on the hypothesis that OSAS 

treatment can avoid the emergence and/or progression of renal damage; will provide significant benefits in 

preventing, early diagnosing and treatment of ESRD with over 15% prevalance in Turkish society. 

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome; chronic renal failure 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.04.03.133 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Göğüs Hastalıkları Kliniğine Başvuran ve Solunum Fonksiyon Bozukluğu Saptanan         

500 Hastanın Mesleki Akciğer Hastalıkları Yönünden Fonksiyonel Ve Anamnestik Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Peri Meram ARBAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA, 

                                                                    Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.11.2014          

Proje Özeti :  Mesleki ve çevresel (asbest, ısınma ve pişirme amaçlı odun, kömür, biyomas kullanımı) 

faktörlerin solunum fonksiyon bozukluklarına ve ilişkili hastalık ve ölümlere yol açtığı iyi bilinmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde mesleki astım; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerde de 

pnömokonyoz ve havayolları hastalıkları halk sağlığı sorunu yaratmaktadır. Bölgemiz gelişen sanayisi 

(gıda, tekstil vd) ve tarımsal aktiviteler nedeniyle mesleki ve çevresel akciğer hastalıklarının görüldüğü bir 

alandır.  

         Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD'na 2012 yılı Kasım ayı ile 2013 yılı Kasım 

ayı arasında başvuran ve solunum fonksiyon bozukluğu saptanan 500 ardışık hastaya Amerikan Toraks 

Topluluğu solunumsal yakınmalar anketi ve ayrıntılı solunum fonksiyon testleri (statik ve dinamik akciğer 

volüm ve kapasiteleri, akım hızları, difüzyon) ve mesleki sorgulama yapılacaktır. Böylece hastaların 

solunumsal yakınmaları, fonksiyonları ve meslek ilişkisi incelenecektir. Solunum sağlığı ve fonksiyon- 

larına zararlı mesleki ortamların ayırdında olunmasıyla çalışanların sağlığını korumak üzere önlem 

alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Solunum fonksiyon testleri, mesleki öykü 

Project Abstract :  It is well known that occupational and environmental factors (asbestos, wood, coal and 

biomass use for heating and cooking) cause pulmonary function defects and related mortalities and 

morbidities. Occupational asthma and chronic obstructive lung disease are main public health problems in 

developed countries whereas pneumoconiosis and airway diseases are mostly seen in developing countries. 

Our region with developing industry and agricultural activities is a location where occupational and 

environmental diseases exist. 

         American Thoracic Society Respiratory Questionnaire, occupational anamnesis and comprehensive 

pulmonary function tests (static and dinamic lung volumes and capacities, flows and diffusion) will be 

performed in 500 patients admitted Chest Diseases Clinic of Düzce University with pulmonary functional 

abnormality between November 1st, 2012 and November 1st, 2013. In this way the relations between the 

respiratory complaints, pulmonary functions and occupations will be investigated. Cautions will be taken to 

prevent the workers health by recognizing occupational environments hazardous to the respiratory health 

and functions. 

Keywords: Pulmonary function tests, occupational history 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No          : 2013.02.01.134 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları Kültürel Peyzaj Deseni ve Peyzaj Yapısının 

Belirlenerek, Ekoturizm Amaçlı Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Osman UZUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Pınar GÜNTEKİN, Arş. Gör. Sinem ÖZDEDE 

                                                               Arş. Gör. Sertaç KAYA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.03.2015          
 

Proje Özeti : Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre,  peyzaj; “insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri 

doğal, insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan”dır. Uluslararası Doğa Koruma 

Birliği (IUCN) Kültürel peyzajı,  “kültürel ve doğal kaynakları, bu bağlamda yaban hayatı ve evcil 

hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler 

sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanımlamaktadır. Bir alanın “kültürel peyzaj” alanı niteliği kazanması için 

doğa ve insan birlikteliğinin zaman içerisinde önemli ürünler vermesi ve bu ürünlerin uyum içerisinde 

olması gerekmektedir. Kültürel peyzaj alanlarının bozulmasında doğal kaynakların sorumsuzca 

kullanılması; sanayi, enerji, turizm vb. alanlardaki kontrolsüz gelişmeler; kentsel gelişmelerin iyi 

yönlendirilmemesi; doğal çevrenin niteliklerine uymayan büyük ölçekli alt ve üst yapı tesislerinin 

oluşturulması gibi yanlış arazi kullanım kararları önemli rol oynamaktadır. 

          Kültürel peyzajın niteliğinin derecesi, son yıllarda ekoturizm aktivitelerinde önemli bir girdi 

sağlamaktadır. Kültürel peyzaj dokusunun oluşmasında iklim, topografya, kıyılara olan uzaklık gibi ortam 

koşullarının niteliği ve niceliği önemli rol oynamaktadır. Tüm bu doğal faktörlerle insan öğesinin etkileşimi 

farklı coğrafi bölgelere göre değişim göstermektedir. 

           Düzce ve yakın çevresinde farklı bölgelerden yapılan göçlerle, kent içerisinde önemli bir kültürel 

mozaik oluşmuştur. Bu kültürel mozaik, farklı bölgelerden ilk gelen insanların yerleşimler için yer 

seçiminden, günümüze kadar olan bahçe ölçeğine kadarki davranış ve yaklaşımları üzerinde etkili olmuştur. 

Kültürel peyzaj değerlerine ilaveten, doğal peyzaj değerleri ile de zengin bir alan olan, Ankara ve İstanbul 

gibi iki büyük kentin ortasında olan Düzce Uğursuyu ve Aksu havzalarındaki, mevcut etnik çeşitlilik, 

yapılan festival ve şenlikler, ekoturizm faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Proje kapsamında çalışma alanındaki farklı kültürel özelliklere sahip köy gruplarının ortaya konulması 

hedeflenmektedir.  Çalışma alanında yer alan her köye en az 1 defa gidilmesi ve köye ilişkin bilgilerin elde 

edilmesinde hızlı kırsal değerlendirme tekniklerinin kullanılması düşünülmektedir.Ayrıca arazi çalışmasın 

da yöntem dahilinde fotoğraflar çekilmesi, alana ilişkin haritalar oluşturulması hedeflenmektedir.  

           Çalışma alanına ilişkin peyzaj yapısı ortaya konularak alanın peyzaj değişiminin değerlendirilmesi 

planlanmaktadır.Kültürel peyzaj deseni ve peyzaj yapısı bir arada değerlendirilerek kültürel peyzajın doğal 

kaynakların sürdürülebilirliğini nasıl etkilediği, peyzaj yapısı üzerinde ne tür değişikliklere neden 

olduğunun saptanması amaçlanmaktadır. Elde edilecek bilgiler çerçevesinde her iki havza için Ekoturizm 

odaklı peyzaj rehberleri hazırlanması düşünülmektedir. Ayrıca hem bölge insanı hemde Ankara İstanbul 

gibi metropollerden gelecek turistler için bir başvuru kaynağı olacak, köylere ilişkin bilgilerin yer alacağı 

bir web sayfası oluşturulması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Peyzaj, Ekoturizm,Düzce, Uğursuyu Aksu Havzaları 
 

 
 

Project Abstract : According to the European Landscape Convention, landscape is defined as “an area 

which is a result of human acts and interactions and whose character is natural as percepted by people.” 

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) has defined Cultural 

Landscape as “geographical areas which include cultural and natural resources, also wildlife and domestic 

animals in this context; is remembered by an historical event or activity or display various cultural and 

aesthetic values. For an area to earn the quality of “cultural landscape area,” nature and human unity must  
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give important products over time and such products must be harmony. In deterioration of cultural 

landscape areas, improper land use resolutions such as the following have substantial roles: irresponsible 

use of natural resources; uncontrolled developments in industry, energy, tourism etc. fields; wrong 

instructions of urban developments; establishment of large-scale substructure and superstructure facilities 

which do not fit the quality of natural environment. 

Degree of quality of cultural landscape has been providing a substantial input in ecotourism activities in the 

recent years. Information of cultural landscape pattern, quality and quantity of environmental conditions 

such as climate, topography and distance to shores have substantial roles. Interaction of all these natural 

factors and human factor differentiates according to distinct geographical areas. 

         Migration to Duzce and its surroundings from different areas have formed a substantial cultural 

mosaic within the city. This cultural mosaic have been influential on behaviors and approaches of the first 

people which came from distinct areas from their choice of settlement place to their choice of garden scale 

today. Current ethnic variety and festivals and carnivals held in Duzce Ugursuyu and Aksu basins; which 

are rich areas with their natural landscape values as well as its cultural landscape values, in the middle of 

two metropolises like Istanbul and Ankara; have been considerably contributing to the ecotourism activities.  

          The study area is aimed to reveal the different cultural groups in the village features. Every village 

has to be visited at least one time in the study area and planning to use rapid rural appraisal techniques for 

taking information about villages. In addition taking photos and drawing maps are made. 

          The landscape structure of study area is used for evaluating the landscape changes. Evaluating a 

combination of the cultural landscape pattern and landscape structure affects the sustainability of natural 

resources. And lastly it is thought creating a web page which includes information about villages and 

reference for metropolises such as Istanbul and Ankara and the region people in the study area.   

Keywords: Cultural Landscape, Ecotourism, Ugursuyu and Aksu Watersheds,Duzce 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.06.01.135 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Mühendislik Eğitiminde Deney Setleri ve Benzetim  Yazılımlarının Etki Analizi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Resul KARA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ, Arş. Gör. Arafat ŞENTÜRK 

                                                Arş. Gör. Zehra KARAPINR ŞENTÜRK, Arş. Gör. Sultan ZAVRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.03.2014          

Proje Özeti : Mühendislik Eğitiminde birçok ders laboratuvar ortamında deneysel aktivite içerir. Deneysel 

uygulama içeren derslere uygulamalı dersler adı verilir. Uygulamalı derslerin öğrencilere aktarılması için 

çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri benzetim yazılımları aracılığıyla uygulamaların 

yapılması, diğeri ise deney setleri kullanılarak uygulamaların öğrenci eliyle yapılmasıdır. 

           Bu iki yöntem etkinlik, maliyet, öğreticilik açılarından birbirleriyle karşılaştırılabilir. Çeşitli 

açılardan bu  yöntemlerin etkileri incelenebilir.Deney setleri ile öğretim yönteminde, önceden hazırlanmış 

deneysel düzenekler, yine önceden hazırlanmış deney föyleri kullanılarak öğrencilerin kullanımlarına 

sunulur. Öğrenci, deney şemasına uygun düzenek malzemelerini kullanarak uygulamayı gerçekleştirir ve 

sonuçlarını gözlemler. 

           Benzetim yazılımları ile uygulamada ise, bilgisayar programlama dilleri ile yazılmış uygulama 

yazılımları öğrencinin kullanımına sunulur. Öğrenciden beklenen bilgisayar ekranındaki yönergeleri 

izleyerek gözlem yapmasıdır. Literatürde mühendislik eğitimi, uygulamalı eğitim ve uzaktan mühendislik 

eğitimi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Ancak deneysel eğitimle benzetim yazılımları ile uygulamalı eğitimin 

etkinliğine dair yapılmış bir çalışma yoktur. Bu proje hem iki farklı yöntemin kullanımının mühendislik 

öğrencilerin öğrenme davranışları üzerinde etkileri incelenerek faydalı bir yöntem önerisinde bulunmayı 

hem de literatüre eksik olan bu konuda katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 Anahtar Kelimeler : Mühendislik eğitimi, deneysel eğitim, laboratuvar eğitimi. 

 

Project Abstract : Wireless sensor Networks have become remarkably important in the recent years. 

Especially, the developments in the micro electromechanical system technologies led to the small sized 

sensors. Wireless sensor nodes are quite small electronic devices having limited processor and energy 

source capacity. Sensor nodes send the physical information they have taken from the environment to the 

users directly or via a gateway. 

          Wireless sensor networks (WSN) are established by the placement of the sensor nodes whether 

randomly or on a plan that is made before. Random sensor placement is a method used in the submarines or 

in case of dangerous information. Three subjects are important in the previously planned placement of 

sensors: the size of the network that determines the number of sensor nodes, the location to place each 

sensor, and the infrastructure to determine intermediate nodes for data transmission. 

          In this project, the determination of the placement of the sensor nodes and the wireless sensor network 

which is necessary to make an analysis and measurements for the weather pollution in Düzce via wireless 

sensor networks in the optimal way is supposed to be realized. It is aimed to determine the node positions, 

and the optimization of number and the location of the nodes that will work as a gateway, and lastly the 

number of the sensor nodes required to be used in the most appropriate amount with the optimum sensor 

placement. The purpose of determining the optimum values is to provide a long lifetime for the network by 

minimizing the power consumption of the nodes. 

          To achieve the project’s aims some measurements are going to do in Düzce University Konuralp 

Campus via wireless sensor nodes by establishing experimental network environment with and without 

obstacle. Measurements are realized for the battery lives of the nodes, number of sent/received packets, 

width of the coverage areas, and the power of the received signals. The determination of the node locations 

are supposed to be realized according to the optimization methods with the experimental data. 
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          Since the nodes working as a gateway consume more power than the others in the node placements, 

there will be some nodes including rechargeable battery with the solar panels. Sensor nodes are to be 

clustered and in the center there will be a node having rechargeable battery. Nodes are placed two 

dimensionally. 

 Keywords : Engineering education, practise education, laboratory education. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Resul KARA, Ibrahim OZCELIK, Huseyin EKIZ, 

Murat ISKEHYELI, “Protocol Implementation for Position Based Hybrid Routing Algorithm (PB HR A)”, 

The Ninth International Conférence on Wireless and Mobile Communications -ICWMC2013, July 2013, 

Nice France 
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Proje No         : 2013.07.03.136 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun MRAS ile Sensörsüz Hız Denetimi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Murat KALE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Murat KARABACAK, Arş. Gör. Mustafa DURSUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.03.2015          

Proje Özeti : Sabit mıknatıslı (SM) senkron motorlar basit yapısı, yüksek enerji verimliliği, güvenilir 

çalışma ve yüksek güç yoğunluğu gibi üstünlüklerinden dolayı yüksek performanslı endüstriyel sürücüler 

için ideal bir adaydır. Geleneksel SM senkron motor sürücülerinde, hız kontrolü motor miline optik enkoder 

veya resolver (çözümleyici) gibi sensörler ilave ederek pozisyon veya hız bilgisi elde etmeye 

dayanmaktadır. Bu tür sensörlerin kullanımı sistemin karmaşıklığının, maliyetinin ve sistem yükünün 

artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kontrol edilen sürücü sisteminin güvenirliğini azaltacaktır. Motor 

sürücü sistemlerinin hız-pozisyon sensörsüz kontrolü yukarıdaki dezavantajların üstesinden gelecek ve 

genel sistem güvenirliğini, sağlamlığını ve dinamik performansını artıracaktır.   

           Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, sürekli mıknatıslı senkron motorların sensörlü ve sensörsüz 

hız kontrolüne yönelik bir çok yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmada, bu konuyla ilgili daha önce yapılan 

çalışmalardan farklı olarak yüzey sabit mıknatıslı senkron motorun (YSMSM) sensörsüz hız kontrolü model 

referans adaptif sistem (MRAS) yöntemiyle gerçekleştirilecektir.   

          MRAS ile yapılan durum değişken (hız) veya parametre tahmininde, tüm denetim sistemi değeri 

biliniyor kabul edilen parametreler çalışma esnasındaki değişime dayanıksız hale gelmektedir. Proje 

kapsamında bu sistemin bu dezavantajını ortadan kaldırmak için literatürde Habbi ve Surong’un yapmış 

oldukları direnç tahmin mekanizmasını MRAS’in içine gömerek hem MRAS’in parametre değişimine karşı 

olan dezavantajını ortadan kaldırmayı hem de hız ve direnç tahminini eş zamanlı olarak yaparak yüksek 

performanslı bir sensörsüz denetim sistemi geliştirmeyi amaçlamaktayız. 

          Benzetim çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra deneysel çalışmaya geçilerek 

benzetim ve gerçek çalışmaların karşılaştırılması 

planlanmaktadır. 

 Anahtar Sözcükler: Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor, MRAS, SM, YSMSM. 

 

Project Abstract : The Permanent Magnet (PM) Synchronous Motor is an ideal candidate for high-

performance industrial drives since it advantages simple structure, high-energy efficiency, reliable operation 

and high power density. In the conventional PM drive systems, speed control is achieved by obtaining the 

rotor position or speed information through shaft sensors such as optical encoders, or resolvers. The use of 

such sensors will increase the complexity, load and cost of the system and reduce the overall reliability of 

the controlled drive system. 

          Speed-position sensorless control of motor drive systems overcomes above shortcomings and 

improves the overall system reliability, ruggedness and dynamic performance. Sensored and sensorless 

speed control for permanent magnet synchronous motors are used in a lot of methods at working performed 

until now. In this study, as different from previous studies on this topic, sensorless speed control of surface 

permanent magnet synchronous motor (SPMSM) will be performed with model reference adaptive system 

(MRAS) method. 

            In the parameter estimation or the state variables (velocity) with MRAS, parameters considered 

known all the control system value become unstable to change during operation. Scope of the project in 

order to eliminate the disadvantages of this system we intend to the model of Surong and Habbi in the 

literature that is resistance estimate model. This model will be embedded into the MRAS since eliminate the 

disadvantages of MRAS. At the same time we intend to develop a high-performancesensorlesscontrol 

system both against the exchange parameters and by simultaneously speed and resistance estimation. 
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 It is planned to compare simulation and the actual works when passing the experimental study after the 

successful simulation studies. 

 Keywords: Permanent Magnet Synchronous Motor, MRAS, PM, SPMSM. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mustafa DURSUN, Ali Fuat BOZ, Murat KALE, 

Murat KARABACAK, “Sensorless Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor Wıth Hybrıd 

Speed Controller Usıng Model Reference Adaptıve System” Journal of Advanced Technology Sciences, 

June 2014. 
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Proje No      : 2013.07.04.137 

Proje Türü  : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Alternatif Yakıtların İçten Yanmalı Motorların Performans ve Egzoz 

Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Suat SARIDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Adem ÇİÇEK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.06.2015         Ek süre: 9  Ay  
 

Proje Özeti : İçten yanmalı motorlarda yakıt olarak petrol kökenli yakıtların kullanılması 

kaynakların azalmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktır. Dünya petrol rezervleri 

sürekli kullanım sonucu hızla tükenmektedir. Bu yüzden araştırmacılar, ekonomik, çevreye zarar 

vermeyen, güvenli yakıtların araştırılması ve kullanılması çalışmalarına yönlenmişlerdir [1]. 

Alkoller (metanol, etanol, butanol), doğal gaz (CNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen ve 

bitkisel kökenli yağlar motorlu taşıtlarda kullanılabilen alternatif yakıtlardır [2-5]. Alkollerin içten 

yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılması 19. Yüzyılda başlamıştır [2].Alkoller 

tarımsal ve birçok tip biyokütle malzemelerden üretildiği için çevre dostu ve yenilenebilir alternatif 

yakıtlardır. Bitkisel, hayvansal ve atık yağlardan üretilen biyodizel, dizel yakıta alternatif olarak 

dikkate alınmakta ve araştırmalar bu yönde devam etmektedir. Dizel motorunda herhangi bir 

yapısal değişiklik yapılmadan kullanılabilmesi biyodizele önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu 

çalışmada içten yanmalı tek silindirli benzinli ve dizel motorları alternatif yakıtlar ile 

çalıştırılacaktır. 

          Ayrıca bu alternatif yakıtların motorun yapısal özelliklerine bağlı olarak da incelenmesi 

amacıyla, motorların kam milleri standart ölçülerine bağlı olarak kam profilleri değiştirilerek 

yeniden imal edilecektir. Böylece alternatif yakıtların supap kursuna bağlı olarak motor performans 

ve egzoz emisyonlarına olan etkileri tek silindirli benzinli ve dizel motorlar için deneysel olarak 

incelenecektir. Elde edilecek deneysel sonuçlar ile yapay sinir ağ modelleri oluşturularak motor 

performans ve egzoz emisyon değerleri tahmin edilecektir. Proje başlangıç tarihinden itibaren ilk 

altı aylık dönemde, proje çalışması için gerekli araç ve gereçler temin edilerek, deney düzeneğinin 

kurulması sağlanacaktır. İkinci altı aylık dönemde alternatif yakıtların motorlarda performans ve 

egzoz emisyonları üzerine olan etkisini incelemek amacıyla deneysel çalışmalar yapılacaktır. 

Üçüncü altı aylık dönemde, deney sonuçları analiz edilecek ve sonuç raporu hazırlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İçten yanmalı motor, alternatif yakıt, supap kursu 
 

 

Project Abstract : A fossil fuels, which have been used at the internal combustion engine, has 

caused to decrease a source and a disruption of ecological balance. The oil reserves in the world 

quickly run out of as a result of consistently use. Therefore researchers have orientation to 

development and use of fuels which are economical, safe and environmental [1]. Alcohols 

(methanol, ethanol, butanol), natural gas (CNG), liquefied petroleum gas (LPG), hydrogen and 

vegetable oils can be used in motor vehicles as an alternative fuels [2-5].Alcohols has been used in 

the internal combustion engines since the nineteenth century [2].Because of the alcohols can be 

produced from agricultural and many types of waste biomass materials, it is renewable, and 

environmentally friendly alternative fuels. The biodiesel, which produce from vegetable, animal 

and waste oils, is recognized as an alternative to diesel fuel, and research continues in this 

direction.   Diesel engines can be used without any structural change provides a significant  
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advantage to biodiesel.  

          In this study, a single-cylinder gasoline and diesel internal combustion engines will operate 

with alternative fuels. In addition, the camshafts of the engines will remanufacturing for different 

cam profiles depending on the standard measurements depending on the structural characteristics 

of the engine in order to investigate alternative fuels. Thus,  the effects on engine performance and 

exhaust emissions of alternative fuels will experimentally investigate depending on valve course 

for single-cylinder gasoline and diesel engines. The artificial neural network models will form with 

the obtained experimental results and the engine performance and exhaust emissions will estimate. 

In the first six- month period of the project, the necessary tools and equipment will be provided for 

the establishment of the experimental setup. In the second six month period, the experimental 

studies will make for investigate of effect of alternative fuels on engines performance and exhaust 

emissions. The last third six-month period, the experimental results will analysis and a report will 

be prepared. 

Keywords : Internal combustion engine, alternative fuel, valve course 
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Proje No        : 2013.02.03.138 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Orman  Ürünleri Endüstrisinde Kalite Yönetiminin İncelenmesi (Tekirdağ, Kırklareli, 

Edirne Örneği) 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK, Aykut KARAPINAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.09.2014         Ek süre: 6 Ay  

Proje Özeti : Çalışmada, öncelikle kalite ve kalite yönetimi konusunda yapılmış çalışmalar incelenerek, 

uygulanması sonucunda işletmelere sağlayacağı yararların ortaya konulması amaçlanmıştır. Orman ürünleri 

endüstrisinde kalite yönetimi ile ilgili genel bir durumun belirlenmesi amacıyla Tekirdağ, Kırklareli ve 

Edirne’de faaliyet gösteren işletmeler belirlenecektir. Anket çalışması uygulanacak işletmelerin 

belirlenmesinde örnekleme yapılmadan ana kitlenin tamamına ulaşılması hedeflenecektir. Anketlerden elde 

edilen veriler SPSS ortamına aktarılarak, istatistiksel yöntemlerle değerlendirilecektir. Yapılan anket 

çalışması sonucunda; sektördeki kalite konusundaki eksikler ortaya konulacak ve bunların giderilmesi 

konusundaki iyileştirmeler vurgulanacaktır. 

 Anahtar Kelimeler : Kalite, Kalite Yönetimi, Orman Ürünleri Endüstrisi 

Project Abstract : In this study, firstly, studies conducted on the subject of quality and quality management 

will be examined to be revealed the benefits of its implementation on businesses. In order to determine a 

general overview of the situation related to the quality management in forest products industry, the 

companies operating in Tekirdag, Kirklareli and Edirne will be determined. It is aimed to reach out the main 

population without selecting a sample in order to determine the businesses that the survey will be applied. 

Data obtained from survey is going to be transferred to SPSS and will be evaluated statistical methods. As a 

result of the survey, quality deficiencies in the industry will be put forward on and possible solutions will be 

highlighted to make improvement on issue. 

 Keywords : Quality, Quality Management, Forest Products Industry, 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.02.03.139 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Bazı Emprenye Maddelerinin Metal Bağlantı Elemanları Üzerine Korozyon Etkisinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :  Arş. Gör. Çağlar AKÇAY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.03.2014          
 

 

Proje Özeti : Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek 

parçalanması ve kullanılamaz hale gelmesidir [1]. Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller dışındaki tüm metaller 

bulundukları ortama bağlı olarak korozyona çok daha hızlı uğramaktadırlar [2]. Korozyon olayı endüstrinin 

her bölümünde kendini göstermektedir. Korozyona uğrayan cihazların bozulması veya arızalanması sonucu 

endüstri üretiminin azalması, korozyon ürünü malzemelerin insan sağlığı ve çevre açısından son derece 

zararlı olduğunun iyice anlaşılması, maden yataklarının hızla tükeniyor olması gerçekleri korozyonun 

önemini arttırmaktadır. 

         Termik özelliği, iyi boya ve cila kabul edebilmesi, sesi absorbe etmesi, kolay işlenebilirliği ve diğer 

malzemelere göre daha estetik olmasından dolayı ağaç malzemeye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır 

[3]. Ağaç malzemenin 5000’den fazla kullanım alanı bulunmaktadır [4]. Bütün bu avantajlarının yanı sıra, 

ağaç malzemenin yanması, rutubet alıp vermesi, mantar ve böcekler tarafından kolayca tahrip edilebilmesi 

gibi birtakım istenmeyen özellikleri de mevcuttur [5-6]. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ağaç 

malzemenin dayanma süresini uzatmak için, çeşitli kimyasal maddeler ile ağaç malzemeyi emprenye etmek 

gerekmektedir [7-8].Emprenye, çevre ve iklim şartları (rutubet, su, mantar, böcek, hava koşulları) gibi 

çürüme sonucu hizmet dışı kalmasına neden olan faktörlere karşı çeşitli koruyucu maddeler kullanılarak 

ağaç malzemenin korunmasıdır. Ancak kullanılan bu koruyucu maddeler ağaç malzeme ile temas halinde 

bulunan metallik malzemeler için korozif ortam oluşturabilmektedir [9-12]. 

           Odun koruma endüstrisinde en etkili emprenye maddesi olarak kullanılan, CCA (Bakır, Krom, 

Arsenik)’ nın çevreye zararlı etkilerinden dolayı yasaklanmasının ardından [13] yeni nesil emprenye 

maddeleri kullanılmaya başlanmıştır. Borik asit ve CCB (Bakır, Krom, Bor) orman endüstrisi sektöründe bu 

olumsuzluğa binaen kullanılan emprenye maddeleridir [14-16]. Bu çalışmanın amacı odun koruma maddesi 

olarak kullanılan, Borik asit ve CCB (Bakır, Krom, Bor) emprenye maddelerinin, %3.5 NaCl ortamlarında 

metal bağlantı elemanlarının korozyonu üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Korozyon ölçüm metotlarından 

Tafel ekstra polarizasyon (TP) ve Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) yöntemleri kullanılarak 

yeni nesil emprenye maddelerinin farklı konsantrasyonları için günlük yaşantımızda en çok kullandığımız 

metal olan paslanmaz çelik (AISI 316L, AISI 304 ve AISI 420) üzerindeki etkisi araştırılıp, uygulanan 

yöntemler arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Deney sonunda çekilecek SEM resimleri,elektrokimyasal 

yöntemlerle elde edilen veriler mukayese edilip tartışılacaktır Emprenye maddelerinin hangi ortamda, hangi 

metal için daha uygun olduğu tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Emprenye, Korozyon, Borik Asit, CCB (Bakır, Krom, Bor), Paslanmaz Çelik 
 
 

 

Project Abstract : In general terms, corrosion is the destructive attack of a material by reaction with its 

environment [1]. All metals except the noble metals such as Au, Pt, Ir and Pd corrode more quickly 

depending on their environment [2]. Corrosion can be seen in each section of the industry. The reduction in 

the productivity of the industry due to the malfunctioning of the corroded devices and the fact that corroded 

materials are harmful to human health and to the environment and underground mines are being exhausted 

rapidly increase the importance of the corrosion truth. 

          Due to thermal properties of wood material, better acceptance of paint and varnish, absorption of 

sound, easy workability and being more aesthetic than other materials, the need for and the area of usage of 

wood material is increasing day by day [3]. There are more than 5000 usage areas of wood material [4]. On 
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 the other hand, there are undesirable properties of wood material such as combustibility, moisture change, 

vulnerability to degradation by fungi and insects [5-6]. To eliminate these undesirable properties and 

increase its lifetime, wood should be impregnated with various chemicals [7-8]. Impregnation is the 

protection of wooden material by the usage by preservatives with various methods against factors that cause 

decay as a result of environmental and climatic conditions (humidity, water, fungi, insects and weather 

conditions). However, these preservative materials can create a corrosive environment for metallic materials 

which are in contact with treated wood [9-12].  

          After the prohibition of CCA, the most effective wood preservative, due to its harmful effects of on 

the environment, new generation impregnation materials have been introduced [13]. Boric acid and CCA 

are impregnation materials used against this negativity in the forest industry [14-16]. 

           Goal of this study is to investigate the effect of boric acid and CCB (copper, Chromium, boron) used 

as wood preservatives on the corrosion of metal fastener in 3.5 % NaCl environment. Investigation of the 

effects of different concentrations of this new generation of wood preservatives on the most used metal such 

as stainless steel (AISI 316L, AISI 304 and AISI 420) will be made by using Tafel extra polarization (TP) 

and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. SEM images,from the metal surface which 

will be taken at the end of the experiment will be 

compared and discussed with electrochemical corrosion method data’s 

 Keywords: : Impregnation, Corrosion, boric acid, CCB (Copper, Chromium, Boron), and Stainless steel 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.02.03.140 

Proje Türü    : Yüksek Lisans 

Proje Başlığı : Isıl İşlem Görmüş Ladin Ağaçlarından Üretilen Masif  Panellerin Vernik Etkilerinin 

İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Muharrem MIDIROĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.09.2014          

Proje Özeti : Odunun ısıtılması muamelesi eski çağlardan beri bir kurutma ve özelliklerin modifiye 

edilmesinde kullanılan bir metottur. 150°C üstündeki sıcaklıklarda muamelelerle odunun rengi 

değiştirilebilmekte, biyolojik direnç ve boyutsal stabilizasyon iyileştirilebilmektedir. Fakat odunun mekanik 

ve teknolojik direncindeki kayıplar oluşabilmekte ve bu dezavantaj ısıl işlem görmüş odunun ürün kullanım 

yerini sınırlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan metot “Thermowood” olarak adlandırılır ve bu yöntem 

Finlandiya’da endüstriyel olarak kullanılmaktadır. Bu metotta odunun yapısında kimyasal değişim sağlayan 

buhar atmosferi altında yapılmaktadır. Bu çalışmada, ısıl işlem görmüş Ladin (Picea ) ağaçlarından üretilen 

masif panellerin vernik etkileri incelenecektir. 

          Bu amaçla Ladin (Picea) odunları Thermowood yöntemiyle modifiye edilmek üzere 212 OC, 1 ve 2 

saat süre ile modifiye edilip malzemenin yüzeyine vernikleme işlemleri uygulanıp, verniklenme özellikleri 

belirlenerek gerek uygulamaya gerekse literatüre büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. 
 

Project Abstract : Heating wood has since ancient times been a method to dry and modify its properties. 

Nowadays heat is used in industrial processes for the same reasons. Treatment at temperatures above 150°C 

can change the colour, improve resistance to biodegradation and enhance dimensional stability. However, 

losses in the mechanical and technological strength of wood may also occur, and this drawback is a 

limitation for the use of heat-treated wood in a broad range of products. The treatment method used in this 

work is called “Thermowood” and is industrially applied in Finland. The method involves heating wood in a 

steam atmosphere where the heat causes chemical changes in the structure of the wood. In this study, 

Investigeting the varnish effects of heat treatment wooden panels of Picea  orieltalis 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.02.01.141 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisinin Araştırılması: Dikmen Vadisi 

Örneği (Ankara) 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Serap MUTLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.03.2013 – 25.12.2013         Ek süre: 3 Ay  

Proje Özeti :  Kent parkları, açık ve yeşil alan sisteminin önemli bir parçasıdır. Açık ve yeşil alanlar 

ekolojik sistemi korur, ekonomiye katkı sağlar, insanların sağlıklı kalmasını sağlar. Bu çalışmada kent 

parklarının, konut pazarı (piyasası) üzerindeki ekonomik etkileri incelenecektir. Çalışma alanı, Dikmen 

Vadisi I. ve II. Etap’tır. Anketler, konut kullanıcıları yüzyüze görüşme tekniği ve tesadüfi olarak 

yapılacaktır. Analizler hedonik fiyat modelinde sıklıkla benimsenen doğrusal, logaritmik ve logaritmik 

doğrusal fonksiyonlar kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Kent parkı, Konut Fiyatı, Fiyat Analizi, Dikmen Vadisi. 

Project Abstract : Urban parks is an importnant part of open and green space system.  Open and green 

space protects ecologic system, and contributes economy, and help us stay healty. In this study, will be 

examinated. The Economic Impact of urban parks on house market (real estate market). Study area is 

Dikmen Valey I. ve II. Stage. The observations have been obtained through a questionnaire survey based on 

face to face interviews with randomly selected from  the housing user. The analyses will carry out by linear, 

logarithmic-linear functional forms, which are frequently used in Hedonic Prices Model 

Keywords : Urban Parks, House Markets, Hedonic Price Analysis, Dikmen Valley 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.15.01.142 
 

 

 

Proje Türü    : Yüksek Lisans  
 

 

Proje Başlığı : Havayolu Yolcu Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Tatilciler Üzerindeki Etkileri: 

İstanbul Atatürk Havalimanında Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ali TUNCEL, Mustafa BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.01.2014         

Proje Özeti : Bugün insan ve kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketleri teknolojik gelişmelere paralel 

olarak sunduğu konfor ve hız ile seyahatçiler açısından daha çok tercih edilmektedir. Bununla birlikte 

geçmişten bugüne kadar hava yollarında yaşanan çeşitli sıkıntılar (uçuş iptalleri, gecikmeler, ertelemeler, 

bagaj kaybı, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazlar v.b.) yolcular için maddi ve manevi bir çok kayıplara 

neden olmuştur. Son yıllarda ABD ve Batı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş toplumlarda tüketici hakları 

kapsamında getirilen düzenlemeler havayolu ile seyahat eden yolcuları da kapsayıcı boyutlara ulaşmıştır. 

Ulusal ve uluslararası boyutu olan havayolu şirketlerinin sorumlulukları ve yolcu hakları ülkelerin imza 

attığı anlaşmalarla belirlendiği söylenebilir. Çünkü dünyada ilk defa 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu 

1999 yılına kadar havayolu taşımacılığında uygulanmıştır. İmza atan ülkelerin içinde Türkiye’nin de 

bulunduğu Montreal Sözleşmesi havayolu taşımalarında geçerli olan bir antlaşma niteliğindedir. AB’nin 

(Regulation EC 261/2004) sayılı düzenlemesi havayolu yolcularının haklarını düzenlemektedir. Türkiye’de 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu olsa da bu konuda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Türkiye 

bu eksikliğini AB’nin söz konusu düzenlemesinin benzerini Türkçeye uyarlayarak Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü bünyesinde bir yönetmelikle giderme yoluna gitmiştir. Türkiye’de 3 Aralık 2011 tarihli 28131 

sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren “Havayolu ile Seyahat Eden 

Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik” (Shy-Yolcu, 2012) çerçevesinde ele alınan söz konusu yönetmelik 

bu çalışma için de temel referans olarak kabul edilecektir. Bu tez çalışmasında; getirilen yasal 

düzenlemelerle havayolu ile seyahat eden yolculara ne tür haklar sağlandığı ve havayolu şirketlerinin 

sorumluluklarının neler olduğu araştırılmaktadır. 

Project Abstract  : Today the human and engaged in the transport of cargo airline companies, parallel to 

technological developments offer the comfort and speed of the traveller with the very preferred. From the 

past until today, however, airlines are experienced various problems (flight cancellation, delay, delay, 

baggage loss, injury, accident resulting in the death etc.) for passengers with a lot of material and moral 

losses caused. In the last years, the united states and Western European countries, such as advanced 

societies in the scope of consumer rights, the requirements imposed on airline travel with passengers has 

reached a container. National and international dimensions of airline passenger rights and responsibilities of 

countries signatory to the agreement can be said to be determined. Because for the first time in the world, 

the Warsaw Convention of 1929 until 1999 was applied to air transport. The signing of the countries in 

turkey, where the Montreal Convention, which apply to air transportation in the nature of a treaty. The eu 

(Regulation EC 261/2004) regulation of the rights of airline passengers. In turkey, 2920 of Turkish Civil 

Aviation law, even though the deficiencies in this regard, it is seen that. Turkey, is the lack of such 

legislation to the Eu, similar to the Turkish tailoring under the Directorate General of Civil Aviation 

regulations went the way of troubleshooting. In turkey, 3 December 2011, the 28131 in the Official Gazette 

and 1 January 2012, and entered into force on Airline Passengers Traveling with the Regulation On the 

rights of the” Shy-Passenger, 2012) within the framework of the regulation in question for this study will be 

considered as the primary reference. In this work; legislation made to airline passengers who travel with 

what kind of rights is provided, and the responsibilities of the airline companies being investigated. 
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Proje No       : 2013.04.03.143 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Lokomotor, Solunum–Rolaşım, Sindirim, Ürogenital ve Nörolojik Sistemler Konusunda Tıp 

Fakültesi Dönem–2 Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.05.2016          

Proje Özeti : Anatomi tıp fakültesi eğitiminin en önemli temel alanlarından birisidir. Organların ve organ 

sistemlerinin yapısı ile organlar ve sistemler arasındaki ilişkinin kavranması tıp eğitiminin zorunlu ve zorlu 

bir aşamasıdır. Tıp Fakültesi öğrencileri Eğitimlerinin ilk iki yılında Anatomi eğitimi almaktadır. Dönem -1 

ders programında 3.ve 4. Ders kurullarında osteoloji ve Artroloji ile başlayan anatomi eğitimi, Dörem-2 ders 

programında Myoloji, Dolaşım sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem ve nöroanatomi olarak devam 

etmektedir. Tıp eğitiminin üçüncü ve devam eden yılları için anatomi eğitimi yeni bilgilerin inşa edildiği bir 

temel oluşturmaktadır. Öğrencilerin klinik eğitimlerinin ağırlık kazandığı 3,4,5 ve 6 dönemlerdeki başarısı 

ile mezuniyet sonrasında mesleki başarı ve uzmanlık eğitimi giriş sınavları başarısında da anatomik bilgi ve 

beceriler etkili olmaktadır.Anatomi bilgilerinin kalıcı olması öğrenmede kullanılan yöntemlerle yakından 

ilgilidir. 

         Kitap, görsel sunum materyal ve araçları, maket ve kadavra kullanımı, eğitimin başarısını ve öğrenilen 

bilgilerin kalıcılığını doğrudan etkilemektedir. Yalnızca teorik bilgilerin verildiği eğitimin kalıcı olması ve 

sonraki yıllara temel oluşturması mümkün değildir. Bu nedenle Anatomi eğitiminde yeterli 

sayıda/yoğunlukta maket ve kadavra kulanımına ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Anatomi Eğitim Maketleri, Kadavra, Görsel sunum araçları 

Project Abstract : Anatomy is one of the most important basic areas of medical education. Understanding 

the structure of the organs, systems and relations among them is a compulsory and difficult matter. The 

medical students takes anatomy lessons at the first two years of their education, they takes osteology and 

artrology at the first year program, and they continues with myology, circulatory system, digestive system, 

urogenital system and neuroanatomy lectures at the second year program. Anatomy education construct a 

base, for the third and consecutive years's new knowledge. The anatomic knoledge and skills of the students 

also effects the 3,4,5,6 years's success which the clinical education gets heavier and Professional success 

and postgraduate specialist education entrance exam's success. The permanency of anatomical knowledge is 

relevant to the methods used at the education.  

          The usage of book, visual presentation materials and tools, models, and cadaver directly effects the 

success of the education and its permanenty. It is not possible to be permanent and compose a base for next 

years, the only teoretic lessons. Thereof there is a necessity for usage of anatomical models and cadaver in 

sufficient density for anatomy education. 

Keywords: Anatomy education, Anatomical models, Cadaver, Visual presentation tools. 
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Proje No         : 2013.04.02.144 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Ratlarda EWSL Sonrası Böbrekte Oluşan Oksidatif Stres Hasarında N-Asetil Sisteinin 

Koruyucu Etkisinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Haydar Kamil ÇAM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Dursun BABA , Doç. Dr. Hayati KANDİŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.08.2013          

Proje Özeti : Böbreklerde, vücut dışından şok dalgaları ile taş kırmanın (ESWL) böbrek dokusunda 

meydana getirdiği hücresel hasarın mekanizması net değildir. Bu konuda sorumlu tutulan moleküler 

teorilerden biri de ESWL sonrasında ortaya çıkan serbest oksijen radikallerine bağlı doku hasarıdır. 

ESWL’ye bağlı renal hasarın, geçici renal iskemi ve reperfüzyonun neden olduğu oksidatif stres sonucu 

oluşan serbest oksijen radikallerinden dolayı meydana geldiği ileri sürülmektedir. 

          Bu çalışmada ratlarda böbreğe ESWL uygulanması sonrasında, oksidatif stresin bir göstergesi olan 

plazma oksidatif stres indeksine (OSİ) olası etkisinin ve böbrekte oluşan histopatolojik değişikliklerin 

değerlendirilmesi; ayrıca koruyucu olarak N-Asetil Sisteinin etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. Bu 

amaçla deneysel rat modelinde 26 adet rat kullanılarak ESWL sonrası oluşacak biyokimyasal ve 

histopatolojik zararların N-Asetil Sisteinin ile azaltılması öngörülmektedir. Olumlu sonuç alınması 

durumunda klinik uygulamada, böbrek taşı olan hastaların tedavisinde ekstrakorporial bir yöntem olan 

ESWL’nin daha güvenli kullanımına ve yan etkilerini önleme imkanı sağlayan medikal tedavi kullanımı 

olanağı sağlayabilir. 

 Anahtar kelimeler : vücut dışı şok dalga ile taş kırma, böbrek, oksidatif stres, sıçan. 
 

Project Abstract : The mechanism of cellular damage on kidneys caused by extracorporeal shock wave 

lithotripsy (ESWL) is not certain. One of the proposed theories stated that ESWL can cause oxidative stress 

by transient renal ischemia and reperfusion.  

          In this study, the effect of the renal ESWL on the plasma oxidative stress index (OSI) as an ideal 

indicator for oxidative stress will be assessed in a rat ESWL model. Histological alterations in renal tissue 

after ESWL will also be investigated. A total of 26 rats will be used in this experimental study. Furthermore,  

it is predicted that n-acetyl cysteine may decrease the biochemical and histopathological damages occurred 

by ESWL. Based on the findings after this experimental trial, a medical treatment option maybe proposed in 

clinical practice to prevent the side effects of ESWL. 

 Keywords : ESWL (Extracorporeal shock wave lithotripsy), Kidney, Oxidative stres, Rat 
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Proje No       : 2013.04.02.145 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Dutasterid Tedavisi Alan Hastaların Prostat Dokusundaki Hypoxia-İnducible Factor-1 Alfa 

ve Vascular Endothelial Growth Factor Expresyonunun İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Haydar Kamil ÇAM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Dr. Olcay YILDIRIM, Doç. Dr. Havva ERDEM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.11.2013          

 

Proje Özeti : Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) 50 yaş üzerindeki erkekler için oldukça önemli bir sağlık 

sorunudur. BPH progresif bir hastalık özelliği taşımakta olup; hematüri, renal yetmezlik, üriner sistem 

enfeksiyonları gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Tedavisinde medikal ajanlar son yıllarda 

önemli bir yer tutmaktadır. Medikal tedavide alfa reseptör blokerleri, 5 alfa redüktaz inhibitörleri,fitoterapi 

ve bunların kombinasyonu kullanılmaktadır.5 alfa redüktaz inhibitörleri testosteronu dihidrotestesterona 

(DHT) çeviren enzimi inhibe eder. Prostat hücresinde nükleer reseptörlere bağlanarak DNA sentezini 

arttıran ve hücre büyümesine neden olan DHT’u azaltarak BPH progresyonunu engellediği 

düşünülmektedir. 5 alfa redüktaz inhibitörleri finasterid ve dutasteriddir. Yapılmış çalışmalarda 5 alfa 

redüktaz inhibitörlerinin prostat dokusunda anjiogenezi baskılayarak transüretral prostat rezeksiyonu   

(TUR-P) sırasındaki kanama miktarını azalttığı düşünülmektedir. 

          Biz bu çalışmada dutasterid tedavisi alan hastaların prostat dokusunda anjio genezisi gösteren hypoxia 

inducible  factor-1 alfa (HIF 1α) ve vascular endothelial growth factor (VEGF) ekspresyonunu inceleyerek 

dutasteridin anjiogenezise olan etkilerini araştırılmasını planladık. 

          Kliniğimizde BPH tanısı ile cerrahi tedavi (transüretral prostat rezeksiyon, TUR-P) indikasyonu alan 

hastalara son 1 yıl içerisinde ameliyattan 1 ay önce dutasterid 0.5 mg tablet günde 1x1 rutin olarak 

başlanmaktadır. Retrospektif olarak incelenerek son 1 yıl içerisinde kliniğimizde TUR-P yapılan ve çalışma 

kriterlerini karşılayan hastalar çalışma grubu olarak alınacak. Kliniğimizde dutasterid 0.5 mg tablet 

tedavisinin rutin olarak başlandığı tarihten önce TUR-P yapılan hastalar geriye dönük incelenerek, çalışma 

kriterlerini karşılayan ve herhangi bir şekilde dutasterid 0.5 mg tablet tedavisi almamış hastalar ardışık 

olarak kontrol grubu olarak alınacak. Üriner enfeksiyonu, mesane taşı, mesane tümörü, prostat kanseri, 

üretral kateterli, pelvik radyoterapi alan hastaların çalışma dışı bırakılacak. 

 Her iki grupta TUR-P sonrası elde edilen patoloji spesmenleri patoloji bölümünce incelenerek, her grubun 

prostat dokusundaki HIF 1α ve VEGF ekspresyon düzeyleri karşılaştırılacak. 

Anahtar kelimeler: Bening Prostat Hiperplazisi, Dutasterid, hypoxia-inducible factor-1 alfa, vascular 

endothelial growth factor. 
 

 

 

Project Abstract : Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is a very common health problem for men over the 

age of 50. BPH is a progressive disease which can lead to serious complications such as, renal failure, 

urinary tract infections and hematuria. In recent years medical agents play an important role in the 

treatment. Alpha receptor blockers, 5- alpha reductase inhibitors, phytotherapy and combinations of these 

are used for the medical management of BPH.5-alpha reductase inhibitors inhibit the enzyme that converts 

testosterone to dihydrotestosterone (DHT). 

          Thus it prevents the progression of BPH by reducing DHT which binds to nuclear receptors in 

prostate cells causing increased DNA synthesis and cell growth. Current 5-alpha reductase inhibitors are 

finasteride and dutasteride. It was shown that 5-alpha reductase inhibitors reduce the amount of bleeding 

during transurethral resection of the prostate (TUR-P) by suppressing angiogenesis in prostate tissue. The 
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 current trial is planned to investigate two common parameters of angiogenesis, namely hypoxia-inducible 

factor-1 alfa (HIF 1α) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients receiving dutasteride.  The 

patients who underwent TUR-P routinely received dutasteride for a month prior to surgery during the last 

year.These patients were than retrospectively compared with the previous TUR-P patients without 

dutasteride.Any additional disease such as urinary infections, bladder stones, bladder tumor, prostate cancer, 

urethral catheterization, pelvic radiotherapy constitutes the exclusion criteria.         

            The histopathological spacemens of both groups were compared regarding the immnohistologiacal 

expressions of HIF and VEGF. 

Keywords : 5a-Reductase İnhibitor;Dutasteride,Hypoxia-İnducible Factor-1 Alfa,Vascular Endothelial 

Growth Factor 
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Proje No        : 2013.04.02.146 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Ratlarda Oluşturulan Deneysel Tam Kat Osteokondral Defekt Modelinde Nano Kompozit 

Multiplayer Biomimetik Skafold (Maioregen), Bioabsorbabl Eklem İmplantı (ACS) ve Mikrokırık 

Yönteminin Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İstemi YÜCEL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Kazım SOLAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.10.2013          

 

Proje Özeti : Osteokondral defektlerin tedavisi halen ortopedistlerin en zor klinik problemlerinden biridir. 

Tüm tedavilerde ortak amaç biyolojik ve morfolojik yönden sağlıklı kıkırdağa benzer hiyalin kıkırdak 

oluşumunu sağlamaktır. Bunun için çeşitli cerrahi prosedürler geliştirilmiştir. Tam kat kıkırdak 

lezyonlarında mikrokırık yöntemi ile defektli bölgedeki subkondral kemik delinir. Sonrasında bu 

deliklerden kemik iliğinden kaynaklanan pluripotent mezenkimal kök hücreleri defektli alanda bir pıhtı 

oluşturur ve zamanla fibröz bir kıkırdak oluşur. Nano kompozit multilayer biomimetik skafold (Maioregen) 

tip 1 kollajen ve nano yapılı hidroksiapatit yapısı ile kıkırdak ve osteokondral defekt tamiri için 

tasarlanmıştır. Üç boyutlu bir matriks yapısı vardır. Bu skafold tüm osteokondral dokuyu; kıkırdak, kıkırdak 

kemik geçiş zonu ve subkondral kemiği taklit eder. Bioabsorbabl eklem implantı (ACS) tam kat 

osteokondral defektlerde mikrokırık işlemi sonrası mezenkimal ve progenitor hücrelerin kemotaksisi sonrası 

kıkırdak tamir dokusu oluşturmak için uygulanır. Otolog serum ve hyaluronan poliglikolik asit (PGA) 

skafold bir araya getirilir ve tam kalınlıkta osteokondral defekte implante edilir. Biz çalışmamızda ratların 

dizlerinde tam kat osteokondral defekt oluşturarak nano kompozit multilayer biomimetik skafold 

(Maioregen), bioabsorbabl eklem implantı (ACS) ve mikrokırık yöntemini  karşılaştırmayı amaçladık. 

Çalışmada toplam 40 adet rat kullanılacaktır. Ratların sağ dizlerine interkondiler bölgeye 2 mm çapında ve 

2,5 mm derinliğinde silindirik tam kat osteokondral defekt oluşturulacaktır. 1. 2. Ve 3. gruptaki tüm ratların 

dizleri 4 hafta sonra yeniden opere edilecektir. 1. gruba nano-yapılı kompozit multilayer biomimetik skafold 

(maioregen) uygulanacaktır. 2. gruba mikrokırık işlemi sonrası bioabsorbabl eklem implantı (ACS) 

uygulanacaktır. 3. Gruba 0.5 mm çapında, 0.8 mm derinliğinde mikrokırık işlemi yapılacaktır. 4. gruba ise 

artrotomi uygulanacak fakat defekte herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Ratlar 6 hafta takip edilerek 

sakrifiye edilecek ve elde edilen preperatlar makroskopik ve histopatalojik olarak incelenecektir.  

Anahtar kelimeler : Osteokondral defekt, mikrokırık, skafold, sıçan 
 

 

Project Abstract : The treatment of osteochondral defects is one of the most hard clinical problems of 

orthopedists. Common purpose of all traetments is to have a biological and morhological healthy hyalin 

cartilage. To have this normal-like cartilage ,variable surgical treatments were developed. The subchondral 

bone is drilled With Microfracture method, in the treatment of Fulll-thickness cartilage defects. After this 

treatment, from holes drilled, pluripotent mezenchymal stem cell migrates to defected area and fibrose 

cartilage occurs. . Nano compozit multilayer biomimetic scafold (Maioregen), whose structere is made by 

type 1 collagen and nano hyrdoxiapetite, is designed for treatment of osteochondral defect . It hasa three 

helix matrix structure. Thus scafold imitates all osteochondral structure; cartilage, cartilage bone changing 

zone and sobchondral bone.   

          Bioabsorbable articulatio implant(ACS) is applied for full thickness osteochondral defects and makes 

mezenchymal and osteoprogenitor cells migrate and new cartilage occurs. Otologeus serum and hyaluronan 

poliglicolik asit (PGA) scafold combines and implants to the full thicness osteochondral defect. In our study 

we planned to make full thicness osteochondral defect in the knee of rats and compare nano kompozit 
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we planned to make full thicness osteochondral defect in the knee of rats and compare nano kompozit 

multilayer biomimetik scafold (Maioregen), bioabsorbabl articulatio implant (ACS) ve microfracture. İn our 

study we plan to use 40 rats. . We plan to make osteochondral defect to the intercondyler zone Right knee of 

rats 2mm and 2.5 mm. 1., 2., 3. Groups all rats ’ knees will be operated after 4 weeks. 1. Group nanos- 

nanostructure kompozit multilayer biomimetik scafold (maioregen), 2 group after microfracture 

Bioabsorbable articulatio implant(ACS), 3 group0.5 mm-0.8 mm microfracture wil be applied.To the 4. 

Group artrotomy will be apllied and nothing will be done if see any defects. Rats will be sacrified after 6 

months followed, preparats will be analysed macroscopic and histopathologicly 

Keywords : Osteochondral Defect, Microfracture, Scaffold, Rats. 
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Proje No          : 2013.04.02.147 

Proje Türü      : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Nöromuskuler Bloğun Geri Döndürülmesinin 

Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Özlem ERSOY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.11.2013          
 

Proje Özeti : Çalışmamızda diabetes mellitusun nöromuskuler kavşak ve nöromuskuler blokajın geri 

döndürülmesi üzerine yaptığı etkilerin araştırılması planlanmıştır. Nöromuskuler bloke Edici ilaçlar 

anestezinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Diabetes mellitus gibi multisistem Hastalıkları, bu ilaçların etki 

düzey ve sürelerinde değişikliğe neden olarak, nöromuskuler Bloker ajan kullanımındaki belirsizlikleri 

arttırmaktadır. Bu hastalarda peroperatif  dönemde kas gevşemesi düzeyinin bilinmesi ile bilinçsiz dozaj ve 

kullanım engellenecektir. Çalışmamızda diyabetik ve nondiyabetik hastalarda nöromuskuler bloğun geri 

döndürülme özellikleri karşılaştırılacaktır. Çalışmamız sonunda, diyabetin Nöromuskuler blokajın geri 

döndürülmesi üzerine etkileri incelenerek nöromuskuler bloker ajanın ve blokajı geri döndürücü ajanın 

güvenli doz aralığında kullanılması ile yarattığı maliyetin düşürülmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, 

diyabetik ve nondiyabetik 30'ar hastadan oluşan 2 grup olmak üzere toplam 60 hasta ele alınacaktır. Bütün 

hastalara standart monitorizasyon ve midazolam 1 mg iv ile premedikasyon uygulanacaktır. Anestezi 

İndüksiyonu için propofol 2 mg/kg iv , fentanil 1 mcg/kg iv, rokuronyum 0,6 mg/kg iv uygulandıktan sonra 

tof stimulasyonunda t4/t1=2 olduğunda hastalar entübe edilerek, Rokuronyum uygulanmasından 

entübasyona kadar geçen süre kaydedilecektir. Operasyon sonunda nöromuskuler blokaj geri döndürücü 

ajan olan sugammadeks 3 mg/kg iv uygulanarak, tof değeri 0,9 olunca hasta ekstübe edilecek, ve son 

rokuronyum dozundan ve Sugammadeks uygulamasından ekstübasyona kadar geçen süreler 

kaydedilecektir. Grupların tamamlanması sonrasında her iki grup arasında entübasyon, maksimal blok 

oluşma, derlenme, klinik etki, ekstübasyon süreleri ve diğer parametreler açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark olup olmadığı belirlenecektir. 

Anahtar kelimeler: Genel Anestezi, Diabetes Mellitus, Nöromuskuler Blok. 
 

 

Project Abstract : In our study we aimed to research special effects of diabetes mellitus on neuromuscular 

junction and recovery of neuromuscular blockage. Neuromuscular blocking agents are an important part of 

anesthesia. Multisystem diseases like diabetes mellitus could change efficacy and duration of neuromuscular 

blocking agents. Knowledge about grade of neuromuscular blockage by diabetic patients peroperatively 

could prevent unlogical usage. In this study we will compare recovery from neuromuscular blockage 

between diabetic and nondiabetic patients. Eventually the effect of diabetes on neuromuscular blockage will 

be analysed, and it is planned to reinforce the usage of neuromuscular blocking agents sefely and 

costeffectively. In the study 60 patients will be separated into 2 groups (diabetic, nondiabetic). All patients 

will be monitored as standard and premedicated with midazolam 1 mg IV. Induction of anesthesia will be 

performed with propofol 2 mg/kg IV, fentanyl 1 mcg/kg IV, rocuronium 0,6 mg/kg IV and patients will be 

intubated when T4/T1=2 is seen on TOF monitor. At the end of the operation sugammadex 3 mg/kg  

IV(neuromuscular blockage reversing agent) will be injected and patients will be extubated when TOF-

value is 0,9. Intubation time, time to maximal blockage, recovery time, clinical efficacy, extubation time 

and vital parameters will be compared between two groups statistically. 

Keywords: General Anesthesia, Diabetes Mellitus, Neuromuscular Blockage. 
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Proje Yürütücüsü : Doç. Dr.  Aybike Ayfer KARADAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Şerife SAYIN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.05.2014          

Proje Özeti : Korunan alanlar; ekolojik, kültürel, estetik, rekreasyonel ve ekonomik,özelliklere sahiptir. Bu 

çalışma korunan alanlardaki rekreasyon faaliyetlerinin, ekonomik değerinin belirlenmesi amacını 

taşımaktadır. Çalışma, Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yürütülmüştür. Veri toplama amacıyla arazi ve anket 

çalışmalarından yararlanılacaktır. Anket sonuçları PASW Statistic 18 ortamına aktarılarak, çeşitli 

istatistiksel analizlerle değerlendirilecektir. Araştırma bulguları, rekreasyonel faaliyetlerin, Abant Tabiat 

Parkı’nın ekonomik değerindeki etkisi çerçevesinde yorumlanacaktır. Sonuç olarak alanın, ekonomik 

değerin artırılması için rekreasyon alanlara yönelik öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Korunan alanlar, Rekreasyon, Rekreasyon Ekonomisi, Abant Gölü Tabiat Park (Bolu). 

Project Abstract : Protected areas have important features in terms of ecological, cultural, aesthetic, 

recreational, and economic. This study is intended ınvestigation of the economic effects of the recreaotinal 

facilities in protected areas The study was conducted in Lake Abant Nature Park. The land will be used for 

the purpose of data collection and survey work. The survey results transferred to PASW Statistic 18, various 

statistical analyzes will be evaluated. Research findings, recreational activities, Abant Nature Park, 

interpreted in the framework of the economic value of the effect. As a result, space, recreation areas, 

proposals to be developed in order to increase the economic value. 

Keywords: Protected Natural Area, Recreation, Recreation Economy, Abant Lake Natural Park ( Bolu). 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No       : 2013.07.04.149 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya ve Yüzey 

Pürüzlülüğüne Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Suat SARIDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Selim ÇAKMAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.05.2014          

Proje Özeti : Talaşlı imalat işlemlerinde, kesici uç geometrisinin, ilerleme miktarının ve talaş derinliğinin 

talaş kırma ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkileri bulunmaktadır. Talaşın kesilip kırılması üç model ile 

sağlanabilir. Talaşlar kendiliğinden, kesici takım tarafından ve iş parçası tarafından kırılır. Kendinden 

kırılan yöntemde talaş kesici uçtan çıkarken bükülme yöntemi ile kendiliğinden kırılır. Takım tarafından 

kırılan talaş yönteminde, talaş kesici ucun boşluk yüzeyine temas edene kadar bükülür ve ortaya çıkan 

gerilme talaşı kopartır. İş parçası tarafından kırılan talaş yönteminde, talaş henüz işlenmiş olan yüzey ile 

temas ettiğinde kırılır. Yani kırılan talaş kıvrılarak tekrar iş parçasına teması ile kırılır. Bu tipte talaş kırma 

parçada oluşabilecek hasar nedeniyle yüksek yüzey kalitesinin gerekli olduğu uygulamalarda uygun 

değildir. 

 Bu çalışmada AISI 4140 çeliği CNC tornada, kaplamalı karbür kesici takımlarla tornalanacaktır. 

Deneylerde kaplamalı değişik uç geometrisine sahip uçlar kullanılacaktır. Farklı uç talaş kırıcı formunun 

kesme kuvvetlerine, yüzey pürüzlülüğüne ve talaş formuna etkisi araştırılacaktır. Farklı kesme parametreleri 

kullanılarak, CNC torna tezgahında (DMG Multitask- 5 eksen) birçok deneyler yapılacaktır. Kesme 

kuvvetleri, deneyler esnasında makineden çekilen güç (kW) ölçülerek elde edilecektir. İşlenen malzemeler 

üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçülerek, elde edilen tüm veriler kayıt altına alınıp incelenecektir. İlk 3 aylık 

dönemde deneyler yapılacaktır. Sonraki üç aylık dönemde deney sonuçları yorumlanacaktır.  

 Anahtar Kelimeler : AISI 4140 Çeliği, Kesici Uç Geometrisi, Kesme Kuvvetleri, Tornalama, Yüzey 

pürüzlülüğü 

Project Abstract : Tool cutting edge form, machining amount and depth of cut surface effect on the surface 

roughness and chip breaking at the metal cutting operations. Machining and chip breaking can be achieved 

with three models. Chips are broken by spontaneous, cutting tools and work piece. A chip breaks 

spontaneously with bending method at spontaneous break method. A chip is pliant until a chip contact to 

surface of cutting edhes’s area and the resulting stress break a chip at the method of cutting tools. A chip 

breaks when the chip contact a machined surface at the method of chip which is broken by work piece. In 

other words, the broken chip break with contact to work piece. This type of chip breaking not applicable at 

the application of high surface quality due to damage which could be at the work piece. In these study, the 

AISI 4140 steel will turning at CNG lathe with plated carbide tools (CNMG 120408-PR, CNMG 120408-

PM VE CNMG 120404-PF). The inserts which are coated with different tip geometry will use at the 

experiments. The effect of different type form of chip breaker on the cutting forces, surface roughness and 

chip form will investigate. Many experimental procedure will make with different break parameters at the 

CNG lathe (DMG Multitask- 5 axis). Break forces will achievement with a force (kW) which absorb from 

lathe during the experiments.The surface roughness will measure and analyze. The experiments will make at 

the first three mounts. The test results will interpretation at the next three mounts.  

Keywords : AISI 4140 steel, cutting edge form, cutting force, turning, surface roughness 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.08.01.150 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : P-Medyan Tesis Yeri Seçim Problemi: Bir Uygulama 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Mehmet Selami YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. İsmail DURAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.01.2014          
 

 

Proje Özeti : Global dünyada işletme birimleri açısından son zamanların en çok önem kazanan 

faaliyetlerinden biri lojistik hizmeti olmuştur. Lojistik Yönetim Konseyi tarafından lojistik şu şekilde 

tanımlanmıştır. Müşteri ihtiyacını karşılamak amacıyla bir ürünün başlangıçtan nihai müşteriye ulaşana 

kadar planlama, depolama, operasyonel süreçlerden geçme ve kontrolünü sağlama faaliyetlerinin tümünü 

içeren bir süreçtir. Lojistik işletmelerinin en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmaktadır (Özcan, 

2008). Türkiye’de özellikle son yıllarda veriler dikkate alındığında lojistik faaliyetlerin geleneksellikten 

modernliğe geçtiği söylenebilirler. Dünya bankasının 2012 Lojistik raporuna göre 2009 yılında 39. sırada 

olan Türkiye, 2012 yılında ciddi bir sıçramayla 27. sıraya yükselmiştir. Her ne kadar sevindirici bir haber 

olsa da 2023 yılında en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi amaçlayan Türkiye için lojistik faaliyetler çok 

önem arz etmektedir. Lojistik faaliyetlerin bir elemanı olan tesis yerleştirme işletmelerin temel lojistik 

giderlerini etkileyen en önemli konularından biridir. Müşterilere istediği ürünü vaktinde yetiştirme, 

hammadde kaynaklarına yakınlık, alt yapı sistemleri, üretim ve dağıtım ağının yapısı tesis yerleştirme 

kararlarını etkileyen faktörlerdendir. Tesis yerleşim probleminde amaç tesisin optimum noktaya 

yerleştirilmesi ve müşterileri en uygun tesise atamaktır. Böylece, taşıma maliyetlerinin azaltılması ve 

müşterilere istenen ürünün kısa sürede ulaştırılması hedeflenmektedir. Depo alanları, okul, banka, ilk 

yardım merkezleri, itfaiye istasyonları ve iş yerlerinin yerleştirilmesinde sıklıkla kullanılan tesis yerleşim 

problemlerinden biri p-medyan problemleridir. 

          Tesis yerleşim probleminde P-medyan yaklaşımını literatüre ilk kez 1960’ lı yılların başında Hakimi 

kazandırmıştır. Hakimi(1964) bu yaklaşımda, daha önce sıklıkla kullanılan matematiksel kesin çözümlere 

alternatif olarak sezgisel bir yaklaşım olan P-medyan problemiyle kesin değeri bulmak yerine en iyi 

yaklaşık değerleri bulma çözümünü sunmuştur . Mevcut şartlarda yüksek sayıda verilerin çözümünün 

matematiksel çözüm yaklaşımlarıyla çok uzun sürmesine karşın, p-medyan yaklaşımda süre oldukça 

azalmaktadır. P-medyan problemlerinin bir başka avantajı da yüksek sayıda verilerin hesaplanabilmesinde 

kullanılabilmesidir. Bu nedenden dolayı araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem 

olmaktadır. Ülkemizde ise p-medyan problemleriyle ilgili tesis yerleştirme çalışmaları çok az düzeyde 

olduğu görülmüştür. 

           Bu araştırmada, p-medyan tesis yerleştirme problemleriyle bir bisküvi firmasının Düzce il ve 

ilçelerindeki depo lokasyonlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, firmaların en fazla maliyete 

neden olan lojistik giderlerin azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca, depo lokasyonlarının belirlenmesiyle her bir 

müşteri kendisine en kısa mesafedeki depoya atanmış olacaktır. Sonuç olarak, müşteri talebi zamanında 

karşılanacağından müşterinin firmaya sadakati artacaktır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar ile ilerde yapılması 

planlanan “Düzce ilindeki muhtemel deprem anında insani yardım depolarının en uygun yerinin 

belirlenmesi” ile ilgili çalışmaya alt yapı sağlanmış olacaktır. 

         Çalışmanın birinci bölümde lojistik, tesis yerleştirme, p-medyan konularının kavramsal çerçevesi ve 

literatür çalışmalarıyla ilgili bilgi verilecektir. İkinci bölümde, Ülker firmasının tanıtımı, firmanın depo 

probleminin sözel ve matematiksel ifadesine yer verilecektir. Üçüncü bölümde, çalışmanın deneysel bir 

yöntem olması nedeniyle kullanılacak GIS (Geographic Information Systems) ve excel solver programları 

incelenecek ve problemimizin bu programlar yardımıyla çözüm yöntemleri tartışılacaktır. Dördüncü 

bölümde, verilerin analizi ve sonuçlarına yer verilecek. Son bölümde ise, elde edilen sonuçlar tartışılıp 

değerlendirilecektir. Çalışmanın belirtilen 8 aylık sürede tamamlanması planlanmaktadır. 
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Project Abstract : In the global world, logistics service has been one of the most important activities in 

terms of business units in recent times. Logistics is defined by the Council of Logistics Management as 

follows. A process that involves all activities of planning, storage, switch and control of operational 

processes of a product from the beginning to reach the final customer in order to provide the need for 

customer (http://www.lojistikci.com/?p=379). Logistics is one of the most important cost items of 

enterprises (Özcan, 2008). Given the data, it can be said that the logistics activities has passed from tradition 

to modernity in Turkey especially in recent years. According to the World Bank's 2012 logistics report, 

Turkey , which ranks 39 in 2009, has a significant leap in 2012, which ranks 27. Although the good news 

there, the logistics activities are of great importance for Turkey that aims to become one of the largest 10 

economies in 2023. Being an element of logistics activities, the facility location is one of the most important 

issues affecting the costs of basic logistics of enterprises. Delivering the product to customers at any time, 

proximity to sources of raw materials, infrastructure systems, structure of the production and distribution 

network are factors that affects facility location decisions. The purpose of the facility location problem is 

placing the optimum point of the facility and assigning customers to the most appropriate the facility. Thus, 

reduction of transportation costs and to reach customers as soon as the desired product is aimed. P-median 

problems are one of the facility location problems that frequently used to locate storage areas, schools, 

banks, first aid centers, fire stations and work places.  

          P-median approach to the facility location problem brought the first time in the literature by Hakimi at 

the beginning of 1960s. In this approach, Hakimi(1964) has offered a heuristic approach which is the p-

median problem of finding the best approximate values instead of finding an exact value solution as an 

alternative to commonly used mathematical exact solutions before. A very high number of data solution 

takes longer with mathematical solution approaches in the current conditions, but rather decreases while p-

median approach. Another advantage of p-median problems is that a high number of data utilized in 

computation. For this reason, it is a preferred method often used by researchers. P-median problems in 

facility location studies are very few in our country. 

          In this study, it is aimed to determine the depot locations of a cracker company in the province of 

Düzce by p-median facility location problems. Thus, logistics costs of companies that cause the excessive 

cost will be reduced. In addition, within the determination of storage locations, each customer is assigned to 

the shortest store to it. As a result, by meeting customer demand on time, customer loyalty to the company 

will increase. Morever, with the obtained results, the study’s bacground that planned in the future 

"Determination of the most appropriate place to humanitarian relief depots during a possible earthquake in 

Duzce" will be provided. 

           In the first part, the conceptual framework and literature studies of logistics, facility location, p-

median subjects will be informed. In the second part, Ulker company’s information, verbal and 

mathematical expression of the problem of the company's warehouse will be included. In the third part of 

the study, because of an experimental method used, GIS (Geographic Information Systems) and excel solver 

programs will be examined and with the help of these programs the solution to our problem discussed. In 

the fourth chapter, data analysis and results will be given. In the last section, the results obtained will be 

discussed and evaluated. the study will be completed in 8-months period. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje Özeti : Lojistik kavramı ticari alanda yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Askeri Literatürdeki 

geçmişi eski olan lojistik kavramı, yakın bir zamanda iş literatürüne de girmiş ve bu kavramın getirdiği 

anlayış oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. (Özdener, H.2010) Lojistiğin günümüzde kabul 

gören en geçerli tanımı The Council of Logistics Management (CLM) kuruluşu tarafından yapılmıştır. Bu 

tanıma göre Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi 

akışının, başlangıç noktasından (kaynağından) tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik 

zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması 

ve kontrol altında tutulmasıdır (www.logisticsclub.com: 2008). Çok genel anlamda lojistik, ürün akışının, 

çıkış noktasından varış noktasına kadar, planlanması, uygulanması ve kontrolüdür. Lojistik kavramını çok 

kısa bir tanım ile açıklamak gerekirse üreticinin üreticisinden, müşterinin müşterisine kadar bir zincirde, 

doğru malzemenin doğru zamanda bulundurulmasını sağlayan faaliyetlerin tümüdür (Kanalcı, 2005). Dış 

kaynak kullanımı, uzun yıllardır işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan, ancak rekabetin 

öneminin artışıyla ön plana çıkan bir kavramdır. Kullanıp kullanmama kararını vermenin zor olduğu, 

kullanılması sonucunda risk alınan, kullanılmadığında bazı fırsatların kaçırılmasına yol açabilen ve aynı 

zamanda da günümüzün rekabet ortamında göz ardı edilemeyecek bir olgudur (Acar ve Ateş, 2011). 

İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel 

yeteneklerin kullanılmadığı işlerin işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden 

alınmasına ?outsourcing? veya ?dış kaynak kullanımı? denir. Başka bir ifadeyle dış kaynak kullanımı; 

işletmelerin kendisine rekabet avantajı sağlayan faaliyetlere odaklanması, kendi uzmanlık alanına girmeyen 

faaliyetleri ise bu konuda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir 

biçimde sağlanması olarak tanımlanır (Özbay, 2004). 

          Lojistik hizmet sağlayıcıları, şirketlerin çeşitli gereksinimlerinin karşılanması açısından son derece 

önemli kaynaklardır. 

          Lojistik servis sağlayıcıları maliyetleri düşürülmesinde, ürünün geliştirilmesinde ve zamanında teslim 

edilmesinde işletmelere doğrudan katkıda bulunarak işletmelerin başarı ve performansını yükseltirler. 

Literatür taraması sonucunda lojistik yönetimi ve lojistikte dış kaynak kullanımı üzerine çok sayıda yabancı 

çalışmaya rastlanmıştır. Fakat ülkemizde konuyla ilgili çok sayıda araştırmaya rastlanmamıştır. Yabancı ve 

ulusal literatürde lojistik servis sağlayıcılarının rolü üzerine çok az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. 

          Araştırmanın amacı, Türkiye?de faaliyet gösteren çelik boru işletmelerinde Lojistik yönetiminde dış 

kaynak kullanımını ve lojistik servis sağlayıcılarının rolünü incelemektir. Nitel araştırma deseninin 

kullanılacağı çalışmada veriler mülakat ve yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilecek, elde veriler betimsel 

analiz tekniği kullanılarak analiz edilecektir. Türkiye’de faaliyet gösteren bütün çelik boru üretim 

işletmelerine ulaşılmaya çalışılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Hizmet Sağlayıcı, Dış Kaynak Kullanımı, 3PL. 
 
 

 

Project Abstract : Outsourcing, used for the realization of business activities for many years however, the 

increase in competition to the fore the importance of the concept. This is a phenomenon that is difficult to 

decide whether to use,received as a result of the use of risk, not in use can lead to some lost opportunities 

and also can not be ignored in today's competitive environment.(Acar ve Ateş, 2011)Businesses, based on 

skills and abilities that they have only their own jobs. Outside the work, or the basic skills used other 
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businesses, taking jobs outside the enterprise specialized in their own field of "outsourcing" is called. In 

other words, outsourcing is giving a chanse to companies for focusing on the business Logistics service 

providers, is extremely important for companies about variety needs. 

          Logistics service providers increase of your businesses performance and the success of businesses 

with reducing costs, directly contributing to the development of the product and the timely delivery. 

          In this context, the study is planned to occur in four parts. The concept of logistics, importance of 

logistics management and general information about the logistics management will be discussed in the first 

chapter. In the second part of study is about, outsourcing, importance of outsourcing for the companies and 

will be informed in which areas. In the third part, outsourcing of logistics processes and the role of logistics 

service providers will be put in. On the fourth section will continue with a research about this three-part of 

study which includes literature search. In the fourth chapter the role of logistics processes, outsourcing and 

logistics service providers, will be examined with a focus on steel pipe industry. We are planning to reach 

all the steel pipe production enterprises operating in Turkey for his study. The study which used qualitative 

research technique, the data will be obtained by interview and face to face interviews. The data will be 

analyzed using descriptive analysis technique. The study will be completed in the stated eight mount period. 

Keywords: Logistics, Logistics Service Providers, Outsourcing, 3PL 
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Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.05.2014          
 

Proje Özeti : Küreselleşme; farklı kişilerce, farklı amaçlarla işlenen, tanımlanması güç bir kavramdır. 

Küreselleşme birçok konuyla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılan, farklı disiplinlerce incelenen bir 

olgudur. Küreselleşme, kökeni çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde ileri teknoloji sayesinde 

yoğun ve hızlı bir şekilde incelenmektedir. Yüzyıllar öncesinde de küreselleşme yaşanıyordu; ancak yeni 

olan, küreselleşmenin nitel ve nicel boyutunda yaşanan değişimlerdir. Nicel olarak küreselleşmeye 

bakıldığında; ticaret, yatırım, sermaye akımları ve insanların ülkeler arasındaki dolaşımından dolayı 

meydana gelen artış söz konusuyken; niteliksel olarak küreselleşmede; politik, ekonomik ve sosyal süreçler 

ön plandadır.  

          Günümüzde küreselleşmenin içinde yaşanılan dünyayı tek bir bakımdan değil bütünsel bir şekilde 

etkilediği görülmektedir.Fakat küreselleşme olgusunun tüm ülkeleri aynı zamanda, aynı şekilde etkilediğini 

söylemek doğru değildir. Bu etki ulusal, uluslararası olacağı gibi toplumların ilişkilerinde hatta insanların 

gündelik hayat alanlarında da değişim ve dönüşüm olarak görülmektedir. Yaşanan bu değişim ve 

dönüşümün ciddi sonuçları yeni oluşumları yaratmakta ve bireylerde zihinsel değişimlerin vuku bulmasına 

sebep olmaktadır. Hem ekonomik hem de siyasal ve kültürel alanlarda yaşanılan, karşı karşıya kalınan ve 

insanları belli bir oranda “zihin karışıklığı” içinde bırakan bu değişim ve dönüşümler, “küreselleşme 

süreçleri” olarak tanımlanmaktadır (DPT, 2000:1-2). 

          21. yüzyıl dünya gündeminde “kalkınma ve çevre” konuları başlıca küresel sorunlar olarak kabul 

edilmiş, bu sorunların çözümünde küresel girişimlerin yerini yerel girişimler almaya başlamıştır. 21. 

yüzyılın ortak hedeflerinin çevre ve kalkınma olarak belirlenmesinin ardından bu sorunlara kalıcı 

çözümlerin bulunması çerçevesinde hazırlanan Gündem 21 Eylem Planı ve Yerel Gündem 21 Projesi bu 

alandaki önemli girişimlerdir. Yerel Gündem 21 programı yerelin ekonomik, sosyal, insani ve kültürel 

olarak gelişimi hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde başlıca aktörler kent konseyleridir (Eroğlu, 

2010: 44). Yerel yönetimde reform çalışmaları çerçevesinde çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. 

maddesiyle kurulması zorunlu olan kent konseyleri, kentte yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çevreye 

duyarlılığın artırılması, dezavantajlı grupların rollerinin güçlendirilmesi, kentin tarihi dokusunun 

korunmasına ilişkin olarak kentte ortak akıl ve bilinçle şekillenen bir vizyon oluşturan, saydam, katılımcı, 

hesap verebilir ve yurttaş odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiş demokratik platformlardır. 

Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve 

sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma 

önceliklerinin,sorunlarının,vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, 

çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim 

mekanizmalarını, ifade eder. Yapılan literatür taramasında küreselleşme olgusuyla ilgili çok sayıda 

çalışmaya rastlanmıştır; fakat küreselleşmenin yerel yönetimlere, yerele olan yansımaları ve bu bağlamda 

kent konseyi yapılarının okunmasıyla ilgili çalışmalar bu şekilde ele alınmamıştır. Bu da, bu açıdan 

çalışmanın özgün bir niteliğe sahip olacağını göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçlandığında; literatürde 

böyle bir çalışmanın olması, literatüre farklı bir katkı koyması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

          Araştırmanın amacı, küreselleşme sürecinin, uluslararası sistemde her düzeyde aktörü etkilemesi ve 

dönüştürmesi aşamasında yerel yönetimlerde ve yerelde olan yansımalarını incelemek olacaktır. Aynı 

zamanda küreselleşme süreci ile birlikte yerelde ortaya çıkan kent konseyleri yapıları ve yerele olan etkileri 

anlatılacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmada literatür taraması yapılacak, ayrıca nitel araştırma 

yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniğine de başvurulacaktır. 
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        Araştırma, bir proje yürütücüsü ve bir araştırmacı olmak üzere iki kişilik ekipten oluşmaktadır. 

        Araştırmanın aşamaları ise literatür taraması, veri toplama, veri analizi ve raporlama şeklinde 

belirlenmiştir. Bu dört aşamalık çalışmanın yaklaşık olarak 10 aylık bir süreyi kapsaması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Küreselleşme, Yerel Yönetimler, Kent Konseyi, Yerelleşme. 
 

Project Abstract : Globalization is a complex process which defined by different people for different 

purposes. Many tried to explain in relation to the issue of globalization, a phenomenon studied in different 

disciplines. Though globalization has a very old origin, today it is quickly analized thanks to advanced 

tecnology. Today, we live in the world of globalization is not a single sense that is affected by a holistic 

way. However, the phenomenon of globalization does not affect the all countries at the same time and the 

same ways.This affect can be not only international,but also can be affect to every society and human’s life 

          21. century, the world's agenda "development and environmental" issues have been considered as the 

main global issues, global initiatives to solve these problems, local initiatives have started to take place. 

After the agenda was determined, Agenda 21 Action Plan and The Local Agenda 21 Project are prepared as 

an important solutions. Local Agenda 21 program targeted of the local economic, social, humanitarian and 

cultural development . The realization of these goals depends on the city council. 

Many studies about globalization are seen after literature was checked out. But the effects of globalization 

to local, local governments and city councils are not found in that time. This is an important side of the 

work and also unique character of this study. The purpose of the study is that the process of globalization 

will be examined the international system and the conversion process affects all levels of local government 

and local actors. At the same time the process of globalization is discussed  the city councils and the effects 

of local stractures. 

         For these purposes, it will be check into literature, and as well as face-to-face interview technique 

which is a qualitative research methods,will be applied . The study is consist of two person team, including 

a researcher and a Project director. The Phases of research is determine by the literature review, data 

collection, data analysis and reporting,. These four stages of study is planned to cover a period of 

approximately 10 months. 

Keywords : Globalization, Local Authorities, the City Council, Decentralization. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2013.15.01.153 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanım Nedenleri: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otellerde 

Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ali TUNCEL, Mustafa BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.01.2014          
 

Proje Özeti : Teknolojideki hızlı gelişmeler kişiler ve işletmeler arası haberleşme ve bilgi paylaşım 

olanaklarını da artırmaktadır. Son yıllarda oldukça yaygın kullanılan facebook, twitter gibi sosyal paylaşım 

kanalları bireyler ve işletmeler gibi kullanıcılarına birçok imkânlar sunmaktadır. Bu çalışmada sosyal medya 

kavramının tanımı ve özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Daha sonra sosyal medya kanallarının 

avantajları ve dezavantajları tartışılarak sosyal medya kanallarında kullanılan bilgi paylaşım platformları 

açıklanacak ve turizm işletmelerinde yapılan uygulamalardan örneklere yer verilecektir. Bu çalışmada 

doküman incelemesi yapılarak ilgili yerli ve yabancı alan yazın taranacaktır. Bu araştırmanın amacı, 

İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinin sosyal medya kullanımlarına ilişkin genel bir değerlendirme 

yapmaktır.Sosyal medya kanallarının otel yöneticileri perspektifinden nasıl değerlendirildiği ve otel 

işletmeleri yöneticilerinin sosyal medya kanallarından yararlanma düzeyi araştırılacaktır. Bu çalışmada, otel 

işletmelerinin hangi sosyal medya kanallarını, neden tercih ettikleri ve bu kanalları nasıl kullandıkları, 

sosyal medya hakkında genelde ne gibi görüş ve tutumlara sahip oldukları bu araştırmanın temel sorularını 

oluşturmaktadır. İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 52 adet beş yıldızlı otel bulunmaktadır. Evreni temsil 

edebilecek şekilde seçilen ve örneklemi oluşturacak ve beş yıldızlı otel işletmelerinin yöneticileri ile 

görüşmeler yapılacaktır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine uygun açık ve kapalı uçlu 

sorulardan oluşan görüşme ve anket formu kullanılacaktır. Ayrıca katılımcı gözlem formu ile kısa bir anket 

formu da destekleyici bulgulara ulaşmak için kullanılacaktır. Böylece veri çeşitlemesi yapılacaktır. Bu 

çalışma, ilgili alan yazına bir katkı sağlayacağı gibi Türkiye’de otel işletmelerinin yöneticilerinin sosyal 

medya kanallarından yararlanma düzeyini belirleyecek çalışmalardan birisi olacaktır. Elde edilen bulgular 

üzerinde kategorik bir değerlendirme yapılacaktır. Analiz birimleri olarak kelime, cümle ve paragraflardan 

yararlanılacak;sonunda kodlama ve derinlemesine kavramsallaştırma çalışması yapılacağı için böylece bir 

içerik analizi yapılabilecektir. 

          Araştırma sonucunda otel işletmelerinin sosyal medya kanalları olarak en çok facebook ve twitter’ı 

kullandıkları, güncel bilgi paylaşımı, otel ürün ve hizmet tanıtımı, geri bildirimler alma, yeni ürün geliştirme 

gibi amaçlarla kullandıkları tahmin edilmektedir. 
 

 

Project Abstract : Rapid advances in technology, people, and business-to-business communication and 

information sharing opportunities and also increases. In recent years, the most widely used facebook, twitter 

and other social networking channels to individuals and businesses, such as users with many facilities. In 

this study, the definition of the concept of social media, and will be given information about the features. 

Social media channels discussed the advantages and disadvantages of using social media channels used for 

information sharing platforms and will be announced in the tourism business practices examples will be 

given. In this study, the review of the document by the relevant domestic and foreign field type will be 

scanned. The purpose of this research, the five-star hotel in Istanbul of business use of social media, an 

overall assessment of yapmaktir.sosyal of media channels in the hotel managers from the perspective of 

how it is interpreted and hotel business managers to benefit from social media channels in the level will be 

explored. In this study, the hotel business of which is the social media channels, they prefer and why and 

how they use these channels, about social media in general, opinions and attitudes as to what they have to 

basic questions of this research. Operating in istanbul, a total of 52 five-star hotel. The universe can be 

represented in a way that is selected and the sample of which is a five-star hotel and business meetings will 
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be held with the managers of. In the interviews, semi-structured interview methods suitable for the open and 

closed-ended questions of the interview and the questionnaire will be used. Also the form of participant 

observation with a short questionnaire and supporting the findings will be used to reach. Thus, variations of 

data will be done. In this study, the corresponding field of the type that will contribute to a hotel companies 

in Turkey, as manager of social media channels that will determine the level of access to one of the study 

will be. On the findings of a categorical evaluation will be made. Units of analysis as words, sentences, 

paragraphs and utilized;in the end and in-depth coding conceptualization of work to be done so that a 

content analysis will be made. 

          As a result of research of hotel business social media channels as facebook and twitter to use, up-to-

date sharing of information, best product and service promotion, feedback, new product development, such 

as used for the purposes estimated. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.04.03.154 

Proje Türü    : Tıpta uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : CO2 Retansiyonu Olan Hastalarda NSE ve S-100 B Düzeylerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Muhammed Melik ÇANDAR, Doç. Dr. Hayati KANDİŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.05.2013 – 02.11.2013          
 

Proje Özeti : Karbondioksit ( CO2 ) retansiyonu vücuttan fazla CO2’nin akciğerler yardımıyla atılımının 

birtakım nedenlerle azalması olarak tanımlanan fizyopatolojik bir süreçtir. Başta solunum sistemi olmak 

üzere birçok majör sistemin akut ve kronik hastalıklarında vücutta CO2  retansiyonu meydana gelebilir. 

           Bu gibi durumlarda CO2 retansiyonu vücudun kompenzatuar mekanizmaları tarafından manipüle 

edilmeye çalışılır. Bu manipülasyonun başlıca kontrolörü olan Santral sinir sistemi (SSS), solunum 

sisteminin düzenlenmesinde CO2  seviyelerini temel belirteç olarak kullanır. Fakat SSS ileri derecede artan 

CO2  düzeylerine uygun yanıt veremez. Bu uygunsuz yanıt zararlı bir kaskadı başlatır ve SSS’de hasara 

neden olur. 

          Bu tehlikeli durumu ön görmede klinisyene yardımcı olabilecek ona yön verebilecek birtakım 

belirteçlere ihtiyaç vardır. Santral sinir sisteminin hasarını ve hasarın boyutlarını bildirmesi amaçlanan 

birçok biyobelirteç araştırılmıştır. Günümüzde beyin hasarını göstermede popüler bir belirteç olarak Nöron 

Spesifik Enolaz (NSE), S100 B ve IL-8 biyobelirteçleri üzerinde çalışılmaktadır. 

          Beynin glukoz metabolizmasında bir enzim dimeri olan NSE, nöronlarda gama-gama enolaz olarak 

görev yapmakta olan bir proteindir. Beyinde iskemik inme, meningoensefalit ve kafa travmasında NSE’nin 

arttığı gösterilmiştir. NSE’nin serumdaki miktarının beyin hasarının boyutuyla ilişkili olduğu saptanmıştır. 

          S-100 ise hücre içi kalsiyum bağlayıcı protein dimeridir. Glioma, melanoma, schwannoma gibi birçok 

tümörde yükselen bu biyobelirtecin, iskemik inme, meningoensefalit ve kafa travmasında da arttığı tespit 

edilmiştir. 

          Bizim çalışmamızın amacı ise CO2  yüksekliğinin santral sinir sistemi üzerindeki olası olumsuz 

etkilerini tespit etmede NSE ve S-100 B biyobelirteçlerinin yararlı olup olmayacağını araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler : Karbondioksit, S-100 Beta, Nöron spesifik enolaz 
 

 

Project Abstract : Carbondioxide (CO2) retention is a physiopathological process which is defined as a 

decrease in removal of excess amount of CO2  by way of lungs for some reasons. Acute and chronic 

disorders of respiratory system and many other major systems of the body may cause a CO2  retention on 

the body. 

          In these kind of situations, CO2  retention is tried to be manipulated by the compensatory mechanisms 

of the body. Primary controller of this manipulation is Central nervous system (CNS). CNS uses CO2  as a 

basic reagent in order to control respiratory system But CNS cannot response properly with the excessive 

increase in CO2 levels. This improper response will start a harmful process and cause damage in CNS. 

          For prediction of these dangerous situations, some helpful and way lightening biomarkers are needed 

in order to help the clinician. At the present day, many biomarkers are investigated for detecting the CNS 

injury and the amount of it. In order to detect the brain damage Neuron specific enolase (NSE), S-100b and 

IL-8 is popularly investigated in these days. 

          NSE is an enzyme dimer in glucose metabolism in brain. It Works as a gamma-gamma enolase. It is 

shown that NSE increases in ischemic stroke, meningoensephalitis and head trauma. A significant relation is 

detected between serum levels of NSE and the amount of brain damage. 

          S-100 is small calcium binding protein dimer. This biomarker increases in tumors like glioma, 

melanoma, schwannoma. It also increases in ischemic stroke, meningoensephalitis and head trauma. 

In this study, our aim is to detect if NSE and S-100b may be used as biomarkers in order to show any CNS 

damage in CO2 retention conditions. 

Keywords: Carbondioxide, S-100 Beta, Neuron specific enolase. 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar  : Ayhan Saritas, Muhammed Melik Candar, 2013. 

“Research of Neuron Specific Enolase (NSE) and S-100B levels in patients with CO2 retention”,                

1
st
 International Critical Care and Emergency Medicine Congress , November 2013, Pendik/Istanbul. 
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Proje No          : 2013.04.03.156 

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Diyabetik Hastalarda Özelleştirilmiş Eğitim Proğramının Yaşam Kalitesi ve Metabolik 

Parametreler Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. İlknur ARSLANOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Semih BOLU, Gülşen AYTAR, Seltap TAŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.09.2014          

 

Proje Özeti : Diyabetik çocuklar yaz okulu ve diyabetikler kongresi Türkiye'de ilk kez birimimiz tarafından 

uygulanmaktadır. Dünyada örneğine de literatür taramasında raslanmamıştır. Yaz okulu birimimizin 

dördüncü, diyabetikler kongresi ise ikinci uygulaması olacaktır. Beklenen yararları eğitim gören 

diyabetiklerde metabolik kontrol ve yaşam kalitesi düzelmesi, ayrıca üniversitemizin akademik çevre ve 

kamuoyunda prestij kazanmasıdır. Eylül 2012 itibariyle eğitim materyelleri hazırlığına başlanacaktır. Şubat 

2013 döneminde etkinliğin duyurularına ve eğitimci-katılımcı kayıtlarına, program oluşturulmasına ve 

diyabetik çocuklarda metabolik ölçümlere başlanacak; Mayıs 2013 de ulusal katılımlı üç gün süreli 

diyabetikler kongresi, 1-5 Temmuz 2013 tarihlerinde ise yaz okulu gerçekleştirilecektir. Verlerin toplanması 

Ekim 2013, analizi Aralık 2013 de sonlanacaktır. 
 

Project Abstract : Diabetic Kids Summer School and Congress of Diabetics are first examples of such 

activities performed by our university in Turkey and throughout the world according to the literature. In our 

university, summerschool will be the 4 th and diabetics congress the second trial of these kind. The expected 

benefits are enhancement of metabolic control and quality of life among participants and to attract academic 

as well as public interest to University of Duzce. Preparation of educational material will start in September 

2012. In February 2013 announcements and recruitments for participants and educators will start, the 

congress will be held in May 2013 three days long and summer school at 1-5 July 2013. Data collection and 

analysis will be finished at the end of Octobre 2013 and December 2013 respectively. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.04.03.157 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Etyolojili Nöropatilerde Tek Lif (Single Fiber) EMG Bulguları 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar:  Mehmet ALTAN, Mustafa ŞEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2016          

Proje Özeti :  Deneysel olarak oluşturulmuş veya klinik polinöropatiler deki histopatolojik çalışmaların 

sonuçlarına göre lezyon myelin kılıfa (demyelinizasyon) veya aksona (Wallerian degenerasyon) sınırlıdır. 

Bu iki patogenetik mekanizmanın ayrımı özellikle myelin kılıfını tutan patolojilerde sinir fonksiyonlarının 

geri döndürülebilmesi açısından önemlidir. Sinir biyopsileri bu ayrım için yaralı olmakla birlikte invaziv bir 

yöntem olmaları ve bazı hastalarda kısıtlayıcı sebepler olması sebiyle yaygın kullanılamamaktadır. Rutin 

nörofizyolojik yöntemlerle de bu iki tip polinöropatiyi birbirinden ayırmak da her zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu çalışma ile rutin nörofizyolojik yöntemlerin yanında tek lif EMG kullanılarak hafif ve 

orta derece polinöropatilerde  aksonal tutulum mu yoksa myelin tutulumumu olduğu değerlendirilecektir. 

Project Abstract : As is known from histological studies both in experimentally produced and in clinical 

polyneuropathies, the lesion in the peripheral nerve fibre can be restricted to the myelin sheath 

(demyelination) and can, in addition, affect the axon (Wallerian degeneration). In clinical polyneuropathies 

the differentiation between  myelin and axonal  lesions is  of great 

importance, especially with regard to the  prognosis  for restitution of nerve function which is impaired with 

involvement only of myelin sheath. Nerve biopsies are useful in this evaluation but have some limitations. 

With routine neurophysiological investigations,it may also be difficult to differentiate between the two types 

of polyneuropathy.The aim of the present investigation was to evaluate whether SFEMG offeredpossibilities 

of discriminating between axonaland myelin lesions in slight and moderate polyneuropathies. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No      : 2013.02.03.160 

Proje Türü  : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Hızlandırılmış QUV Yaşlandırmanın Farklı Fırınlarda Isıl İşlem Görmüş Sarıçam, Kayın ve 

Meşe Odunları Üzerindeki Tek ve Çift Komponentli Su-Bazlı Vernik Katmanlarına Etkisi. 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Süleyman KORKUT, Ümit AYATA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2015         Ek süre: 6  Ay  

Proje Özeti : Isıl işlem metodu 1990 yılından bu güne kadar orman ürünlerinde geniş bir kullanım alanı 

bulmuştur. Odun hammaddesine olan talebin artması ve ormanların gitgide azalması neticesinde eldeki 

hammaddenin rasyonel değerlendirilmesi yollarına başvurulmuştur. Özellikle desen ve diğer odun 

özellikleri nedeniyle büyük rağbet gören yapraklı ağaçların azalması neticesinde iğne yapraklı ağaçların, 

çeşitli metotlarla odun özelliklerinin geliştirilmesi ile yapraklı ağaçların kullanım alanlarında 

değerlendirilmesi için ışıl işlem tekniği ortaya çıkmıştır. Çalışmada; ülkemizde de geniş bir kullanım alanı 

bulan ısıl işlem tekniğinin; sarıçam, meşe ve kayın gibi yerli ağaç türlerimiz ile tek ve çift komponentli su 

bazlı vernik uygulanmış ağaç malzemelerdeki vernik film katmanı üzerinde oluşturduğu etkilerinin QUV 

yaşlandırma üzerine etkileri araştırılacaktır. Çalışma sonucunda QUV yaşlandırmanın, ısıl işlem uygulanmış 

malzemenin verniklenme özellikleri belirlenerek gerek uygulamaya gerekse literatüre büyük bir katkı 

sağlanmış olacaktır. 

Project Abstract : Heat treatment method to this day until the year 1990, forest products has found a wide 

field of use. Increased demand for wood raw material and the result of forests dwindle away in the rational 

evaluation of the available raw material has been applied to the road. Especially patterns and other wood 

properties due to large demand reduction in the leafy trees, coniferous trees As a result, various methods of 

wood with properties in the development of the use of trees to be evaluated for the brilliant processing 

technique has emerged. Study in our country find a wide field of use of heat treatment techniques, Scotch 

pine, oak and beech trees, such as with from the single and dual-component water-based varnish, applied 

over the varnish film layer formed effects the effect of accelerated QUV aging on will be investigated.  

Work as a result of the effect of accelerated QUV aging on different heat treatment applied by determining 

the material properties required to the application of varnish as well as a major contribution to the literature 

will be provided. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.01.01.161 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce İli Yığılca İlçesindeki Bal Arısı Kolonilerinin Hijyenik Davranış Bakımından 

Performanslarının Belirlenmesi Ve Teksel Seleksiyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU, Aykut BURGUT 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.01.2016       Ek süre : 9 Ay          

 

Proje Özeti : Günümüzde arı kolonilerinden daha fazla fayda elde etmek için, çeşitli ıslah yöntemleri 

kullanılarak ekonomik açıdan önemli olan genetik özelliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar önem 

kazanmıştır. Bu çalışmalar kendi yerli ırklarına sahip olan ülkelerin gen kaynaklarını koruyup geliştirmeleri 

için çok önemlidir. Böylelikle bal arılarının ekonomik açıdan önemli olan birçok genetik özellikleri 

geliştirilebilir. Bu özelliklerin geliştirilmesi sırasında, ana arının kovan dışında ve çok sayıda erkek arı ile 

çiftleşmesi sebebiyle, saf yetiştiricilik ve hibrit yetiştiriciliği gibi kontrollü çiftleştirme gerektiren çalışmalar 

için suni tohumlama yöntemi en uygun yöntemdir. 

          Bal arılarının hijyenik davranışı, bazı hastalık ve zararlılara karşı geliştirdikleri savunma mekanizması 

olup, hastalıklı, sırlanmış kuluçka gözlerinin açılması ve hastalıklı larvaların bu gözlerden çıkarılarak kovan 

dışına atılmasıdır. Düzce ilinin Yığılca ilçesinden toplanan arı örnekleri ile yapılan araştırmalar yöreye özgü 

yerli arının ırkının genetik ve morfometrik bakımdan farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Diğer bir 

araştırmada da Yığılca arısının Anadolu ve Kafkas arısına göre yaklaşık 3 katı daha fazla bal verimine sahip 

olduğu belirlenmiştir. Genetik, morfolojik ve performans özelliklerinin biri veya birkaçı bakımdan farklılık 

gösteren yerli ırk ve ekotiplerimizin ıslah ve seleksiyonu ülkemizin nitelikli damızlık ihtiyacını karşılamak 

adına önem arz etmektedir. Bu çalışmada Yığılca arısının hijyenik davranış özelliği bakımından performansı 

belirlenecektir. Kolonilerin hijyenik davranış özelliklerinin iyileştirilmesi bazı hastalık ve parazitlere karşı 

direncin artmasına, arı kayıplarının azalmasına ve koloni performansının artmasına neden olacaktır. Ayrıca 

ıslah edilmiş yerli arı ırkı ile bölgenin nitelikli damızlık gereksinimi karşılanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, hijyenik davranış, ıslah, seleksiyon, Yığılca arı ekotipi. 
 

 

Project Abstract : Nowadays, to get more benefit from bee colonies and to develop economically 

important genetic characteristics, some studies done by using various breeding methods  have become 

important. These studies are crucial to protect and enhance the genetic resources of countries having own 

native races. Thus plenty genetic characteristics of honey bee that are economically important may be 

advanced. During development of these characteristics, the artificial insemination method is the most 

appropriate method due to inbreding of queen with numerous drone out of hive for studies needed 

controlled copulations such as pure and hybrid breeding. 

           The hygienic behaviour of honey bees is a defense mechanism against disease and pest, opening the 

diseased and  glazed brood cell and to  removing larvae from the cell and throwing it out of the hives. Some 

researches with the bee samples collected in Yigilca district of Duzce city were revealed the differences of 

native bee race, genetic and morphometric aspects. By the another study, it was determined that the honey 

yield of Yığılca honey bees is three times more than those of Anatolia and Cucasica race. To meet the 

qualified requirement of our country, breeding and selection of native breeds and ecotypes  is important in 

terms of performans one or several of characteristic, genetic, morphometrics and performans. In this study, 

hygienic performans of Yigilca honey bees will be determined.Improvement of hygienic behavior 

characteristics of the colonies will result in an increase in resistance to certain diseases and parasites, 

reduction in bee losses and improvement of colony performance. Moreover, breeding demand in this region 
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will be covered using improved indigenous bee strains. 

Keywords: Breeding, hygienic behaviour, honey bee, selection, Yıgılca bee ecotype. 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Meral Kekeçoğlu, Pınar Göç Rasgele, “Local honey 

bee spurs entrepreneuria  l buzz”, XXXXIII International Apiculturaî Congress, 29 Sept.- 04 Oct. 2013, Ukrayna. 

       Meral Kekeçoğlu, Pınar Göç Rasgele, “A unique boney bee ecotype from Turkey, Yığılca Honey Bee” 

XXXXIII International Apiculturaî Congress, 29 Sept. - 04 Oct. 2013, Ukrayna. 
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Proje No       : 2013.26.04.162 

Proje Türü   : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Odun Koruma Maddesi Olarak Kullanılan Borik Asit, CCB (Bakır, Krom, Bor) ve Imersol 

Aqua (I-AQUA) Maddelerinin Metal Korozyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU, Arş. Gör. Çağlar AKÇAY,  

                                                                  Mine KURTAY                                    

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.12.2015       Ek süre : 6 Ay           

Proje Özeti : Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek 

parçalanması ve kullanılamaz hale gelmesidir [1]. Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller dışındaki tüm metaller 

bulundukları ortama bağlı olarak korozyona çok daha hızlı uğramaktadırlar [2]. Korozyon olayı endüstrinin 

her bölümünde kendini göstermektedir. Korozyona uğrayan cihazların bozulması veya arızalanması sonucu 

endüstri üretiminin azalması, korozyon ürünü malzemelerin insan sağlığı ve çevre açısından son derece 

zararlı olduğunun iyice anlaşılması, maden yataklarının hızla tükeniyor olması gerçekleri korozyonun 

önemini arttırmaktadır. 

          Termik özelliği, iyi boya ve cila kabul edebilmesi, sesi absorbe etmesi, kolay işlenebilirliği ve diğer 

malzemelere göre daha estetik olmasından dolayı ağaç malzemeye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır 

[3]. Ağaç malzemenin 5000’den fazla kullanım alanı bulunmaktadır [4]. Bütün bu avantajlarının yanı sıra, 

ağaç malzemenin yanması, rutubet alıp vermesi, mantar ve böcekler tarafından kolayca tahrip edilebilmesi 

gibi birtakım istenmeyen özellikleri de mevcuttur  [5-6]. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ağaç 

malzemenin dayanma süresini uzatmak için, çeşitli kimyasal maddeler ile emprenye etmek gerekmektedir  

[7-8]. Emprenye, çevre ve iklim şartları (rutubet, su, mantar, böcek, hava koşulları) gibi çürüme sonucu 

hizmet dışı kalmasına neden olan faktörlere karşı çeşitli koruyucu maddeler kullanılarak korunmasıdır.  

Ancak kullanılan bu koruyucu maddeler ağaç malzeme ile temas halinde bulunan metallik malzemeler için 

korozif ortam oluşturabilmektedir [9-12]. 

         Odun koruma endüstrisinde en etkili emprenye maddesi olarak kullanılan, CCA (Bakır, Krom, 

Arsenik)’ nın çevreye zararlı etkilerinden dolayı yasaklanmasının ardından  [13] (EK-1) yeni nesil 

emprenye maddeleri kullanılmaya başlanmıştır. Borik asit, CCB (Bakır, Krom, Bor) ve Imersol Aqua (I-

AQUA) orman endüstrisi sektöründe bu olumsuzluğa binaen kullanılan emprenye maddeleridir [14-16].  

         Bu çalışmanın amacı odun koruma maddesi olarak kullanılan, Borik asit, CCB (Bakır, Krom, Bor) ve 

Imersol Aqua (I-AQUA) emprenye maddelerinin, %3.5 NaCl, 1 M HCl ve 0.5 M H2SO4 ortamlarında metal 

bağlantı elemanlarının korozyonu üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Korozyon ölçüm metotlarından Tafel 

ekstra polarizasyon (TP), lineer polarizasyon (LP), Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) ve 

Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS) yöntemleri kullanılarak yeni nesil emprenye 

maddelerinin farklı konsantrasyonları için günlük yaşantımızda en çok kullandığımız metaller olan bakır, 

düşük karbon çeliği, paslanmaz çelik (AISI 316L) ve pirinç alaşımları üzerindeki etkisi araştırılıp, 

uygulanan yöntemler arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Deney sonunda çekilecek SEM resimleri, metal 

yüzeyinde alınan korozyon ürünlerinin FT-IR analiz sonuçları ve elektrokimyasal yöntemlerle elde edilen 

veriler mukayese edilip tartışılacaktır. Emprenye maddelerinin hangi ortamda, hangi metal için daha uygun 

olduğu tespit edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Emprenye,Korozyon,Borik Asit,CCB (Bakır,Krom,Bor) ve Imersol Aqua (I-AQUA). 

 

Project Abstract : In general terms, corrosion is the destructive attack of a material by reaction with its 

environment [1]. All metals except the noble metals such as Au, Pt, Ir and Pd corrode more quickly 

depending on their environment [2]. Corrosion can be seen in each section of the industry. The reduction in 

the productivity of the industry  due to the malfunctioning of the corroded devices and the fact that corroded 

materials are harmful to human health and to the environment and underground mines are being exhausted  
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rapidly increase the importance of the corrosion truth. 

         Due to thermal properties of wood material, better acceptance of paint and varnish,  absorption of 

sound, easy workability and being more aesthetic than other materials, the need for and the area of usage of 

wood material is increasing day by day [3]. There are more than 5000 usage areas of wood material [4]. On 

the other hand, there are undesirable properties of wood material such as combustibility, moisture change, 

vulnerability to degradation by fungi and insects [5-6]. To eliminate these undesirable properties and 

increase its lifetime, wood should be impregnated with various chemicals [7-8]. Impregnation is the 

protection of wooden material by the usage by preservatives with various methods against factors that cause 

decay as a result of environmental and climatic conditions (humidity, water, fungi, insects and weather 

conditions). However, these preservative materials can create a corrosive environment for metallic materials 

which are in contact with treated wood [9-12]. 

         After the prohibition of CCA, the most effective wood preservative, due to its harmful effects of on 

the environment, new generation impregnation materials have been introduced [13]. Boric acid, CCA and 

Imersol Aqua are impregnation materials used against this negativity in the forest industry [14-16]. 

          Goal of this study is to investigate the effect of boric acid, CCB (copper, Chromium, boron)  and 

imersol aqua (I-Aqua), used as wood preservatives on the corrosion of metal fastener in 3.5 % NaCl, 1 M 

HCl and 0.5 M H2SO4 environments. Investigation of the effects of different concentrations of this new 

generation of wood preservatives on the most used metals such as copper, low carbon steel, stainless steel 

(AISI 316L) and brass alloys will be made by using Tafel extra polarization  (TP) , linear polarization (LP)  

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and dynamic electrochemical impedance spectroscopy 

(DEIS) methods. SEM images, FT-IR analyze of corrosion products from the metal surface which will be 

taken at the end of the experiment will be compared and discussed with electrochemical corrosion method 

data’s. It will be determined which impregnation materials are most suitable depending on the environment 

and metal. 

Keywords: Impregnation,Corrosion,Boric acid,CCB (Copper,Chromium,Boron), Imersol Aqua (I-AQUA) 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar  : Husnu Gerengi, Cihat  Taşçıoğlu, C.ağlar Akçay, 

Mine Kurtay, “The Impact of Copper Chrome Boron (CCB) Wood Preservative on the Corrosion of St      

37 Steel.” European Corrosion Congress ( EUROCORR 2014), 8-12 September 2014, Pisa, Italy. 
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Proje No        : 2013.04.02.163 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Valproik Asit ve Nöral Tüp Defekti: Apopitozis Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Soner DURU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Meryem ÇAM, Yrd. Doç. Dr. Erhan TÜRKOĞLU,  

                                                              Arş. Gör. Kayıhan KARAÇOR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2015          

Proje Özeti : Valproik asit (VA) doğala en yakın nöral tüp defekti oluşturmaktadır. Çünkü gebelikte 

kullanımı folik asit (FA)’in antiapopitotik etkisini engelleyerek nöral tüp defektine (NTD) yol açmaktadır. 

VA, NTD oluşturma etkisi folik asit (FA) üzerinden olduğu klasik kitaplarda bahsedilmektedir ancak VA’in 

hangi embriyolojik evrede ve nasıl etkiliyerek, NTD oluşturduğu kesin olarak bilinememektedir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda VA’in apopitozisi hızlandırdığı üzerine raporlar bildirilmiştir. VA; caspase 3, 

6, 8, 9 üzerinden etikili olarak apopitozisi hızlandırabilir. Bu çalışmada VA’in hangi aşamada apopitozisi 

hızlandırdığı immunohistokimyasal çalışmalar ile gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Nöral Tüp Defekti, Valproik Asit, Folik Asit, Apopitoz, Civciv embriyo. 

Project Abstract : Valproic acid (VA) can cause neural tube defect (NTD) which is very similar to natural 

one. VA using in pregnancy period inhibits anti-apopitotic effects of the folic acid (FA) and cause NTD. In 

the textbook, that is stated that VA can cause NTD via FA pathwyas, however which embryology stage and 

how it Works is still unclear. Recently, there are severel reports in the literatüre which concluded that VA 

can induce apopitosis via caspase 3, 6, 8 and 9 pathways . The main aim of this study is to demonstrate how 

and which stage of apopitosis VA is causing the NTD with using 

immunohistochemistry staining. 

Keywords: Neural Tube Defect, Valproic Acid, Folic acid, Apopitosis, Chicken Embryo 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.04.01.164 

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Amanita Phalloides Toksinlerinin Hücre Kültüründe Toksik Etkilerinin Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Sinan BAKIRCI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Ertuğrul KAYA , Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

                                                              Uzm. Dr. Recep BAYRAM,Arş. Gör. Sait BAYRAM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2014          
 

Proje Özeti : Mantar zehirlenmeleri ülkemizde olduğu gibi dünyanın bir çok ülkesinde tedavisinde 

zorluklar yaşanan ve antidotu bulunmayan, yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyan bir sağlık sorunudur. 

Ölümlere neden olan mantar türleri içinde en sık neden Amanita phalloides’tir (%90) ve yaklaşık 100 gr 

mantar ölüme neden olacak toksine sahiptir. Amanita phalloides mantarının toksinleri amatoksinler 

(amanitinler) ve phallotoksinler olarak iki gruba ayrılır. Her iki toksin grubu da insanda toksik olmakla 

birlikte ölümlerden asıl sorumlu tutulan grup amatoksinlerdir ve aynı mantar içinde alfa, beta, gama, epsilon 

amatoksin gibi alt gruplar şeklinde bulunurlar. Zehirlenmelere bağlı ölümlerde tüm bu alt gruplar rol 

oynamakla birlikte alfa amanitin ölümlerin asıl sorumlusudur. Literatürde yapılan çalışmalar genelde alfa 

amanitin üzerine yoğunlaşmıştır. Klinikte tedavide kullanılan fakat faydası tartışmalı olan pek çok klasik 

antidotun (penisilin, silibinin, tioktik asit, N-asetil sistein) amatoksinlerin toksik etkileri üzerine olan 

etkinliklerini, alfa amanitin hakkında yapılan çalışmalar haricinde; alfa, beta ve gama amanitinlerin 

etkilerini karşılaştıran, ortaya koyan çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda öncelikle alfa, beta, gama 

amatoksinler ile mantar ekstresinin in vitro olarak hücre kültüründe hepatositler üzerine yapmış oldukları 

etkileri karşılaştırmayı ve sonrasında klasik antidotların amatoksinler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi 

amaçlamaktayız 

 Anahtar kelimeler : Mantar zehirlenmesi, Amanita phalloides, Amatoksin, Hücre kültürü. 
 
 

Project Abstract : In Turkey as many countries of the world, mushroom poisoning is a health problem that 

need of the new treatment approaches since there is no antidote. If encountered fetal results can be occured. 

In mushroom poisoning, the most important type of cause of the death is Amanita Phalloides and accounts 

for more than 90% of deaths. Approximately 100 gr mushroom has enough toxin for death of person. 

Amanita phalloides mushroom toxins is divided into amatoxins and phallotoxins. In human, both amatoxins 

and phallotoxins are toxic but most important reason of death is amatoxins that divided into different 

subgroups such as alfa, beta, gama, epsilon... Among all amatoxins, the most frequent toxin is alpha-

amanitin type toxin. Recent studies in the literature have focused on general alpha amatoxin while other 

amatoxins have been ignored. Many classic antidotes such as penicillin, silybin used in the treatment hasn’t 

been studied on different amatoxin subgroups. Therefore, it is no know how these antidotes effect toxic 

impacts of other amatoxins except alfa amatoxin. In our study is aimed primarily to compare toxic effects of 

the alfa, beta, gama amatoxins and mushroom extract in vitro hepatocytes cell culture and then to asses the 

therapeutic effects of the classic antidotes.  

 Keywords : Mushroom poisoning, Amanita phalloides, Amatoxin, Cell culture. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Sinan Bakırcı, Recep Bayram, Kürşat Oğuz 

Yaykaşlı, İsmail Yılmaz, Sait Bayram, Ertuğrul Kaya, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı 

dahilinde, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Kitapçığıdaki "Doğada sık yetişen bazı şapkalı 

mantarların toksisitesi”, 248 pp., Antalya, 4-7 Kasım 2013. 

         Ertugrul Kaya, Sinan Bakırcı, Recep Bayram, Kursat Oguz Yaykasli, İsmail Yilmaz, Sait Bayram, 22. 

Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı" 

bildiri kitapçığındaki "Gama amanitin toksisitesi", 247 pp., Antalya, 4-7 Kasım 2013. 
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Proje Başlığı : Sıçanlarda Timokinonun Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Seyit ANKARALI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Handan ANKARALI, Doç. Dr. Şerif DEMİR  

                                          Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ , Arş. Gör. Ersin BEYAZÇİÇEK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2014         Ek süre: 6  Ay 

 

Proje Özeti : Yeryüzünde epilepsi hastalığı olan yaklaşık 50 milyon insan vardır ve bunların büyük bir 

kısmı şimdiye dek keşfedilen antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ayrıca bu ilaçların yan etki profili çok 

geniştir. Çörekotu gibi bitkisel bazı kaynaklarda bulunan Timokinonun epilepsiye etkisine dair sınırlı sayıda 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda maksimal elektroşok (MES) ve pentilenetetrazol (PTZ) epilepsi 

modelleri çalışılmış ve timokinonun antiepileptik olabileceği bildirilmiştir. Deneysel penisilin epilepsisi 

hem absans hem generalize epilepsi için kullanılmaktadır. 

          Geleneksel tıpta ve baharat olarak kullanılan çörekotu (Nigella sativa) bitkisinde bulunan uçucu 

yağların en büyük kısmını oluşturan timokinonun (thymoquinone, TQ) antikonvulsan etkisi olduğu ileri 

sürülmüştür. Bazı çalışmalarda da antikanser, antioksidan ve nöron koruyucu etkileri olduğu bildirilmiştir. 

Buna karşılık bilinen yan etkileri oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı deneysel penisilinin oluşturduğu 

epileptiform aktivite üzerine timokinonun akut etkisini araştırmaktır. 

          Çalışma fizyoloji anabilim dalı araştırma laboratuvarında Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve 

araştırma görevlileri tarafından yürütülecek ve 12 ayda tamamlanacaktır. Model olarak seçilen deneysel 

penisilin epilepsi modeli erkek Wistar sıçanlarda oluşturulacaktır. Hayvanlara ketamin/ksilazin anestezisi 

yapıldıktan sonra kafatasına elektrotlar yerleştirildikten sonra 7-8 günlük bir iyileşme süresi sonrasında 

korteks yüzeyinden elektrokortikogram kaydı alınacaktır. Hayvanlar her biri 8 hayvandan oluşan 7 gruba 

ayrılacaktır. On beşinci dakikaya kadar sürecek olan bazal aktiviteye ait kayıtlar alındıktan sonra kontrol, 

DMSO ve timokinon gruplarında, on beşinci dakikaya girilirken i.p. olarak sham grubuna saline, çözücü 

grubuna %99 DMSO, kontrol grubuna salin, sadece timokinon grubuna timokinon verilecektir. Sonra 

madde gruplarından birincisine 10 mg/kg timokinon i.p. ikinci gruba 50 mg/kg timokinon i.p. ve üçüncü 

gruba 100 mg/kg i.p. timokinon verilerek kayıtlara devam edilecektir. Madde gruplarına timokinon, kontrol 

grubuna salin verildikten 30 dakika sonra i.p. penicillin G verilecektir. Tüm gruplarda kayıtlar 220 dakikaya 

tamamlanacaktır. Gruplar epileptiform aktivitenin başlama latensi, diken-dalga frekansı ve genlikler 

açısından karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Timokinon, Epileptiform aktivite, Elektrokortikografi, Rat, Nigella sativa., 
 

 

Project Abstract : Approximately 50 million people on earth suffer from epilepsy, and a large part of the 

patients are resistant to antiepileptic drugs ever discovered. In addition, the side effect profile of these drugs 

is very wide. Thymoquinone in some sources such as the herbal Nigella has limited number of studies on 

the effect of epilepsy. In these studies, maximal electroshock (MES) and pentylenetetrazole (PTZ) models 

of epilepsy have been studied and Thymoquinone is reported that can be anticonvulsant. 

          There are many models of experimental epilepsy, and penicillin-induced epilepsy model is used for 

both absence and generalized epilepsy. Thymoquinone (TQ) is made from Nigella sativa which is used as a 

food additive and a traditional medical plant. It has been proposed that Thimoquinone has anticonvulsant 

effects. Many studies showed that thymoquinone has anticancer, antioxidant and neuroprotective effects. 

However, known side effects are rare. Aim of the study is to investigate the effects of acute thymoquinone 

application on experimental penicillin epilepsy. 

           This study to be carried by faculty members and research assistants in research laboratory of the 
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Department of Physiology and it will be completed in 12 months. Preferred as a model of experimental 

penicillin epilepsy will be induced in male Wistar rats. After applying ketamine/xylazine anesthesia on 

animals, electrots will placed on cortex. Before electrocorticogram recording from cortex will begin, the 

animals will allowed 7-8 days to recower. Animals will separate to the seven groups, and each one of the 

groups will have 8 animals. After recording basal activity until fifteen minutes, intraperitoneally saline to 

sham group, %99 DMSO to solvent group and thymoquinone to only thymoquinone group will be 

application. After that, 10 mg/kg, 50 mg/kg and 100 mg/kg thymoquinone will be application before 30 

minutes applying intraperitoneally penicillin-G. Recording will be completed in 220 minutes for all of the 

groups. Groups will be compared with starting latency of epileptiform activity, in terms of spike-wave 

frequency and amplitude. 

Keywords : Thymoquinone, Epileptiform Activity, Electrocorticography, Rat, Nigella sativa. 
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Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Deneysel Akut Penisilin Epilepsisi Modelinde Sitikolin Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Handan ANKARALI, Doç. Dr. Seyit ANKARALI,  

                                                              Doç. Dr. Şerif DEMİR,  Arş. Gör. Murat TEKBAŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2014         Ek süre: 6  Ay 

Proje Özeti : Epilepsi merkezi sinir sisteminin en yaygın hastalıklarından birisidir. Merkezi sinir sisteminin 

bir kısmının veya tümünün denetlenemeyen aşırı aktivasyonu şeklinde ifade edilebilir. Sinir hücrelerinin 

birlikte deşarjlarının nedeni tam olarak bilinemediğinden epilepsi için tam bir tedavi yoktur. Antiepileptik 

ilaçların üretimi, maliyeti ve tedavi ediciliği istenen düzeyde değildir. Sitikolin, beyin travmaları ve 

Alzheimer gibi hastalıklarda tedavi ediciliği kanıtlanmış bir madde olup epilepsi için nasıl sonuçlar 

doğuracağı henüz araştırılmamıştır. 

          Bu çalışmamız, sitikolinin deney hayvanlarında antiepileptik etki gösterip göstermediğinin 

araştırılması temeline dayanmaktadır. Çalışma Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Hayvanı 

Laboratuvarında 23 ºC oda ısısında 12L:12D fotoperiyodunda tutulan, besin ve su alımları optimal 

değerlerde olan 230-310 gr ağırlığında erkek albino Wistar cinsi sıçanlar (n=63) ile gerçekleştirilecektir. 

Sıçanlarda epilepsi oluşturmak için penisilin G (500 IU/2,5 μl,ic) kullanılacak. Sıçanlar herbiri 7 adet olmak 

üzere, kontrol grubu ve değişik dozlarda intraperitonal yolla sitikolin verilmiş penisilin ile epilepsiye 

sokulmuş gruplar olarak gruplara ayrılacak. Tüm gruplarda, her bir hayvan 1,2g/kg üretan ile anesteziye 

alınıp gerekli laboratuvar işlemleri ile deneye hazır hale getirilecek ardından deney uygulamaları 

gerçekleştirilecek. PowerLab/8SP veri kayıt sistemi ile elektrokortikografi (ECoG) kayıtları alınacaktır. 

Tüm gruplarda kayıtlar 220 dakikaya tamamlanacaktır. 

          Alınan kayıtların analizleri PowerLab Chart v.6.1.3 software programı yardımıyla yapılacaktır. 

Epileptik aktivitenin başlama latensi, diken dalga sıklığı ve genlik değerleri açısından kontrol, çözücü 

grupları ile düşük ve yüksek doz gruplarının her biri arasındaki farklılıklar ayrı ayrı incelenecek ve varsa 

farklılığın yönüne göre yorumlar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Sitikolin, Epileptiform aktivite, Elektrokortikografi, Rat. 

 

 

Project Abstract : Epilepsy is one of the most common diseases of the central nervous system, Central 

nervous system can be expressed as a part or all of the hyperactivation of uncontrollable. The exact cause of 

the discharges of the nerve cells is not known as there is no complete cure for epilepsy. Antiepileptic drugs 

production, cost and nature of his treatment is not at the desired level. Citicoline, brain trauma and diseases 

such as Alzheimer's is a substance proven nature of his treatment for epilepsy has not been investigated how 

the consequences. 

          This work is based on the sitikolinin investigate whether experimental animals antiepileptic effect. 

Duzce University School of Medicine, Laboratory of Experimental study caviar at room temperature 23 ° C 

12L: 12D photo-period, maintained, food and water intake with optimal values of male albino Wistar rats 

weighing 230-310 g (n = 63) to be realized. To create epilepsy in rats penicillin G (500 IU / 2.5 ml, ic) will 

be used. The rats in each of the seven pieces of the control group injected intraperitoneally with different 

doses of citicoline given way to allocate groups as groups huddled with penicillin epilepsy. In all groups, 

each animal 1.2 g / kg anesthetized with urethane received laboratory test applications of operations carried 

out after the experiment will be ready. Electrocorticography (ECoG) recordings shall be made by 

PowerLab/8SP data recording system.Records 220 minutes in all groups completed. Analysis of the records 

from PowerLab Chart v.6.1.3 software program will help. Latency onset of epileptic activity, in terms of 

spike frequency and amplitude control, the solvent and the low and high dose groups, the differences 
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between each of these groups separately examined, and if any comments made by the direction of the 

difference 

Keywords : Citicoline, Epileptiform activity, Electrocorticography, Rat. 
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Proje No        : 2013.04.01.167 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : (R) Carvon ve (S ) Carvon'un Epilepsi Üzerindeki Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şerif DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Sümeyye TAKA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2014         Ek süre: 6  Ay  
 

Proje Özeti : Yeryüzünde epilepsi hastalığı olan yaklaşık 50 milyon insan vardır ve bunların büyük bir 

kısmı şimdiye dek keşfedilen antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ayrıca bu ilaçların yan etki profili çok 

geniştir. Kimyon gibi bitkisel bazı kaynaklarda bulunan (R)-(-) ve (S)-(+) karvonun çalışmalarda maksimal 

elektroşok (MES) ve pentilenetetrazol (PTZ) epilepsi ve modelleri çalışılmış ve (R)-(-) ve (S)-(+) karvonun 

un antiepileptik olabileceği bildirilmiştir. Deneysel penisilin epilepsisi hem absans hem generalize epilepsi 

için kullanılmaktadır. 

Halk tarafından nane ve kimyon tohumlarından elde edılen yağlar; sakinleştirici, gevşetici ve anticonvulsant 

gıbı terapotık maddeler olarak kullanılmıştır. Karvon anksiyete giderici, antiepileptik ve antinociceptive gibi 

koruyucu etkisi yanı sıra,gösterilmiştir. 

  Nane(Mentha spicata) ve kimyon (caraway) ekstratlarının, yağlarının veya karvonun MSS üzerine 

etkilerine dair sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Son zamanlarda karvonun bazı nörofarmakolojik etkileri 

gösterilmiştir. Bu çalışmalarda antikonvulsant etki, kas gevşetici ve hipnotik etkilerinin yanı sıra motor 

koordinasyon ve lokomotor aktivite üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Planlanan çalışmada, sıçanlarda (R)-(-

) ve (S)-(+) karvonun penisilin ile oluşturulan epileptiform aktivite üzerine etkisi araştırılacaktır. Çalışma 

fizyoloji anabilim dalı araştırma laboratuvarında Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve araştırma 

görevlileri tarafından yürütülecek ve 12 ayda tamamlanacaktır. Model olarak seçilen deneysel penisilin 

epilepsi modeli erkek Wistar sıçanlarda oluşturulacaktır. Sıçanlar 500 I.U. penisilin-G uygulandığı kontrol 

grubu salin uygulanan sham grubu(n: 7), sadece 200 mg/kg (R)-(-) karvon grubu(n: 7), sadece 200 mg/kg 

(S)-(+) karvon grubu (n: 7), çözücü olarak kullanılan Dimetil sülfoksit (DMSO) grubu (n: 7), nöbet öncesi 

(S)-(+) karvon grubu  (n: 7), penisillin-G +200 mg/kg (S)-(+) karvon grubu (n: 7), nöbet sırasında penisillin-

G +100 mg/kg (R)-(-) karvon grubu (n: 7), penisillin-G +200 mg/kg (R)-(-) karvon grubu (n: 7), penisillin-G 

+100 mg/kg (S)-(+) karvon grubu (n: 7), penisillin-G +200 mg/kg (S)-(+) karvon grubu (n: 7) olmak üzere 

13 gruba ayrılacaktır. Nöbet öncesi gruplarda penisilin uygulaması yapılmadan 30 dakika önce maddeler ip 

olarak uygulanacaktır. Nöbet sırasındaki gruplarda ise maddeler, penisilin uygulamasını takiben EEG de 

diken dalgalar stabil hale geldikten sonra ip olarak uygulanacaktır. Tüm gruplarda kayıtlar 220 dakikaya 

tamamlanacaktır. Gruplar epileptiform aktivitenin başlama latensi, diken-dalga frekansı ve genlikler 

açısından karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : (R)-(-) ve (S)-(+) karvon,Epileptiform aktivite,Elektrokortikografi,rat,nane, kimyon. 
 

 

Project Abstract : Approximately 50 million people on earth suffer from epilepsy, and a large part of the 

patients are resistant to antiepileptic drugs ever discovered. In addition, the side effect profile of these drugs 

is very wide. (R)-(-) and (S)-(+) carvone in some sources such as the herbal Cumin has limited number of 

studies on the effect of epilepsy. In these studies, maximal electroshock (MES) and pentylenetetrazole 

(PTZ) models of epilepsy have been studied and (R)-(-) and (S)-(+) carvone are reported that can be 

anticonvulsant. There are many models of experimental epilepsy, and penicillin-induced epilepsy model is 

used for both absence and generalized epilepsy. (R)-(-) and (S)-(+) carvone is made from caraway which is 

used as a food additive and a traditional medical plant. It has been proposed that Carvone has anticonvulsant 

effects. Many studies showed that (R)-(-) and (S)-(+) carvone has anticancer, antioxidant and 

neuroprotective effects. However, known side effects are rare. Aim of the study is to investigate the effects 

of acute (R)-(-) and (S)-(+) carvone application on experimental penicillin epilepsy.There This study to be 
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carried by faculty members and research assistants in research laboratory of the Department of Physiology  

and it will be completed in 12 months. Preferred as a model of experimental penicillin epilepsy will be 

induced in male Wistar rats. After applying urethane anesthesia on animals, electrots will placed on cortex. 

Animals will separate to thirteen groups, which applied penicillin G group (n=7), sham group (n=7),only 

applied only (R)-(-) and (S)-(+) carvone group(n:7), %99 DMSO group(n: 7), pre-seizure groups that 

penicillin G+100 mg/kg (R)-(-) carvone group(n:7), penicillin G+200 mg/kg (R)-(-) carvone group (n: 7), 

penicillin G+100 mg/kg (S)-(+) carvone group(n:7), penicillin G+200 mg/kg (S)-(+) carvone group (n: 7) 

and during the seizure groups that penicillin G+100 mg/kg (R)-(-) carvone group(n:7), penicillin G+200 

mg/kg (R)-(-) carvone group(n:7), penicillin G+100 mg/kg (S)-(+) carvone group(n:7), penicillin G+200 

mg/kg (S)-(+) carvone group(n:7). Matters will be application before 30 minutes applying intraperitoneally 

penicillin-G in pre-seizure. Matters will be applied after penicillin is applied and t EEG spike-waves are 

stabile. Groups will be compared with starting latency of epileptiform activity, in terms of spike-wave 

frequency and amplitude. 

Keywords : (R)-(-) and (S)-(+) carvone, Epileptiform Activity, Electrocorticography, Rat, mint caraway. 
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Proje No        : 2013.07.04.168 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 
 

Proje Başlığı : Maksimum Supap Kursunun Farklı Oranlarda Etil Alkol Benzin Karışımları ile Çalışan Bir 

Motorun Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri 
 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Suat SARIDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Bülent ERYAKALI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2014          
 

Proje Özeti : İçten yanmalı motorlarda yakıt olarak petrol kökenli yakıtların kullanılması kaynakların 

azalmasına ve ekolojikdengenin bozulmasına neden olmaktır. Dünya petrol rezervleri sürekli kullanım sonucu 

hızla tükenmektedir. Bu yüzden araştırmacılar, ekonomik, çevreye zarar vermeyen, güvenli yakıtların 

araştırılması ve kullanılması çalışmalarına yönlenmişlerdir [1]. Alkoller (metanol, etanol, butanol), doğal gaz 

(CNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen ve bitkisel kökenli yağlar motorlu taşıtlarda kullanılabilen 

alternatif yakıtlardır [2-5]. Alkollerin içten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılması 19. yüzyılda 

başlamıştır [2].Alkoller tarımsal ve birçok tip biyokütle malzemelerden üretildiği için çevre dostu ve yenilenebilir 

alternatif yakıtlardır. Bu çalışmada içten yanmalı tek silindirli benzinli bir motor farklı oranlarda etanol-benzin 

karışımları ile çalıştırılacaktır. Etanol-benzin karışımlarının motorun yapısal özelliklerine bağlı olarak da 

incelenmesi amacıyla, motorun kam mili standart ölçülerine bağlı olarak kam profilleri değiştirilerek yeniden 

imal edilecektir. Böylece etanol-benzin karışımları supap kursuna bağlı olarak motor performans ve egzoz 

emisyonlarına olan etkileri tek silindirli benzinli bir motor için deneysel olarak incelenecektir. Elde edilecek 

deneysel sonuçlar ile yapay sinir ağ modelleri oluşturularak motor performans ve egzoz emisyon değerleri tahmin 

edilecektir. İlk dört aylık dönemde, gerekli araç ve gereçler temin edilerek deney düzeneğinin kurulması 

sağlanacaktır. İkinci dört aylık dönemde etanol-benzin karışımlarının motorun performans ve egzoz emisyonları 

üzerine olan etkisini incelemek amacıyla deneysel çalışmalar yapılacaktır. Üçüncü dört aylık dönemde, deney 

sonuçları analiz edilip yorumlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Buji ile ateşlemeli motor, etanol-benzin karışımı, yapay sinir ağı 
 

 

Project Abstract : A fossil fuels, which have been used at the internal combustion engine, has caused to 

decrease a source and a disruption of ecological balance. The oil reserves in the world quickly run out of as a 

result of consistently use. Therefore researchers have orientation to development and use of fuels which are 

economical, safe and environmental [1]. Alcohols (methanol, ethanol, butanol), natural gas (CNG), liquefied 

petroleum gas (LPG), hydrogen and vegetable oils can be used in motor vehicles as an alternative fuels [2-5]. 

Alcohols have been used in the internal combustion engines since the nineteenth century [2]. Because of the 

alcohols can be produced from agricultural and many types of waste biomass materials, it is renewable, and 

environmentally friendly alternative fuels. 

          In this study, a single-cylinder internal combustion gasoline engine will operate with ethanol-gasoline 

mixtures which will be mixed different proportions. The camshafts of the engines will remanufacturing for 

different cam profiles depending on the standard measurements depending on the structural characteristics of the 

engine in order to investigate ethanol-gasoline mixtures. Thus, the effects on engine performance and exhaust 

emissions of ethanol-gasoline mixtures will experimentally investigate depending on valve course for single-

cylinder gasoline engine. The artificial neural network models will form with the obtained experimental results 

and the engine performance and exhaust emissions will estimate. In the first for- month period, the necessary 

tools and equipment will be provided for the establishment of the experimental setup. In the second four-month 

period, the experimental studies will make for investigate of effect of alternative fuels on engines performance 

and exhaust emissions. The last third four-month period, the experimental results will analysis and interpret. 

Keywords : SI engine, ethanol-gasoline blends, artificial neural network 
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Proje No        : 2013.15.01.169 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi : Şanlıurfa 

Örneği 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Öznur BOZKURT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Seyit Ahmet KARA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.12.2014         Ek süre: 6  Ay  
 

Proje Özeti : Yetenek yönetimiyle ilgili çalışmalar endüstri devrimi ile sendikaların yükselişinden 

küreselleşme ile dış kaynak kullanımına uzanan, uzun bir süreçte gelişmiştir. 1990’larda başlayan ve 

yetenekler savası olarak adlandırılan dönem 21. yüzyılla birlikte kendini iyice göstermiştir. Yetenek 

yönetimine ilişkin genel kavramlar tarihsel bir bakış açısı ile ele alınarak açıklanacaktır, ayrıca insan 

kaynaklarının genel evrimi üzerinde durularak, yetenek yönetiminin bu alanda kazandığı önem 

incelenecektir. İşletme yönetimi ölçeğinde, yetenek yönetiminin nasıl şirket stratejilerinin temel 

parametrelerinden biri haline geldiği örneklerle ortaya konacaktır. İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmesi 

için özellikle yönetim kademelerindeki pozisyonlarda yetenekli çalışanların var olması önemlidir. 

          Çalışmamızda yetenek yönetimi konusundaki son yıllardaki eğilimlerin özellikle liderlik 

pozisyonlarındaki devamlılığını ön plana çıkardığı anlatılacaktır. Araştırmanın 12 aylık bir süreyi kapsaması 

düşünülmektedir. Günümüzde gerek özel kuruluşlar gerekse kamu kuruluşları amaç ve hedefleri 

doğrultusunda etkili bir şekilde hareket edebilmek için yetenekli bireyleri kendilerine çekmekte, onları 

eğitmekte ve uygun pozisyonlarda istihdam etmektedir. Ayrıca yeteneklerin işlerde etkin olabilmesi ve 

işlerden ayrılmaması için terfi etme ve maaş gibi ödüller ile motivasyonları arttırılıp kuruluşlara bağlılıkları 

sağlanmaktadır. Turizm işletmelerinin yetenek yönetimi konusunu ne derece uyguladıkları bunun yanı sıra 

verim alıp almadıklarını incelemek amacıyla yetenek yönetiminin otel işletmelerinde uygulanabilirliği 

üzerinde durulacaktır. 

          Otel işletmelerindeki yetenek yönetimi uygulamalarını incelemeye yönelik olan bu çalışmada 

görüşme tekniği kullanılacaktır. Bu amaçla otel sahip ya da genel müdürleri ile çalışma ortamlarında yarı 

yapılandırılmış tarzda oluşturulmuş olan mülakat soruları ile görüşmeler yapılacaktır. Mülakat soruları ilgili 

literatür taranarak proje yürütücüsü tarafından oluşturulması planlanmaktadır. 
 

 

Project Abstract : Talent management work related to the industrial revolution and the rise of trade unions 

with the globalization of extending the use of external resources, developed in a long process. starting in the 

1990s, and the capabilities of the war, which called for the 21st century with himself thoroughly 

demonstrated. Talent management concepts in a historical perspective, taking will be announced, as well as 

human resources of general evolution, with emphasis on talent management in this area gained importance 

will be examined. Enterprise-scale management, talent management and strategy of the company has 

become one of the basic parameters of the examples will be presented. Businesses in order to provide 

continuity, especially in management positions, positions of skilled employees it is important to have. 

          In our study, talent management, and, on the trends of recent years, especially in leadership positions 

on the continuity plan out will be described. The research covers a 12-month period is considered. Today, 

both the private as well as public organizations of aim and objectives of organizations to be able to act 

effectively for talented individuals to attracting them, educating them, and in the proper position in the 

market. In addition capabilities is in effect, and stick to promotion and salary awards, such as with the 

motivation of the institutions is to be increased their commitment is provided. Tourism businesses the 

ability of the management to what extent they apply it as well as they are getting the yield of talent 

management, in order to examine the applicability of the hotel business will be focused on. 

         Hotel business in talent management practices in the paper for this study, the interview technique will  
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be used. For this purpose, hotel, or have to work with director-general of the semi-structured environments 

created in the style of interview questions with the meetings will be held. Interview questions as a review of 

the relevant literature, which is created by the project coordinator is planned. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Öznur bozkurt, Seyit Ahmet Kara, “Yetenek 

Yönetimi Uygulamalarının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi : Şanlıurfa Örneği” , XIII. 

Geleneksel Turizm Paneli, 11 Nisan 2014, İstanbul. 

Proje kapsamında yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No           : 2013.07.04.170 

Proje Türü       : Yüksek Lisans Projes, 

Proje Başlığı : Polipropilen Levhaların CNC Tezgahında Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı ile 

Birleştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Gültekin ÇAKIR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  06.06.2013 – 06.06.2014          

Proje Özeti : Sürtünme karıştırma nokta kaynağı (SKNK) yöntemi, 1991 yılında İngiliz Kaynak Enstitüsü 

tarafından geliştirilen, sürtünme karıştırma kaynağından (SKK) türetilmiştir. SKNK yöntemi ilk kez 2003 

yılında Mazda firması tarafından, Mazda RX-8 modelinin üretiminde kullanılmıştır. Ayrıca Al, Mg ve diğer 

hafif metallerin bindirme bağlantıları için Kawasaki firması tarafından da geliştirilmiştir. Ford, bu 

teknolojiyi daha ilerilere taşımak için yoğun çalışmalar yapmıştır. Günümüzde hafif metaller ve bazı tür 

çeliklere uygulanan yöntemin, plastik malzemelere de uygulandığı literatürde görülmektedir. Katı hal 

kaynak yöntemi olan sürtünme karıştırma nokta kaynağında, omuzlu silindirik bir kaynak takımı ile 

birleştirilecek parçalara dalma, karıştırma ve geri çekilme olarak belirtilen üç kademeli son derece basit bir 

uygulama yapılmaktadır. Çeşitli araştırmacıların çalışmaları, bu yöntem için takım geometrisine ilaveten, 

takım devir sayısı, takım dalma derinliği ve bekleme süresinin bağlantının çekme kuvveti üzerine oldukça 

etkisi olduğunu göstermiştir. 

          Çalışmada, levhaların sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile bindirme bağlantıları FIRST marka 

MCV-300 model CNC dik işleme tezgahında yapılacaktır. SKNK sırasında takım geometrisi, devir sayısı, 

dalma derinliği, dalma hızı ve bekleme süresi parametreleri incelenerek kaynak bağlantısının dayanımındaki 

değişim incelenecektir. Ayrıca kırılma yüzeyleri ve kopma yerleri değerlendirilecektir. 

 Anahtar Kelimeler : Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı, Yöntem Parametreleri, Polipropilen 

Project Abstract : Friction stir spot welding (FSSW) is a derivative of the friction stir welding (FSW) 

process, which was developed in 1991 by the British Welding Institute (The Welding Institute). The FSSW 

process was first used in the production of RX-8 model by Mazda in 2003. The process for overlapped 

joints of aluminium, magnesium and other lightweight metals was also developed by Kawasaki Heavy 

Industry. Ford worked intensively on this technology for further advances. Today, the method is applied for 

light alloy and some species steels. Also, it is applied for plastic materials as it was seen in the literature. 

FSSW is a solid state welding method. In the method cylindrical shouldered welding tool was used. The 

FSSW process consists of three phases, plunging, stirring and retraction. The process is extremely simple. 

The studies of the different researchers, in this method tool geometry, tool rotation speed, tool penetration 

depth and dwell time had been indicated which effected the tensile shear strength of joining. In the study, 

sheets will be done lap joints with FSSW at FIRST MCV-300 model CNC Machine. During the FSSW of 

tool geometry, rotation speed, plunge depth, plunge rate and dwell time parameters by researching, in the 

strength of lap joint variation will be examined. Moreover fracture surfaces and these areas will be 

examined.  

Keywords : Friction Stir Spot Welding, Method Parameters, Polypropylene 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No            : 2013.10.02.172 

Proje Türü        : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Farklılaştırılmış Fen, Okuma ve Akran Arabuluculuğu Öğretiminin Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hasan Kağan KESKİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Şule AY, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKILLI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  11.06.2013 – 11.12.2014         Ek süre: 6 Ay  

Proje Özeti : Amacımız, çocukları bilim, sanat, spor etkinlikleri yoluyla geliştirmek, çocuklarda üniversite 

kültürünü oluşturmak, sosyal sorumluluk yoluyla üniversite çevresinde yaşayanlara bilim, sanat, spor 

yoluyla kaliteli ve sağlıklı yaşam alışkanlığı sunabilmektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için farklılaştırılmış 

öğretime dayalı olarak tasarlanmış biyoloji ve kimya deneyleri, doğa bilim, plastik sanatlar, yaratıcı drama, 

çatışma çözme becerileri, yüzme, oku-zihinde canlandır-resmet, mesleklerle tanışma dersi etkinlikleri 

hazırlanmıştır. Üçer haftalık 2 dönemden oluşan eğitim programına her dönem iki grup öğrenci katılacaktır. 

Bu gruplardan alınan dönütlere göre, 2013-2014 öğretim yılı sömestr tatilinde 2 haftalık bir eğitim 

yapılması planlanmaktadır.  Katılımcılar 3.-4. sınıfı bitirmiş öğrenciler olacaktır. Eğitim programına 

başvuran öğrenciler arasından katılımcıların seçimi eşit sayıda kız-erkek ve 3.-4. sınıf mezunu olacak 

şekilde bilgisayar kurası yoluyla seçilecektir. Eğitim programından yararlanacak toplam öğrenci sayısı 

80’dir.Hafta içi 5 gün, 3 hafta sürecek programda öğrenciler, bilim, sanat, spor, dil, meslekler alanlarında 

topluca eğitimden geçeceklerdir. Bu eğitim programının benzer programlardan farkları; bir çok çocuk 

üniversitesinde olduğu gibi üstün zekalıların eğitimiyle sınırlı olmaması, her öğrenciye hitap etmesi, 

öğrencilerin birden çok alanda eğitimden yararlanmasının sağlanması, farklılaştırılmış öğretime dayalı 

olmasıdır. 

 Anahtar Kelimeler : İlkokul öğrencileri, farklılaştırılmış öğretim, üçüncü kuşak üniversite, çatışma 

çözme, anlama anlatma etkinlikleri, program değerlendirme, bilimsel tutum, fene yönelik tutum, 

motivasyon, özyeterlik algısı 

Project Abstract : It is to develop children by using activities of science,art and sports, to creating a 

university culture and to present qualitative and healthy life habit to the ones who live around the university 

by the way of social responsibility in terms of science, art and sports. 

Designed based on differentitated instruction to reach these goals, biology and chemistry experiments , 

natural science, plastic arts, creative drama , conflict resolution skills ,swimming , read – envisage – 

picturize , recognizin jobs lesson activities have been prepared. Two groups of students will join the three-

week curriculum including two terms. Participants will be the students who have graduated from the 3rd and 

4th grade.The selection of participants who apply for the curriculum will be performed in terms of euqal 

girl-boy number consisting the students graduating 3rd and 4th grade. Utilizing curriculum , total student 

number is 80.  

          In the curriculum where lasts 3 weeks including every weekday, the students will be educated in 

terms of science , art , sports and jobs as a whole.These curriculums’ differences from similar programmes 

is that it appeals to every student, it provides the students to utilize education in lots of fields and it is based 

on differantiated instruction.  

Keywords: Primary School Students, Differentiated İnstruction, Third Generation University, Conflict 

Resolution, Word Attack Tasks, Programme Evaluation, Scientific Attitude, Attitudes Towards Science, 

Motivation, Sense Of Self Efficacy 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.06.03.173 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Şartlarında Bir Konutun Enerji İhtiyacının Güneş Enerjisi İle Karşılanması İçin En 

Uygun Sistemin Belirlenmesi ve Kurulumu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Salih TOSUN, Arş. Gör. Sultan ZAVRAK,  

                                                          Arş. Gör. Selman ALKAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  11.06.2013 – 11.12.2014          
 

Proje Özeti : Ülkemizin elektrik enerjisine olan talebin artış eğiliminde olması ve bu talebi karşılamakta 

karşılaşılan güçlükler, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya çıkartmıştır. Üniversitelerin bu 

konuda gerekli modelleri oluşturmada öncülük yapma görevleri vardır. Önerilen güneş enerjisinden elektrik 

enerjisi üretmeyi hedefleyen bu projenin en önemli amacı Düzce için bir örnek model oluşturmak ve 

sonrasında yapılacak fotovoltaik çalışmaları için bir başlangıç noktası ve önemli bir laboratuvar 

oluşturmaktır. 

          Türkiye elektik enerjisi ihtiyacının yarıdan fazlasını gaz çevrim santrallerinden karşılamaktadır. 

Ülkemizin fosil yakıtları konusunda dışa bağımlı bir ülke olması elektrik enerjisi üretiminde de dışa bağımlı 

olduğu anlamına gelmektedir. Fosil yakıtların giderek tükenmekte olması maliyetlerinin artması ve çevreye 

verdikleri olumsuz etkiler ucuz ve çevreye zarar vermeyen yerli kaynağı tamamen yerli olan rüzgar ve 

güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimini ön plana çıkartmıştır. Düzce'nin etrafının dağlar ile çevrili bir 

ova olması yüzünden rüzgar potansiyeli düşüktür Düzce ili şartlarında ülkemizin elektrik enerjisi üretimine 

en önemli katkı su veya güneş enerjisi kullanarak elektrik üretmek ile sağlanabilir. Birden fazla enerji 

kaynağını bir arada kullanarak  sağlanabilecek çözümler de düşünülebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

önem kazanmasıyla birlikte güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden fotovoltaik sistemler üzerindeki 

çalışmalar ve uygulamalar son yıllarda yaygınlaşmıştır. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin yüksek 

olması bu alandaki endüstriye yönelik çalışmaları hızlandırmıştır. Fotovoltaik sistemlerin, güneş enerjisini 

doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilmeleri, çevreyi kirletmemeleri, yapılarının basit ve 

uygulamalarının kolay olmaları en önemli avantajlarıdır. Bu avantajlı durum Düzce için de 

değerlendirilmeli ve Düzce Ünivesitesi ise çalışmalarda bir klavuz görevi üstlenmelidir. 

          Fotovoltaik sistemler çıkış gerilimi açısından şebekeye bağlı (on grid) ve şebekeden bağımsız (off 

grid) olarak iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Güneş panelinin konumu olarak da sabit ve hareketli 

sistemler olarak tasarlanabilmektedir. Bu çalışmada Düzce şartlarında bir evin elektrik enerjisi ihtiyacını 

karşılayacak güce sahip bir fotovoltaik sistem gerçekleştrilecektir. Uygulama şebekeden bağımsız ve güneş 

takip eden (tracking) sistem olarak gerçeklenecektir. Sistemin kurulu gücü bir konutun enerji 

talebini karşılayabilecek güç olan 2.5 kW olacaktır. güneşin olmadığı zamanlarda da eneji ihtiyacının 

karşılanabilineceği yedek depolama bölümleri ve enerji dönüştürme parçakarıda dikkate alınacaktır. Yapılan 

bu çalışma ile hem yenilenebilir enerji ile beslenen bir konut için elektriksel olarak projelendirme hem de 

matemetiksel analiz ve fizibilite ortaya konulacaktır. Kurulacak sistem Düzce şartlarına göre 

projelendirileceğinden Düzce de kendi elektrik enerjisini güneş enerjisinden sağlamak isteyenler için bir 

model olacaktır. Ayrıca güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi ile ilgili yapılacak kapsamlı bilimsel 

çalışmalar için de bir uygulama sahası olacaktır. Aynı zamanda lisans ve yüksek lisans öğrencileri için de 

güneş enerjinden elektrik enerjisi üretimine yönelik bir uygulama alanı olacaktır. 
 

 

Project Abstract : Upward trend in the demand for electrical energy in our country and the difficulties 

encountered to fulfill this demand has revealed the importance of renewable energy sources. Universities 

have a duty to lead on this issue to create the necessary models. The most significant goal of the project that 

aims to produce electricity from solar energy is to create a role model for Duzce and to form a starting point 

and an important labotary for the studies of photovoltaic which will be done in the future. 
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          Turkey supplies more than half of its electrical energy needs from gas cycle plants. Our country is a 

foreign-dependent country about fossil fuels means that it is also a foreign-dependent country to produce 

electricity energy. Because of the reasons such as running out fossil fuels, so increasing costs of fossil fuels, 

and their negative influences to the environment brought the native sources which are cheap and harmless to 

the environment and producing electricty energy from wing and solar energy that are completely native to 

forefront. Because Düzce province is a lowland which is surronded by mountains, its 

wind potantial is very low. In the conditions of Duzce province, it can be contributed producing electrical 

energy to our country by using water or solar energy. It can be thought about the solutions that will be used 

multiple energy sources. Along with the increasing importance of renewable energy sources, the studies and 

applications that are about the photovoltaic studies which provide electrical energy from solar energy has 

become widespread recently. Because our country has very high solar energy potantial has sped up the 

studies for industry in this field. The most important advantages of photovoltaic systems are the abilities 

such as directly converting solar energy electrical energy unharmfull to the environment having simple 

structures and simple applications. This advantegeous situation must be used for Düzce province and Düzce 

University must undertake in the studies as a guide. 

          Photovoltaic systems can be applied in two different ways such as on grid and off grid in terms of 

output voltage. The location of solar panel can be designed as a fixed and mobile systems. In this study, in 

the conditions of Düzce, a photovoltaic system which has the power that can provide electrical energy of a 

house will be implemented. Application will be implemented as a system which is off-grid and can track the 

sun. The installed power of the system will be 2.5kW which can supply the energy demand of a house. 

          In the situation of the sun is not present, it will take into account spare storing sections and energy 

converter parts that will be supplied energy from. By doing this study, both electrical planning of a house 

feeding with renewable energy and mathematical analysis and feasibility will be presented. It will also be    

a model for people who wish to supply electrical energy from solar energy because the system which is set 

up will be planned according to conditions of Duzce. Besides it will be an application area for the extensive 

scientific studies about producing electrical energy from solar energy. At the same time, it will also be an 

application area for undergraduate and graduate students oriented at producing electrical energy from solar 

energy. 
 

 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ali ÖZTÜRK, Selman ALKAN, “Parçacık sürü 

Optimizasyonu ile Fotovoltaik sistemlerde kullanılan DC-DC dönüştürücünün kontrolü”, İleri Teknoloji 

Bilimleri Dergisi  Cilt: 2, Sayı 3, 110-120, 2013. 

         Ali ÖZTÜRK, Selman ALKAN, “Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılayacak Fotovoltaik 

Sistemin Kurulumu” Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELEC0), 27-29 Kasım 

2014, Bursa. 
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Proje No        : 2013.07.01.174 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yoğunlaştırılmış Ağaç Malzemede Isıl İşlem Uygulamasının Bazı Fiziksel Mekanik ve 

Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Abdullah SÖNMEZ, Arş. Gör. Hüseyin PELİT 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  11.06.2013 – 11.06.2015          
 

Proje Özeti    : Yoğunlaştırma, boşluklu ağaç malzemenin basınç altında sıkıştırılması veya bazı kimyasal 

materyallerin hücre çeperine emdirilmesi (impregnasyon) ile yapılan bir odun koruma ve modifikasyon 

yöntemidir. Bu yöntemin amacı düşük yoğunluklu ağaçların yoğunlaştırılarak mekanik direnç özelliklerinin 

iyileştirilmesi ve sektörde kullanım alanının yaygınlaştırılmasıdır. Ağaç malzemede yoğunlaştırma işlemi 

20. yüzyılın başlarında endüstriyel olarak yapılmaya başlanmış ve yoğunlaştırılmış ahşap ticari bir ürün 

olarak piyasaya sunulmuştur. Sıkıştırılarak yoğunlaştırılmış ağaç malzemelerde karşılaşılan en büyük 

problem, rutubete maruz kalabilecek veya su ile teması olabilecek yerlerde kullanıldığında geri esneme 

(spring-back) özelliğinden dolayı başlangıç ölçülerine geri dönmesidir. Günümüzde bu problemin çözümü 

için değişik metotlar geliştirilmiştir. Bunlar; açık bir sistemde sıcaklık ve basınç kullanılarak yapılan 

yoğunlaştırma (Termo-Mekanik (TM)) metodu, kapalı bir sistemde sıcaklık, basınç ve buhar kullanılarak 

yapılan yoğunlaştırma (Termo-Hidro-Mekanik (THM)) metodu ve buhar ile ön yumuşatma işlemi yapılıp 

sıcaklık ve basınç kullanılarak yapılan yoğunlaştırma (Viskoelastik-Termal-Sıkıştırma (VTC)) metodudur.  

          Bu çalışma; sıcaklık ve basınç altında yoğunlaştırıldıktan sonra farklı sıcaklık değerlerinde ısıl işlem 

uygulanacak olan düşük yoğunluklu ağaç malzemelerin bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini 

belirlemek için yapılacaktır. Bu maksatla, Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.), kara kavak 

(Populus nigra L.) ve ıhlamur (Tiliagrandifolia Ehrh.) odunları kullanılacaktır. Bu odunlardan elde edilen 

deney örnekleri hidrolik pres vasıtası ile 100 ve 140 °C’de, %25 ve %50 oranında radyal yönde sıkıştırılarak 

yoğunlaştırma işlemine tabi  tutulacaktır. Yoğunlaştırma yapılan örneklere 185 ºC ve 212 ºC sıcaklıklarda su 

buharı koruması ile ısıl-işlem uygulanacak ve ısıl-işlem görmüş yoğunlaştırılmış ahşap (Densified 

Thermowood) elde edilecektir. Daha sonra hazırlanan örnekler üzerinde TS 2474 (1976) ve TS 2478 (1976) 

esaslarına göre eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü, TS 2595  (1977) ‘e göre liflere paralel basınç 

direnci, TS-EN 317 esaslarına uygun olarak su alma (şişme) deneyi, TS 2471 ve TS 2472 esaslarına göre 

özgül ağırlık deneyi, TS 2479 esaslarına göre Brinell Sertlik deneyi yapılacaktır. 

 Bu çalışmada odun koruma yöntemlerinden olan yoğunlaştırma işlemi ve ısıl-işlem birlikte uygulanacaktır. 

Zira her iki yönteminde olumsuz yönleri bulunmakta olup bu olumsuzluklar iki yöntemin birlikte 

kullanılması ile ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Yapılan literatür araştırmalarında buna benzer bir 

çalışmaya rastlanılamamıştır. Araştırmalar daha çok her metodun kendi içinde farklılaştırılması ile 

gerçekleştirilmiştir. Yoğunlukları nispeten düşük ve kullanım alanı kısıtlı yerli ağaçlarımızın özelliklerinin 

iyileştirilerek kullanım alanının yaygınlaştırılması ve her geçen gün kaliteli ağaç malzemeye duyulan talebin 

artması çalışmamızın önemini ve özgün değerini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler  : Ağaç malzeme, yoğunlaştırma, ısıl-işlem, fiziksel-mekanik-teknolojik özellikler 
 

 

Project Abstract   : Densification is a wood protection and modification method enforced on the material 

by either pressure treatment or impregnating chemicals on the cell membranes. The aim of such an 

application would be to improve the mechanical strength of low density wood material and to popularize its 

use within the sector. Efforts towards the industrial densification of wood material were initiated at early 20 

th century and densified wood was thus released to the market as a commercial product. The most important 

problem encountered in densified wood materials was regaining its previous dimensions, which would 

technically be called a spring-back, upon exposure to humidity or contact with water. Different methods are 

currently available to tackle with this problem. These methods are densification (Thermo-Mechanical (TM))  
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via heat treatment and pressure application in an open system, densification (Thermo-Hydro-Mechanical 

(THM)) via heat treatment and pressure application in the presence of humidity in a closed system and 

densification (Viscoelastic-Thermally-Compression (VTC)) via heat treatment and pressure application 

following pre-curing by steam.  

          The proposed study will be conducted in order to determine several physical, mechanical and 

technical characteristics of low-density wood material that would be heat treated at different temperatures 

following densification under heat treatment and pressure. For this purpose, woods of the Turkish fir (Abies 

bornmulleriana Mattf.), black poplar (Populus nigra L.) and linden (Tiliagrandifolia Ehrh.) will be used. The 

samples prepared using these types of wood will be densified by radially pressing at a ratio of 25% or 50% 

using a hydraulic press machine at 100 oC or 140 oC. The densified samples will be heat treated via steam 

protection at 185 oC or 212 oC and Densified Thermowood samples will be obtained. Then the prepared 

samples will be tested for bending strength and bending modulus of elasticity as stated in TS 2474 (1976) 

and TS 2478 (1976), for compressive strength parallel to grain as stated in TS 2595 (1977), for 

hygroscopicity (swelling) as stated in TS-EN 317, for specific gravity as stated in TS 2471 and TS 2472 and 

for Brinell hardness as stated in TS 2479.  

          Two wood protection methods; densification and heat-treatment will be applied consecutively on 

wood samples in the present study. Because either method has unfavorable features, these adversities will be 

attempted to be removed through the application of both methods on the same sample. A similar study could 

not be encountered in the available literature. Previous studies generally focused on the diversification of 

each method individually. The significance and the originality of the proposed study should be evaluated 

within the framework of popularizing the utilization of relatively low density native wood resources with 

limited area of application as well as the ever-increasing demand for high 

quality wood material. 

Keywords: Wood Material, Densification, Heat Treatment, Physical-Mechanical-Technical. 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No       : 2013.17.01.175 

Proje Türü   : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : 5-8 Yaş Arası Çocukların İngilizce Çocuk Kampında İngilizce Edinimi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Harun ÖZTÜRK, Zeynep ÖVDÜR ÖĞÜRLÜ, Mesut KULELİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  11.06.2013 – 11.06.2014          

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı, 5-8 yaş arası çocukları doğal ortamda yabancı dil olarak İngilizceyi 

tecrübe etmelerini sağlayarak bu çocukların yabancı dil kariyerleri için literatürde belirtilen hem kısa süreli 

hem de uzun süreli avantajlar sağlamaktır. 13-15 kişilik gruplar içerisinde 6 hafta sürecek, haftanın 4 günü 

6’şar saat uygulanacak olan programda öğrencilerin başında dili tecrübe etmelerine yardımcı olacak ana dili 

İngilizce olan eğitmen yer alacak ve çocuklara ders gibi İngilizce öğretmekten ziyade, şarkılar, oyunlar, gün 

boyu aktiviteler ile sürekli yabancı dil kullanılarak yabancı dili doğal ortamında bağlamın gerektirdiği 

şekilde öğrenmeleri mümkün olacak. Eğitmen öğrenciler için bir öğretmen olmaktan ziyade, onları İngilizce 

tecrübe etmeye olanak sağlayan bir yardımcı gibi hareket edecektir. Yabancı eğitmenin yanı sıra, 

öğrencilerle İngilizce etkileşime girebilecek, okul öncesi veya çocuk bakımı konusunda tecrübeli 

yardımcılar aktivitelerde ve sınıf yönetimi konusunda yardımcı olacaktır.  

           Altı haftalık programın sonucunda, öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu tutum sergiler hale 

gelmeleri, basit düzeyde de olsa bir yabancı ile İngilizce iletişime geçebilmeleri, özellikle temel günlük 

olaylar veya gerçek dünyada içinde yer aldıkları aktivitelerde kendilerini rahat bir biçimde İngilizce ifade 

edebilmeleri, bu ortamlarda İngilizce konuşan kişileri kolayca anlayabilmeleri, bağlamın gerektirdiği 

şekilde edindikleri dilbilgisi kurallarının doğru cümleler kurmalarına yardımcı olması beklenmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Erken yaş, Yabancı dil, Yabancı dil edinimi, İngilizce 

 

Project Abstract : The aim of this study is to ensure that young learners aged between 5 and 13 are 

exposed to English as a foreign language in its natural environment thereby allowing them to make best use 

of this exposure for their careers both in the short run and in the long run as suggested in the literature. The 

students will be divided into two groups, each with 13 to 15 students. The program will last for 6 weeks. 

The students will take classes 6 hours everyday and they will take classes 4 days a week, from Monday to 

Thursday.During this time, they will be guided by native speakers of English to teach them English through 

songs, games, and day-long activities all in English rather than in a formal classroom setting. The teacher 

will serve as a guide to help the students learn English in natural context rather than as a traditional school 

teacher. Besies native peakers of English, there will be assistants educated and experienced in child-care to 

help the students interact with each other and with the teacher more freely and satisfy their other needs. 

Those assistants have the ecessary English background to help them interact with the students only in 

English and understand whatever the native speaker says. 

At the end of this six-week-programme, students are expected to : 

· Develop positive attitudes towards English 

· Communicate with native speakers even if in basic level 

· Make themselves easily understood in activities particularly involving daily English 

· Understand what’s told to them in English 

· Make up sound and grammatically correct sentences 

 Keywords : Young learners, Foreign Language, Foreign language acquisition, English. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No          : 2013.02.03.176 

Proje Türü      : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz 

Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Muhammet ÇİL 

Proje Durumu       : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  11.06.2013 – 11.06.2014          
 

Proje Özeti : Organize sanayi bölgeleri, (OSB) sanayileşmenin düzensiz ve plansız olarak gelişmesi 

sonucunda ortaya çıkan sorunları çözümlemek için batıda geliştirilmiş bölgesel bir kalkınma modelidir. 

Ülkemizin en önemli üretim faktörlerinden olan işgücü organize sanayi bölgeleri ile daha da verimli 

kullanılabilir. Organize sanayi bölgeleri sadece istihdam yaratmakla kalmayıp, sanayinin belirli bir program 

çerçevesinde bir arada üretim yapmalarına olanak sağlanacak şekilde örgütlenme, kentleşme ve sanayileşme 

ilişkilerini düzenleme, sanayi işletmelerinin çevrede yaratacağı olumsuz etkileri denetleyebilme, 

işletmelerin topluca yer aldıkları alanlarda daha kolay, ucuz ve kaliteli olarak üretim yapma ve uygun 

koşullarda alt yapı hizmetlerinden yararlanma imkânı sağlayarak, gelişen sanayi alanlarının geniş olanaklara 

kavuşturulmalarına olanak tanırlar. 

           Bu çalışmada; Düzce ilinde bulunan, sanayinin ve KOBİ’lerin gelişmesi için önemli politika 

araçlarından olan mevcut OSB’lerinin işletmeler açısından mevcut durumlarını incelemek, sorunlarını 

ortaya çıkarmak, bu sorunlara yönelik çözüm stratejileri geliştirilecektir. Ayrıca Düzce ili özelinde 

uygulanan teşviklerin işletmelerin alacağı yatırım kararlarını nasıl etkilediği veya etkileyeceği 

belirlenecektir. Bu amaçla, Düzce organize sanayi bölgelerinde yer almanın ya da almamanın, işletmeler 

açısından olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi için 2 ayaklı bir anket çalışması yapılacaktır. 

          Bu araştırmanın 2 farklı aşaması için birer anket formu geliştirilecektir. Oluşturulacak anket formları 

Düzce OSB’sinde bulunan farklı sektörlerdeki işletmelere ve OSB dışında bulunan farklı sektörlerdeki 

işletmelere yönelik olacaktır. Hazırlanan bu anket formları işletmelere araştırmacılar tarafından ulaştırılacak 

ve yüz yüze anket tekniği kullanılacaktır. Elde edilen anketler SPSS paket programında bir veri seti 

oluşturularak kaydedilecek ve bu veri seti üzerinde istatistiksel değerlendirmeler yapılacaktır. 
 

Project Abstract : Organized industrial zones(OSB) is a solution for the problems attached to the 

disorganized and unplanned growth in industrialization. Labor productivity could be raised in these 

industrial zones. In addition to the employment effect, industrial zones offer firms various incentives for 

firms. 

          This study explores an assessment of the current situation and revealing issues regarding the 

organized industrial zones through firms’ eyes and provides some resolutions. Also the study includes an 

analysis of the incentive tools and their potential effects on the investment decision of firms in Duzce. We 

will use a two-round questionnaire to the firms located in organized industrial zones and the firms outside 

the zone.  

          This study is a questionnaire developed for two different stages. Businesses in different sectors to 

create questionnaires and OSB in Düzce OSB for businesses in different sectors will be located outside. 

This questionnaire was prepared and delivered to businesses face to face interview technique used by the 

researchers. SPSS package by creating a data set obtained from surveys will be recorded and on the 

statistical evaluation of the data set will be made. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No       : 2013.02.03.177 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Isıl İşlemin (Thermowood Yöntemi) Bazı Ağaç Türlerinin Fiziksel Özellikleri, Çürüklük ve 

Hava Koşullarına Karşı Dayanıklılığı Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Süleyman KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Gökhan ÇOLAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  11.06.2013 – 11.06.2014          

Proje Özeti : Isıl işlemin (Thermowood yöntemi) bazı ağaç türlerinin fiziksel özellikleri, çürüklük ve hava  

koşullarına karşı dayanıklılığı üzerine etkileri Isıl işlem ahşabın boyutsal stabilitesini arttırmak için 

uygulanan odun modifikasyon yöntemlerinin başında gelmektedir. Bu çalışmada; ülkemizde kullanım 

alanlarına sahip      2 yerli (kestane ve akçaağaç), 2 egzotik (sapelli ve ıroko) odununun beyaz ve esmer 

çürüklük ile hava koşullarına karşı dayanıklılık, renk farkı ile hava kurusu yoğunluk, tam kuru yoğunluk, 

genişleme gibi fiziksel özellikleri üzerine farklı sıcaklık (1900C ve 2100C) ve sürelerde (1 saat ve 2 saat) 

uygulanan ısıl işlemin etkisi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Çürüklük, ısıl işlem 

Project Abstract : The effect of heat treatment (ThermoWood method) on physical properties, decay and 

weathering resistance of some tree species Heat treatment is often applied to some wood species to improve 

the dimensional stability of the wood. In this study, some physical properties, decay and weathering 

resistance of some tree species wood will be evaluated. Density of air-dry and oven- dry (TS 2472/1976), 

and swelling TS 4084/1984 will be determined for physical properties. Aging and colour difference (ΔE) 

will be determined for weathering resistance.  

Keywords : Decay, Heat Treatment. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No       : 2013.06.05.178 

Proje Türü   : Araştırma Projeleri 

Proje Başlığı : Kriyojenik İşlem Uygulanmış Takımların Hastelloy C22 Malzemesinin Tornalanmasına 

Etkisinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İlyas UYGUR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Sıtkı  AKINCIOĞLU, Arş. Gör. Gülşah AKINCIOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 – 05.02.2015          

Proje Özeti : Bu çalışmada havacılık ve kimya sanayinde yoğun olarak kullanılan süper alaşımların 

kriyojenik işlem uygulanmış farklı kesici takımlarla işlenebilirliği araştırılacaktır. Takımlara kriyojenik 

işlem uygulanarak takımların kesme performanslarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim için ihtiyaç duyulan yeni ve farklı malzemeler geliştirilmektedir. 

Farklı alanlarda kullanılan bu yeni malzemelerin işlenmesinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunlar en 

önemlileri uygun takımın tayini, uygun işleme türünün ve kesme parametrelerinin belirlenmesidir. Süper 

alaşımlı malzemelerin birçok farkı alaşımı mevcuttur. Süper alaşımların işlenebilirliği popüler araştırma 

konularındandır. Isıl dirençli olan alaşımlarının işlenmesi kesme anında, kesme bölgesinde oluşan yüksek 

ısıdan kaynaklanan bir zorluğu vardır. İşlenmesi zor olan bu tür malzemelerin işlenmesinde uygun takımın 

tayini veya uygun takımın geliştirilmesi işleme sürelerinin kısalması ve takım, işleme maliyetlerinin 

düşürülmesi açısından önem kazanmaktadır. Yapılacak olan bu çalışma Hastelloy C22 malzemesi üzerinde 

tornalama kriyojenik işlem görmüş ve görmemiş farklı takımlar (kaplamasız, kaplamalı) ile farklı kesme 

parametereleri kullanılarak en uygun kesme şartları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu çalışma ile kesici takıma 

uygulanan kriyojenik ve ısıl işlemlerin takım performansı (tornalama işlemi), üzerindeki etkileri, irdelenmiş 

olacaktır. Tornalama deneyleri kuru kesme şartları altında gerçekleştirilecektir. Tornalama işleminde kesme 

parametrelerinin kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması ve talaş oluşumu üzerindeki etkileri 

araştırılarak optimum işleme şartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Hastelloy C22, Kriyojenik işlem, Tornalama, Kesme kuvvet 

Project Abstract  : In this study, machinability of different cutting parameters of cryogenically-treated 

tools on super alloys which are used in the aerospace and chemical industry will be investigated. The aims 

of the project are to improve the performance of cutting tools by applying cryogenic processing tools. 

Nowadays, new and different materials are being developed with the improving the technology. The new 

materials that are used in different areas experienced some difficulties in the production process. These are 

the most important concerns including; appropriate tool, cutting parameters and to determine the appropriate 

type of treatment. Super alloy materials are available in the variety of chemical composition. The 

machinability of super alloys is a popular research topic. İt is quite difficult to machining during cutting of 

heat-resistant alloys. The determination of the appropriate processing of this kind of materials, is important 

for the treatment time or the appropriate development of the tools, in terms of reducing the costs of 

processing. The effect of cryogenic treatment of the turning tools on Hastelloy C22 will be determined for 

the optimum parameters. In this study, of the effects cryogenic treatments and thermal process during 

turning operation also will be considered. Turning experiments will be carried out under dry cutting 

conditions. The process of turning cutting parameters, cutting forces, surface roughness, tool wear and chip 

formation were investigated and optimum processing conditions will be determined. 

Keywords : Hastelloy C22, Cryogenic treatment, Turning, Cutting Force 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : İlyas Uygur, Sitki Akıncıoglu, Gülşah Akıncıoglu, 

“Sıg ve derin kriyojenik işlem uygulanmis karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi”, International 

Science and Technology Conference 2014, 18-20 December 2014, Katar / Doha. 
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Proje No           : 2013.04.02.179 

Proje Türü       : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Periost Grefti, Plateletten Zengin Plazma ile Beraber Kullanıldığında Kemik Defekt 

İyileştirmesini Artırır Mı? Tavşan Zigomatik Arkta Deneysel Çalışma 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Derya ÖZÇELİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Arzu TÜRKSEVEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 – 05.08.2014          

Proje Özeti  : Kemik defektlerinin tedavisinde halen en geçerli yöntem kemik greftlerinin kullanımı 

olmasına rağmen, hücre bazlı yöntemlerin önemi gün geçtikçe artmaktadır (1,2). Periostal hücreler yüksek 

doku rejenerasyonu göstermektedir. Yüksek proliferasyon ve farklılaşma oranı ile mezenkimal kök 

hücrelere, osteogenik progenitör hücrelere ve osteoblastlara farklılaşarak kemik iyileşmesine önemli katkı 

sağlamaktadır (3). Son yıllarda kemik doku mühendisliğinin gelişmesi ile birlikte periost hücreleri, kolay 

elde edilebilir olması, osteojenik aktivitesi ve ve büyüme faktörlerine (TGF-beta-1, PRP, BMP-2) gösterdiği 

gelişmiş yanıt ile ilgi odağı olmuştur (3). Bu hipoteze yönelik olarak, temin edilmesi kolay olan periost 

grefti ve plateletten zengin plazma kombinasyonunun defekt oluşturulmuş membranöz kemik dokusunda 

yeni kemik oluşumunu artırıp artırmadığı radyolojik ve histolojik olarak (1,2) incelenip, konrol grupları ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak fark olup olmadığı araştırılacaktır. 

Project Abstract : Still the most acceptable method for the treatment of bone defects to use bone grafts , 

although the importance of cell-based methods is increasing every day ( 1.2 ) . Periosteal cells shows high 

tissue regeneration . With a high rate of proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells , 

osteogenic progenitor cells differentiating into osteoblasts, bone healing and contribute significantly (3). In 

recent years, bone tissue engineering with the improvements periosteal cells , are readily available to have 

osteogenic activity, and the growth factors ( TGF-beta - 1 , PRP , BMP - 2 ) show improved response with 

the interest has been the focus ( 3). This hypothesis , in order to provide easy-to- periosteal grafts and 

platelet rich plasma combination defects formed membranous bone tissue, new bone formation increased 

with the radiological and histological ( 1.2 ) examined , check group compared with no statistically 

significant difference as to whether to be investigated. 
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Proje No        : 2013.02.02.180 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : CBS Tabanlı Bulanık Heyelan Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması ve Yol-Heyelan 

İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Abdurrahim  AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Remzi EKER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 – 05.08.2015          
 

Proje Özeti : Orman yolları ormanların işletmeye açılarak orman ürünlerinin nakliyatı amaçları için inşa 

edilen ve üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasa ile entegrasyonuna hizmet eden uzun vadede tek 

alternatif olan alt yapı tesisleri niteliğindedirler. Ancak inşa edilen yollar özellikle dağlık ve çoğunlukla dik 

eğimli alanlarda inşa edildikleri alanlar üzerinde ciddi stabilite sorunları ortaya çıkarmaktadırlar. 

Mühendisler, topografik şartlar, yol güvenliği, toprak koruma, doğal afetler ve su kaynaklarını hesaba 

katarak hem toplam yol yapım, bakım ve taşıma maliyetinin en düşük olduğu hem de tüm yıl boyunca 

taşıma güvenliği ve sürekliliğinin sağlanması için optimum geçkiyi belirlemek zorundadırlar. 

           Projelendirme hatalarının ortadan kaldırılması ve yol bakım giderlerinin azaltılması için son yıllarda 

heyelan kısıtını dikkate alan geçki planlama çalışmalarında bir artış gözlenmektedir. Özellikle seçilecek 

geçkinin heyelana duyarlı alanlardan geçmemesi veya mümkün olan en asgari uzunlukta geçmesi bu 

çalışmaların temel hedefi olmuştur. Sadece toplam yol maliyetini en aza indiren geçki değil, aynı zamanda 

yol ve nakliyat güvenliği ve sürekliliği sağlanmış ve dolaylı olarak da derelere taşınan sediman miktarını 

azaltan çevreye duyarlı optimum orman yol geçkileri belirlenmelidir. Optimum geçkinin seçilmesi için 

heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesinde CBS ( Coğrafi Bilgi Sistemi ) teknikleri etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

           Heyelan duyarlılık haritaları genellikle derelere olan uzaklık, eğim, bakı, yükselti, topografik 

nemlilik indeksi ( Topographical Wetness Index=TWI ), litoloji, yollara olan uzaklık, arazi kullanımı, 

rölyef, akarsu güç indeksi ( Stream Power Index=SPI ), yamaç eğriselliği ( plan ve profil ) gibi topografik 

faktörlerden birkaçının CBS ortamında katmanlar oluşturulup farklı yöntemlerle ağırlıklandırılıp analiz 

edilmesi ( AHP, Lojistik Regresyon, Bulanık mantık, Yapay sinir ağları v.b. ) suretiyle oluşturulmakta ve 

doğruluğu mutlaka arazide envanter yapmak veya envanter ile birlikte Uzaktan Algılama verilerini 

yorumlamak suretiyle doğrulanmaktadır. 

           1965 yılında Zadeh tarafından geliştirilen ve klasik mantığın genelleştirilmiş hali olan bulanık mantık 

çeşitli disiplinlerce yaygın olarak kullanılan esnek bir yöntemdir. Bulanık mantıkta değişkenin bir kümenin 

elemanı olup olmadığının yanıtı klasik mantığın aksine kesin değildir. Burada değişkenler üyelik dereceleri 

ile yani 0 - 1 arasında üyelik değeri alarak temsil edilir. Ayrıca sistemin sözel değişkenlerle ifade edilmesine 

izin vererek modellemenin kolay yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yüzden heyelan oluşumu gibi 

davranışları iyi anlaşılamayan karmaşık olaylarda kullanımı çok yararlı olmaktadır. Ayrıca bulanık mantık 

doğadaki kesin belirlilik halinin çoğu zaman mümkün olmaması nedeniyle gerçeğe daha uygun bir yaklaşım 

olarak kabul edilmektedir. Son dönemlerde heyelan duyarlılık haritalarının oluşturulmasında özellikle 

bilgisayar ve yazılım teknolojilerindeki gelişimlere bağlı olarak CBS ile entegrasyonu sayesinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

           Bu araştırmada heyelan duyarlılık haritası yukarıda sayılan topografik parametrelerden çalışma 

alanında heyelan oluşumu üzerinde etkili olduğuna karar verilen ve modeli en iyi şekilde temsil edecek 

yeterli sayıda parametre seçildikten sonra bulanık üyelik yöntemi ile CBS tabanlı olarak üretilecektir. 

Çalışma alanına ait envanter haritası arazi çalışması ile çıkarılacak ve geliştirilen bulanık tabanlı heyelan 

duyarlılık haritasının doğrulanması için kullanılacaktır. Bu aşamadan sonra mevcut orman yolları ve orman 

yol ağı planında yer alan 

yeni yapılacak yolların heyelan riski açısından durumu değerlendirilecektir. Böylece elde edilen sonuçlar ile 

heyelan kısıtının yol geçkisinin belirlenmesi amacıyla kullanımı imkânları ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Heyelan Duyarlılık Haritası, Bulanık Üyelik Modeli, Orman Yolları, CBS, Heyelan 

Parametreleri. 
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Project Abstract : Forest roads for which built purposes of transportation of forest products by putting into 

operation of forests and serve the integration of produced products to national and international quotation 

have the characteristic of single alternative infrastructure in the long term. However, roads built on 

especially hilly and generally steep slopped areas have posed serious stability troubles. Engineers have to 

confirm optimum road alignment by taking account of topographical conditions, road safety, soil 

conservation and water resources for both minimize total costs of road construction, maintenance and 

transportation and also providing safety and sustainability of transportation all the year round. 

          In recent years, the number of studies that consider landslide constraint in planning road alignment 

has increased in order to prevent inappropriate road projects and decrease road maintenance costs. The main 

objective of these studies is to ensure that selected alignment is not located in landslide sensitive areas or 

only its minimum length possible can be located in these areas. Thus, optimum and environmentally 

sensitive road alignments that not only minimize total road cost but also ensure road and transportation 

safety and continuity and indirectly reduce sediment delivered to streams should be determined. 

Geographical Information Systems (GIS) techniques have been effectively used in generating landslide 

susceptibility maps for selecting optimum alignment. 

           Landslide susceptibility maps are generally produced by generating GIS data layers for some of the 

topographic factors such as stream distance, slope, aspect, elevation, topographical wetness index, road 

distance, land use, relief, stream power index, and side curvatures (plan and profile) and weighted them to b 

analyzed by different methods (AHP, Logistic Regression, Fuzzy, Artificial Neural Network, etc.) and then 

their accuracy should be assessed by inventorying in the field or interpreting Remotely Sensed data besides 

inventorying.  

           Fuzzy logic which is developed by Zadeh in 1965 and is being generalized form of crisp logic is 

flexible methodology which is used by various disciplines. In fuzzy logic, the answer of that a variable is 

member of a set or not, unlike classical logic is not obvious. Here, the variables have membership degrees, 

which are they are represented by membership value ranging between 0 and 1. In addition, it is enabled to 

model the system easily by permission of expressing by linguistic variables. Hence, in ill-defined complex 

cases such as landslides the use of fuzzy logic is more appropriate. Also, fuzzy logic is assumed more 

realistic approach because of it is not always possible that precision in nature. Recently, it is often used for 

mapping landslide susceptibility because of it is integration with GIS due to especially development of 

computer and software 

technologies.  

           In this study landslide susceptibility maps will be produced as GIS based after topographical 

parameters mentioned above are selected adequately by making decision that they cause landslide 

occurrence more effectively than others in the area and they are most appropriate for representation of the 

model. The inventory map belongs to study area will be produced by intensive field studies and will be used 

for validation of fuzzy membership based developed susceptible map. After this stage, the situation of 

existing forest roads and unconstructed roads in forest road network plan will be assessed in terms of road-

landslide relationship. Thus, with resultants obtained, it will be suggested that the possibilities of use of 

landslide constraint by the purpose of road alignment. 

 Keywords :Landslide Susceptibility Maps, Fuzzy Membership Model, Forest Roads, GIS, Landslide 

Parameters. 
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Proje No        : 2013.07.03.181 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Çoklu Fırçasız Doğru Akım Hub Motorlarının Sürücü Tasarımı ve Hız Kontrolü 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr.  Uğur GÜVENÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Muhsin Uğur DOĞAN,  Arş. Gör. Kenan DÖŞOĞLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 – 05.08.2015          
 

Proje Özeti : Fırçasız doğru akım hub motorları son yıllarda elektrik makinelerinde çalışılan önemli 

konular haline gelmiştir. Bumotorların verimlilikleri ve güç yoğunlukları çok yüksektir.Dışı rotorlu fırçasız 

doğruakım hub motorları düşük hız aralığında yüksek tork üretimine sahiptir. Bu nedenle bu motorlar 

elektrikli araçlarda büyük kullanım alanı bulmuştur. Yapılacak olan  buçalışmada tek bir işlemci ile birden 

fazla motorun tüm çalışma koşullarında yüksek performanslı hız denetimi gerçekleştirmesi 

hedeflenmektedir. Motorun yapısından dolayı hız ve tork denetimlerinin tek başına optimizasyonu, hassas 

kontrol gerektiren uygulamalarda yetersiz kalmaktadır.Bu çalışmada çoklu motorların merkezi denetimi 

gerçekleştirilerek önemli bir eksiklik giderilecektir.Bu çalışmada, birden fazla fırçasızdoğru akım hub 

motorunun PI (Oransal-Integral) kontrol yöntemi kullanılarak motorların hızkontrolleri yapılacaktır.Sayısal 

sinyal işlemcileri,gelişmiş kontrol sistemlerinde kullanılan performansları çok yüksek işlemcilerdir.Sayısal

  işaret işlemcilerin güç elektroniği ve elektrik makineleri sistemlerinde kullanılması; sistemin 

performanslarında artış, işlem gücü,güvenilirlik ve gelişmiş fonksiyonellikgibi avantajlar  sağlar.Bu 

çalışmada,4 adet Fırçasız doğru akım hub motorun DSP (Sayısal Sinyal İşlemci) ile nasıl kontrol 

edilebileceği ve kontrol edilecek program yazılacak ve uygulaması yapılacaktır.DSP, Texas Instruments 

firmasının  ürettiği bir sayısal işlemcidir. Akım kontrolü olarak PWM yöntemi kullanılacak. Motorlar için 

sürücü tasarımları yapılacaktır.Hız ve Tork grafikleri yorumlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler : Hub Motor, Evirici, PI, Sayısal Sinyal İşlemci, Motor Sürücü. 
 

Project Abstract : Brushless direct current motors have become important issues on the electric machines. 

They have several unique features such as high efficiency, high power and torque densities. Hence they are 

used in the electrictal vehicles. In this study, It is aimed to high  performance a speed control of more than 

one motors in every working conditions using only one processor. At the sensitive applications, 

optimization of speed and tork controls have become ineaduquate. In this  study, an important deficiency 

will be liminated by carrying out control of multimotors.In this project, speed control of motors will be full 

filled by using  PI control method of more than one brushess direct hub motor. Digital signal processor 

which are used improved control systems using digital signal  processes at speed electronics  and elect-

rical machines systems provides some advantages such as increase atperformance of system, power of 

process, reliability and development of functions. In  this study, how  to control  fours  brushlessdirect 

motors with DSP will be shown and the  control programme  will be written and applied.DSP is a digital 

process produced by Texas Instruments Company. As  a current control, PWM method will be  used. 

Driver designs will be done,for motors. Speed and torc graphics will be interpreted. 

Keywords : Brushless direct current hub motor, Inverter, PI, DSP, motor driver. 
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Proje No        : 2013.08.02.182 

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Toplumda Algılanan Doktor İmajının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Düzce ve Bolu 

İlinde Bir Uygulama 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Kahraman ÇATI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :  Arş. Gör. Önder KETHÜDA, Yusuf  ÖCEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 – 05.06.2014          

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı; toplumun zihnindeki doktor imajının ne olduğunu, doktor imajını 

belirleyen faktörlerin neler olduğunu ve doktor imajının hastaların memnuniyeti üzerinde ne ölçüde etkili 

olduğunu belirlemektir. Bunun yanında, bireylerin demografik özelliklerine göre doktor imajını etkileyen 

unsurların ve doktorların genel imajının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek araştırmanın bir diğer 

amacıdır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve doktora yakınlık derecesinin genel doktor imajı ve hasta 

memnuniyeti üzerinde etkisinin olup olmadığının belirlenmesi de araştırmanın amaçlarındandır.  

          Araştırmanın evrenini, Bolu ve Düzce ilinde sağlık hizmetinden faydalana bireyler oluşturmaktadır. 

Araştırmada nicel yöntem kullanılacaktır ve veriler anket tekniğiyle toplanılacaktır. Araştırmada, tesadüfî 

örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi uygulanacaktır. Araştırma verileri SPSS 

programında analiz edilecektir. Araştırma sonucunda sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin temel öğesi 

olan doktorların algılanan imajının hasta memnuniyeti üzerindeki etkisi belirlenecektir. Bunun yanında, 

hasta memnuniyetinin ve genel doktor imajının ve doktor imajını etkileyen faktörlerin hastaların demografik 

özelliklerine göre farklılık gösterip göstermeyeceği belirlenecektir. Ayrıca sağlık kurumlarından hizmet alan 

hastaların doktorlara sosyal veya kan bağı olarak yakınlığının doktor imajına, doktor imajını etkileyen 

faktörlere ve hasta memnuniyetine etki edip etmediği de ölçülecektir.   

Anahtar kelimeler: Doktor, İmaj, Hasta Memnuniyeti.  

Project Abstract : The aim of this study is to determine the general image the doctors have in society?s 

mind, factors that affect the image of the doctors and the effect of the doctor image of the patients to the 

extent of satisfaction of the patients. In addition, to determine whether factors that affect the image of 

doctors and general image of the doctors shows differences according to demographic properties or not is 

the another aim of this study. Also, it is one of the aims for this study to test whether being a health care 

workers and the degree of proximity to the doctor has effect on general image of doctors and general 

satisfaction of patients.  

          The population of this paper has been determined the people who has health services in Düzce and 

Bolu. The provinces of Bolu and Duzce, Turkey, were chosen as the pilot area for health practices. This is 

very important for the validity of the research results. Quantitative methods will be used and the date will be 

collected by face to face questionnaire technique in this study. In the study, the stratified sampling that is 

one of the methods of random sampling method will be applied. The date will be analyzed by SPSS. In 

conclusion, the effect of the general image of the doctors to the general patients? satisfaction will be 

determined. In addition to this, it will be determined that whether the general patients? satisfaction and 

general doctor image change according to the patients? demographic characteristics or not. Also, it will be 

determined that whether being a health care workers and the degree of proximity to the doctor has effect on 

general image of doctors and general satisfaction of patients or not.  

Keywords : Doctor, Image, Patient Satisfaction. 
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Proje No   : 2013.02.02.183 

Proje Türü: Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : İç Anadolu Kurak Bölge Ağaçlandırmasında Kullanılan Dişbudakların (F.Angustifolia) 

Beslenme Durumlarının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Özgül MUTLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 – 05.08.2014          

Proje Özeti : Bu çalışmada İç Anadolu’da kurak bölge ağaçlandırma sahalarındaki dişbudak fidanlarının 

beslenme durumları incelenecektir. Bu amaçla 2012 ve 2013 yıllarında Aksaray ve Konya civarında 

yaklaşık son 40 yılda dikilen dişbudak sahaları gezilmiş ve örnekleme yapılacak sahalar belirlenmiştir. 

Çalışmada farklı yıllarda dikilmiş dişbudak ağaçlarından Temmuz-Ağustos 2013 yıllarında yaprak 

örneklemesi yapılarak N, C, P, K, Fe, Zn analizleri yapılacaktır. Ayrıca örnekleme yapılan ağaçların 

etrafından toprak örnekleri alınarak, toprağın, EC, pH, kireç, ESP, KDK gibi değerleri belirlenerek bitkilerin 

besin yoğunluklarının toprak özellikleri ile ilişkisi incelenecektir. 

Project Abstract : This study will be conducted in arid and semi-arid-land afforestration sites of inland part 

of Turkey. For the study nutritional status of ash trees planted in different years will be analized and leaf 

nutrient concentrations will be correlated with the soil variables taken around the sampling trees. Sampling 

sites are determined during the field trips in summer of 2012 and 2013.Leaves will be sampled in July and 

early August of 2103 and will be analyzed for N, C, P, K, Fe, Zn concentrations. Soil sampled around each 

tree will be analyzed for its EC, pH, lime, ESP and CEC values. Leaf nutrient concentrations and soil values 

willl be utilized for the correlation analysys between soil values and leaf values. 
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Proje No        : 2013.04.01.184 

Proje Türü    : Yüksek Lisans 

Proje Başlığı : Sıçanlarda Epigalokateşin Galat’ın Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine 

Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Seyit ANKARALI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Ersin BEYAZÇİÇEK, Recep ÖZCAN 
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Proje Özeti : Yeryüzünde epilepsi hastalığı olan yaklaşık 50 milyon insan vardır ve bunların büyük bir 

kısmı şimdiye dek keşfedilen antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ayrıca bu ilaçların yan etki profili çok 

geniştir. Bazı kaynaklarda kateşin bulunduran bitkisel gıdaların güçlü antioksidan olduğu ve bunların 

epilepsiye akut etki gösterdiği sınırlı çalışmalarla gösterilmiştir. Deneysel penisilin epilepsisi hem absans 

hem generalize epilepsi için kullanılmaktadır. Epilepsi tedavisi ile ilgili farklı hayvan modellerinde 

antikonvulsant etki gösteren bazı bitkiler daha güvenli ilaç sağlama konusunda araç olabilmektedir. Yeşil 

çay antioksidan, antihipertansif, antikarsinojenik, hipokolesterolemik ve kemopreventif etkili 

kardiyovasküler hastalık riskini azaltma gibi, özelliklere sahiptir. Önemli araştırmalar potansiyel 

nöroprotektif etkileri kanıtlanmış bitkilerden parelel antioksidanlarda nörodejenerasyon ve oksidatif stres ile 

sıkı bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Nöbetlerin nörogenesizinde oksidatif stresin önemli bir yer olduğu 

bildirilmektedir. Bazı çalışmalar Reaktif oksijen türlerinin (ROS) nöronal hasarın indüklemesi sonucu 

oluşan nöbetlerle bağlantısı olduğunu ileri sürmektedir. Buna karşılık bilinen yan etkileri yoktur. Bu 

çalışmanın amacı deneysel penisilinin oluşturduğu epileptiform aktivite üzerine EGCG akut etkisini 

araştırmaktır.Çalışma fizyoloji anabilim dalı araştırma laboratuvarında Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim 

üyesi ve araştırma görevlileri tarafından yürütülecek ve 12 ayda tamamlanacaktır.Model olarak seçilen 

deneysel penisilin epilepsi modeli erkek Wistar sıçanlarda oluşturulacaktır.Üretan anestezisi yapıldıktan 

sonra kafatasında açılan delik vasıtasıyla korteks yüzeyinden elektrokortikogram kaydı alınacaktır. 

Hayvanlar her biri 8 hayvandan oluşan 6 gruba ayrılacaktır. 

1.Grup ECoG kaydı başladıktan sonra 10 dakika bazal aktivite gözlemi yapılacak 10.dakikada Penisilin 500 

I.U. penisilin-G i.p. 210. Dakikaya kadar EKOG kaydı yapılacaktır.  

2.Grup ECoG kaydı başladıktan sonra 10 dakika bazal aktivite gözlemi yapılacak 10. dakikada EGCG 100 

mg/kg i.p. 210. Dakikaya kadar ECoG kaydı yapılacaktır.  

3.Grup ECoG kaydı başladıktan sonra 10 dakika bazal aktivite gözlemi yapılacak 10. dakikada EGCG 50 

mg/kg i.p. 40.Dakikada Penisilin 500 I.U. penisilin-G i.c 210. Dakikaya kadar EKOG kaydı yapılacaktır.  

4.Grup ECoG kaydı başladıktan sonra 10 dakika bazal aktivite gözlemi yapılacak 10. dakikada EGCG 100 

mg/kg i.p. 40.Dakikada Penisilin 500 I.U. penisilin-G i.c 210. Dakikaya kadar EKOG kaydı yapılacaktır.  

5.Grup ECOG kaydı başladıktan sonra10 dakika bazal aktivite gözlemi yapılacak 10. dakikada Penisilin 

500 I.U. penisilin-G i.c. 40.Dakikada EGCG 50 mg/kg i.p. 210. Dakikaya kadar EKOG kaydı yapılacaktır. 

6.Grup ECoG kaydı başladıktan sonra10 dakika bazal aktivite gözlemi yapılacak 10. Dakikada Penisilin 

500 I.U. penisilin-G i.c. 40.Dakikada EGCG 100 mg/kg i.p. 210. Dakikaya kadar EKOG kaydı yapılacaktır. 

Tüm gruplarda kayıtlar 210 dakikaya tamamlanacaktır. Gruplar epileptiform aktivitenin başlama latensi, 

diken dalga frekansı ve genlikler açısından karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Epigalokateşin galat, Epileptiform aktivite, yeşil çay, Penisilin, Antioksidan 
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Project Abstract : Approximately 50 million people on earth suffer from epilepsy, and a large part of the 

patients are resistant to antiepileptic drugs ever discovered. In addition, the side effect profile of these drugs 

is very wide. Some herbal foods are effectly an antioxidan which have catheshin EGCG and these shows 

acute effect to epilepsy in some sources has limited number of studies on the effect of epilepsy. 

Experimental penicilin epilepsy is used for abssence and generalised epilepsy. Concerning epilepsy 

treatment, it could be a tool to provide safer drugs treatment, once several plants exhibit anticonvulsant 

activities in different animal models.Green tea has several pharmacological properties, such as antioxidant,  

antihypertensive, anticarcinogenic, hypocholesterolemic and chemopreventive effect to reduce the risk of 

cardiovascular disease. İmportant researches have proposed tight correlation between neurodegeneration 

and oxidative stress; in parallel antioxidants from plants have demonstrated potential neuroprotective 

effects. İt has been reported that oxidative stress plays an important role in neurogenesis of seizures. Some 

studies suggest that Reactive oxygen species (ROS) are associated with seizures by inducing neuronal 

injury. İn addition to there is no side affects as known. Aim of the study is to investigate the effects of acute 

Epigalo catheshin galat application on experimental penicillin epilepsy. 

This study to be carried by faculty members and research assistants in research laboratory of the Department 

of Physiology and it will be completed in 12 months. Preferred as a model of experimental penicillin 

epilepsy will be induced in male Wistar rats. After applying urethan anesthesia on the living animals, 

cranium will be drilled and electrocorticogram recording from cortex will begin. 

Animals will separate to the six groups, and each one of the groups will have 8 animals. 

 1.Group after recording basal activity observation until ten minutes 500 I.U. penisilin-G i.c Penisilin in 10. 

Minutes and until 210. Minutes ECOG record. 

2.Group after recording basal activity observation until ten minutes EGCG 100 mg/kg in 10. Minutes and 

until 210. Minutes ECOG record.  

3.Group after recording basal activity observation until ten minutes, 25mg/kg i.p. EGCG in 10. Minutes 

and penicilin 500 I.U. penisilin-G i.c. until 210. Minutes ECoG record.  

4.Group after recording basal activity observation until ten minutes, 50mg/kg i.p. EGCG in 10. Minutes 

and penicilin 500 I.U. penisilin-G i.cuntil 210. Minutes ECoG record.  

5.Group after recording basal activity observation until ten minutes, 500 I.U. penisilin-G i.cpenicilin in 10. 

Minutes and EGCG 25mg/kg i.p. until 210. Minutes ECoG record.  

6.Group after recording basal activity observation until ten minutes, 500 I.U. penisilin-G i.c. penicilin in 

10. Minutes and EGCG 50mg/kg i.p. until 210. Minutes ECoG record Recording will be completed in 210 

minutes for all of the groups. Groups will be compared with starting latency of epileptiform activity, in 

terms of spike-wave frequency and amplitude. 

Keywords : Epigalocatheshin galat, Epileptiform activity, Green Tea, Penicilin, Antioxidant 
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Proje No        : 2013.02.02.185  

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Batı Karadeniz Düzce Yöresinde Bozuk Orman Alanlarının Yalancı Akasya (Robinia 

Pseudoacacia L.) ile Ağaçlandırılmasının Topraktaki Azot Birikimine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Levent KARTAL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  05.08.2013 –  05.08.2014         

Proje Özeti : Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Düzce yöresindeki bozuk çalılıklarda 

gerçekleştirilen ağaçlandırma sahalarındaki yalancı akasyanın dikimden beş yıl sonra toprağa kazandırdığı 

azot ve karbon miktarları incelenecektir. Bu amaçla 2009 yılında çalılıklar dozerlerle sıyrılarak diri örtü ve 

toprak işlemesi yapılmış ve 2+0 çıplak kök yalancı akasya fidanları dikilmiştir. Dört yıldır diri örtü 

mücadelesi elle yapılmış fakat başka bir kültürel işlem gerçekleştirilmemiştir. Ağustos-Eylül 2013 yıllarında 

araştırma sahalarında fidanlar sökülerek biyokütle hesapları yapılacak ve azot ve karbon analizleri 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca sökülen fidanların dibinden itibaren üç farklı yönde 50, 100, 200 cm 

uzaklıklardan ilk 30 cm toprak derinliğinden örnekler alınarak karbon, azot, hacim ağırlığı ve pH değerleri 

belirlenecektir. Elde edilen bu analiz sonuçlarından dikimden beş yıl sonra akasyanın toprağı azot 

bakımından ne kadar ve hangi mesafe aralığına kadar zenginleştirdiği belirlenecektir 

Project Abstract : This study will be conducted in five year-old black locust plantations established in 

degraded forestland (bushes) in northern Black-Sea region of Turkey. In 2009, all woody and herbaceous 

vegetation were scarified with a bulldozer equipped with a brush rake. Then plantation site riped to 80-90 

cm soil depth with the same bulldozer equipped with a riper Then 2 +0 bare root black locust planted to the 

sites. Following four yera after establishment manual vegetation control were applied in all experimental 

units. In August-September seedling will be uprooted and bought to the lab ten will be weight and will be 

analized for C and N. Soil samples will be taken around each sampled trees from three directions and four 

distance (0, 50 ,100 and 200 cm) at 30 cm soil depth. Soil samples will be analized for pH, bulk density, 

total nitrogen and carbon. Results of analysis will be used to determine nitrogen enrichment as amount and 

distance from the seedling base. 
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Proje No        : 2013.02.02.186  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Farklı Arazi Kullanım Yoğunluğundaki İki Havzanın Su Verimi ve Su Kalitesinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Refik KARAGÜL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN, Arş. Gör. Tarık ÇİTGEZ 

                                                              Yrd. Doç. Dr. Faruk YILMAZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  12.08.2013 –  12.08.2016         

Proje Özeti      : Havzaların su verimi iklim, jeoloji, topografya, toprak, arazi kullanımı, bitki örtüsü ve 

sosyo-ekonomik yapı gibi koşullardan etkilenmektedir. Bu nedenle bu koşullar havzaların planlanmasında 

ve işletilmesinde belirleyici rol oynamaktadırlar. Bir havzada tarım, orman, mera ve yerleşim alanları 

başlıca arazi kullanım biçimleri olarak görülmektedir. Her bir arazi kullanım biçiminin su ve sediment 

verimi üzerine etkileri de farklı miktarlardadır. Havzalardaki plansız arazi kullanım şekilleri su üretimini ve 

dolayısıyla su üretiminin temel bileşenleri olan miktar, kalite ve rejimi de etkilemektedir. 

         Bu çalışma farklı arazi kullanım (orman-tarım) yoğunluğuna ve farklı alanlara sahip bitişik iki akarsu 

havzasında gerçekleştirilecektir. Havzalardan birisi yoğun orman alanına (%66) diğeri ise yoğun fındık 

tarımı (%68) yapılan alana sahiptir. Her iki havzanın çıkışında yerleşim birimleri (Yukarı karaköy ve 

Avlıyan) başlamakta ve havza suları bu yerleşim yerlerini geçtikten sonra Büyük Melen Nehri’ne 

akmaktadır. Çalışmada havzaların su ve sediment verimi ile ve su kalitesinin farklı arazi kullanım şekline 

(orman ve tarım) bağlı olarak değişimi ile yerleşim yerlerinin su kalitesine etkisi iki yıl boyunca ölçüm 

yapılarak incelenecektir. 

          Melen projesiyle birlikte Büyük Melen havzasının İstanbul ilinin su ihtiyacını karşılayan en önemli 

havzalardan biri haline gelmesiyle de bu çalışma önem arz etmektedir. Bu çalışmadaki havzalarının her ikisi 

de sularını Büyük Melen Nehri’ne boşaltmaktadır. Dolayısıyla daha küçük havzalarda yapılacak olan bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar Melen projesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

 Anahtar Kelimeler : Büyük Melen, arazi kullanımı, su verimi, sediment verimi, su kalitesi 

Project Abstract : Basin water yield are affected by watershed characteristics such as climate, geology, 

topography, soil, land use, vegetation and socio-economic structure. Therefore these factors play a decisive 

role in planning and management of watersheds. Agriculture, forest, rangeland and residential areas are seen 

as major land use forms in the watershed. Each land use form has different effects on water and sediment 

yield. Unsystematic land use affect water yield and essential components of water yield such as water 

quality, quantity and water regime in a watershed.  

          This study will be carried out in two different adjacent watersheds that have different land use 

(agriculture-forest) and area. Forest is the major land use (66%) in one of the watersheds, while hazelnut 

farming is main land use (68%) in the other watershed. There are residential areas (Yukarıkaraköy and 

Avlıyan) at both watersheds outlet, and both stream waters passes through the residential areas and fall into 

the Büyük Melen. The study explores correlations of water and sediment yield and water quality with 

different land uses (forest and agriculture) and the effects of the residential areas on water quality. 

          This study has gained more importance with introduction of the Melen Project providing the main 

source of water for the Istanbul city from Büyük Melen Watershed. Both watersheds investigated in this 

study flow their waters into the Büyük Melen River. Results of this study on the small watersheds are of 

great importance for the Melen Project. 

Keywords: Big Melen, Land Use, Water Yield, Sediment Yield, Water Quality 
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Proje No        : 2013.07.04.187 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Termal Bariyer Kaplamanın Bir Dizel Motorun Performans ve Egzoz Emisyonlarına 

Etkisinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Suat SARIDEMİR, Sadık KAŞİFOĞLU 

                                                                Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DOĞAN, Sevda MERT 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  12.08.2013 –  12.08.2016       Ek süre : 12 Ay         
 

Proje Özeti : İçten yanmalı motorlarda yakıtın kimyasal enerjisi, yanma sonucu mekanik enerjiye 

dönüştürülmektedir. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesinden dolayı, mevcut enerji kaynakları enverimliş 

ekilde kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple, son yıllarda otomotiv endüstrisinde yakıt tüketimini 

azaltmaya yönelik bilimsel çalışmalar artarak devam etmektedir. İçten yanmalı motorların verimlerinin 

yükseltilmesi için, ısı kayıplarının önlenmesi ve yanma odası sıcaklıklarının arttırılması önem arz 

etmektedir. İçten yanmalı motorlarda ısı kayıplarını azaltmanın en temel yolu, yanma odasının 

yalıtılmasıdır. Seramik malzemeler ile yalıtılmış yanma odası, piston ve supap yüzeyleri sayesinde 

soğutmaya giden ısı kayıpları azalacaktır. Böylece yanma sonucu oluşan faydalı enerji artarak motor verimi 

yükselecek ve egzoz emisyonları (NOx hariç) iyileşecektir. Bugün ileri teknoloji seramikleri ve 

kompozitleri olarak ifade edilen termal bariyer malzemelerin denenmeye başlanması yaklaşık 40-50 yıl  

önceye dayanmaktadır. Ancak tam anlamıyla uygulamaya geçilmesi ve özellikle roket nozulları, gaz türbini 

kanatçıkları ve yanma odası elemanlarının kaplanması 1965’lerde gerçekleştirilmiştir. Günümüze kadar olan 

çalışmalarda seramik malzemelerin kullanım yerine göre uygunluğu araştırılmıştır. 

          Bu çalışmada tek silindirli bir dizel motorun silindir kapağı, piston ve supap gibi parçalarının 

yüzeyleri termal bariyer kaplama malzemeleri ile kaplanacaktır. Deneyler ayçiçeği ve fındık yağlarından 

üretilmiş olan biyodizel yakıtlar ile yapılacaktır. Proje kapsamında temin edilecek olan yanma analiz sistemi 

ile deneyler esnasında krank mili açısına bağlı olarak silindir içi basınç değişimi incelenecektir. Ayrıca 

deneyler sonunda kaplama yapılmış ve yapılmamış piston yüzeyinin mikro yapıları incelenecektir. Proje 

başlangıç tarihinden itibaren ilk altı aylık dönemde, proje çalışması için gerekli araç ve gereçler temin 

edilerek, deney düzeneğinin kurulması sağlanacaktır. İkinci altı aylık dönemde termal bariyer kaplamanın 

motorun performans ve egzoz emisyonları üzerine olan etkisini incelemek amacıyla deneysel çalışmalar 

yapılacaktır. Üçüncü altı aylık dönemde silindir kapağı, piston ve supap yüzeylerinin termal bariyer 

malzemesi ile kaplanacaktır. Dördüncü altı aylık dönemde, deney sonuçları analiz edilecek ve sonuç raporu 

hazırlanacaktır. 
 

 

Project Abstract : The chemical energy of the fuel is converted to mechanical energy by combustion at the 

internal combustion engines. The existing energy sources should be used in the most efficient manner due to 

rapid exhaustion of energy resources. For this reason, the scientific studies have increasingly continued to 

reduce fuel consumption in the automotive industry in recent years. Prevention of heat losses and increasing 

the temperature of the combustion chamber are important for to increase of internal combustion engines 

efficiency. The most basic way to reduce heat losses of the internal combustion engines are isolation of the 

combustion chamber. The losses of cooling heat will be reduced by means of the insulated of combustion 

chamber, piston and valve surfaces with ceramic materials. Thus, engine efficiency and exhaust emissions 

(except NOx) will improve with the increase of useful energy at the end of combustion.Today, the thermal 

barrier materials are called as advanced tecnology ceramics and composites, which were began to trial about 

40-50 years ago. However, particularly rocket nozzles, gas turbine blades and combustion chamber 

components covering were carried out in 1965s. In the studies up to the present time, ceramic materials 

were investigated according to place of use. In this study, cylinder head, piston and valve faces of a single 

cylinder diesel engine will coat with a thermal barrier materials. The experiments will make with biodiesel 
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fuels which are produced from sunflower and hazelnut oils. The change of pressure in the cylinder will 

investigate depending on the angle of the crankshaft with a combustion analysis system that it will be 

supplied in this project. In addition, the micro structures of the coating and without coating piston surface at 

the end of experiments will be examined. In the first six- month period of the project, the necessary tools 

and equipment will be provided for the establishment of the experimental setup. In the second six-month 

period, the experimental studies will make for investigate of thermal barrier effects on engines performance 

and exhaust emissions. In the third six-month period, cylinder head, piston and valve surface will coat 

thermal barier coating material. The last fourth six-month period, the experimental results will analysis and 

a report will be prepared. 
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Proje No        : 2013.05.03.188 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kendiliğinden Eşlenebilir Metalosiklik Yapılardan -3- Katenan ve -3-Rotaksan Oluşumu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Makbule YILMAZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  12.08.2013 –  12.08.2015         

Proje Özeti : Mekanik olarak iç içe geçmiş supramoleküller, geleneksel anlamda kovalent ve iyonik bağlarla 

moleküllerin birbiriyle etkileşmesinden değil, birden fazla kovalent bağ yapan molekül ya da iyonların 

moleküller arası etkileşimlerle (elektrostatik etkileşimler, hidrojen bağları, л-л etkileşimleri, hidrofobik ve 

solvofobik etkiler) birbirlerine bağlanma ile oluşan moleküller olup, tersinir karakterlidirler ve en kararlı 

termodinamik ürünler olarak elde edilirler. Katenanlar (Latince: catena/zincir) mekanik olarak birbirine geçmiş 

en az iki makrosiklik türlerin moleküller arası etkileşimlerle tıpkı iki alyansın birbirine geçmesi gibi oluşan çok 

zincirli halkalı yapı bloklarıdır. Rotaksanlar ise, (Latince Rota: tekerlek, axle: aks) makrosiklik bir yapı ile, bu 

yapının içerisinden geçebilecek uzun ve doğrusal bir molekülden oluşurlar. Bu uzun ve doğrusal moleküllerin 

uçlarına büyük hacimli gruplar takılarak, halka içerisinde termodinamik olarak kararlı kalması sağlanır. 1990’lı 

yıllara kadar, bu mekanik olarak iç içe geçmiş supramoleküller, organik reseptörlerle elde edilebiliyordu. Fakat 

daha sonra, geçiş metalleriyle, piridin, triazol ve karboksilat gibi dönör ligandların çeşitli türevlerinin reaksiyonu 

sonucu, öntespit yapılarak rijit, şekil olarak kontrolü kolay, nano boyutta ve kendiliğinden eşlenebilir 2 ya da 3 

boyutlu (2D-3D) supramoleküler kompleksler sentezlenmeye başlandı. Bu proje kapsamında, literatürde ilk kez 

uygulanacak Rutenyum metalli çift çekirdekli kompleksler ile, elektronca fakir dipiridin türevleriyle 

makrohalkalı yapılar oluşturup, elektronca zengin olan ve halka büyüklüğü uygun 8 üyeli taç eterler kullanılarak 

[3] katenan sentezi hedeflenmektedir. Yine, aynı metal kompleksleri ve nötral dipiridin türevleri ile makrohalkalı 

yapılar oluşturup, güçlü asidik protonu olan düz zincirli bileşiklerle [3] rotaksan sentezi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rotaksan, Katenan, Rutenyum metalli çift çekirdekli kompleksler 

Project Abstract : Mechanically interlocked supramolecules are connections of compounds not through 

traditional bonds such as covalent or ionic bonds, but instead as intermoleculer interactions (electrostatic 

interactions, hydrogen bonds, л-л inetractions, hydrophobic and solvophobic effects). The formation process is 

reversible and thermodinamically stable compounds are formed. Catenanes, (Latin: catena (chain) consist of n-

interlocked macrocyclic species. Rotaxanes (Latin: rota (wheel) and axis (axle) are composed of a macrocylic 

component through which an axle or rod is threaded. The ends of the axle are stoppered with bulky groups that 

prevent the macrocycle slipping off. Traditionally, Mechanically interlocked supramolecules was dominated by 

organic receptors. Since the late 1990’s, the coordination directed self-assembly of transition metal and multi-

topic ligands were introduced to the formation of discrete nanoscopic supramolecular species with predetermined 

shapes, geometries, and symmetries. Considerable attention has been devoted to the design and construction of 

many metallasupramolecular architectures, such as two-dimensional triangles, rectangles and polygons, and 

three-dimensional cages and polyhedra have been created. In this project, diverse macrocycles will be formed by 

the reaction of ruthenyum based dinuclear complexes with electronically poor ditopic-N-donor pyridine ligands. 

Then, electronically rich crown ethers will be introduced by intermolecular forces such as hydrogen bonds and л-

л interactions to afford [3] catenane. In addition, similar macrocycles formed by the reaction of ruthenyum based 

dinuclear complexes with neutral ditopic-N-donor pyridine ligands , will be reacted with lineer molecules having 

more acidic hydrogen to form [3] rotaxane. 

Keywords : Catenane, rotaxane, Ruthenyum based dinuclear complexes. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Benan KILBAŞ, Melike YAZICI, “Moleküler Aren 

Rutenyum Komplekslerinden Koordinasyon Kafesli Yapıların Dizaynı”  2 Ulusal Organik Kimya Kongresi, 

Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014 
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Proje No        : 2013.05.01.189  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı  : Düzce İli Deniz Balıkları Faunasının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN, Yrd. Doç. Dr. Emre OKAN, 

                                   Cemal TURAN, Kenan Ünsal , Cemil Sert, Lale GENÇOĞLU, Mevlüt  GÜRLEK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  12.08.2013 – 12.08.2016          
 

Proje Özeti : Günümüzde küresel iklim değişikliği gibi doğal nedenlerle ya da aşırı avcılık gibi insan 

faaliyetleri sonucunda sahillerimizde bazı türlerin nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta veya 

yok olabilmektedirler. Diğer taraftan da bölge denizel biyoçeşitliliğine yeni türler katılabilmektedir. Düzce, 

Akçakoca ilçesinin sahip olduğu 35 km uzunluğunda sahil şeridi ile Karadeniz'in önemli bir parçasıdır. 

Karadeniz'in genel sorunlarının da önemli bir gözlem noktası konumundadır. Karadeniz yakın zamana kadar 

diğer denizlerimize nazaran az kirlenmiş biyolojisiyle dikkat çekerken, artık İndo-Pasifik Kökenli tropikal 

iklim türlerinin göçünün de başlamış olmasıyla, Karadeniz'in biyolojik yıkımlara yakın tarihte maruz 

kalacağı öngörülür hale gelmiştir. Mediterranizasyon olarak adlandırılan Karadeniz'in Akdenizleşmesi 

sürecinin önemli etkilerini Marmara Denizi'ne yakınlığı, Kuzeybatıda Tuna Nehri'nin hidrocoğrafik bariyer 

oluşturması ile Marmara Denizi'nden geçen türlerin doğuya yayılım göstereceğinin tahmin edilmesi ve 

denizler arası canlı taşınımına sebep olan vektörlerin bölgemizde yoğunluk göstermesi sebebiyle bölgemiz 

en iyi gözleme ve izleme noktası konumunda olacaktır. Günümüze kadar Düzce ili genelinde 19 farklı 

araştırmacı ve gözlem neticesinde 4 şubeden 9 sınıfa ait 47 takıma bağlı 169 familyaya mensup toplam 722 

hayvan türü tespit edilmiştir. Fakat bölgemizde şu ana kadar deniz balıklarının biyoçeşitliliğine yönelik 

fauna çalışması yapılmamıştır. Bu sebeple yapılması düşünülen proje bölgede deniz balıkları çeşitliliğinin 

mevcut durumunun ortaya koyulması ve gelecekte takibinin yapılması açısından önem arz etmektedir. 

Çalışma 36 ay boyunca balıkçılık faaliyetlerinde bulunan trol, gırgır, uzatma ağı, ve olta balıkçılığı yapan 

ticari teknelerle balığa çıkmak ve balıkçılık faaliyeti sırasında avlama alanına gidilerek yerinde incelemeyi 

ve balıkçılardan satın alınmak suretiyle materyal temini kapsamaktadır. Ayrıca av sahası dışında kalan 

bölgeleri yaşam alanı olarak seçen türlerin tespiti için proje yürütücüsü ve projede görevli diğer uzman 

dalgıç araştırmacılar ile su altı dalışları yaparak yerinde görüntüleme işlemi gerçekleştirilecektir. Proje 

sonucunda Bölge denizel Balık biyoçeşitliliği ortaya koyulacak, Karadeniz ve Türkiye deniz balıkları 

faunasına yeni kayıtlar tespit edilmesi halinde uluslararası dergilerde yayımlanacaktır. 

Anahtar kelimeler : Denizel Biyoçeşitlilik, Deniz Balıkları, Fauna, Düzce Sahilleri. 
 
 

Project Abstract : Today, some species on our coasts are endangered or even have gone extinct due to 

natural factors such as global climate change, or human actions such as over-hunting or poaching. On the 

other hand, new foreign species may also join the regional marine biodiversity. Düzce is a prominent 

segment of Black Sea with its 35-km coast line along the Akçakoca district. It also stands as a major 

observation point to monitör the general issues of Black Sea. While Black Sea was rather a cleaner water 

with a less polluted biology compared to other seas in the country, the anticipation is now that the sea will 

soon be exposed to biologic destruction driven by the onset of the migration of Indo-Pacific origin tropical 

climate types. To identify the critical influences of Black Sea's so- called Mediterranization process, our 

region will stand as an ideal monitoring and observation point as it is close to the Marmara Sea, expected 

east-ward migration of species passing through the Marmara Sea due to the Danube River in north west 

forming a hydro geographical barrier, and the fact that vectors underlying cross-sea bio-convection exhibit a 

concentration in our region. The study of 19 different researchers and observations undertaken throughout 

Düzce province so far have revealed a total of 722 animal species belonging to 169 families from 47 ordo 

under 9 classis of 4 divisio. However, no fauna study has been conducted in our region so far as to the 

biodiversity of sea fish. Therefore, the project proposed is of significance in terms of revealing and 

subsequently monitoring the situation of the fish sea in the region. The study covers the process of going out 
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fishing on trawlers, dragnet boats and other commercial hand-liners, visiting the fishing area for an in-situ 

survey and procuring materials from fishers over a period of 36 months. Furthermore, the project involves a 

scuba diving for an in-situ screening as accompanied with the project coordinator and other researchers who 

are professional divers assigned to the project with the aim to identify the species adopting the regions 

outside the fishing area as their habitat. At the end of the project, the marine fish biodiversity will be 

revealed and new records identified in the sea fish fauna of Black Sea and Turkey will be published in 

international periodicals. 

Keywords: Marine Biodiversity, Marine Fishes, Fauna, Düzce Coasts 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Deniz Yağlıoğlu, Cemal Turan, Tuba Öğreden, 

2014. “First record of blue crab Callinectes sapidus (Rathbun 1896) (Crustacea, Brachyura, Portunidae) 

from the Turkish Black Sea coast”  J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol. 20, No. 1: 13˗17 (2014). 
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Proje No        : 2013.05.03.190 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : 9,10-Bis (Oksadiazol) Antrasen Türevlerinin Sentezi, Yüzey ve Elektriksel Özelliklerinin 

İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Uzm. Dr. Alparslan ATAHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Uzman  Ahmet DEMİR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  12.08.2013 –  12.08.2015        Ek süre : 6  Ay  

Proje Özeti : Antrasen, poliaromatik organik bir bileşiktir ve üç benzen halkasının birbirine kaynaşmış 

olduğu bir yapıya sahiptir. Doğal olarak kömür katranı içerisinde yer alan[1] antrasen organik yarı 

iletken[2,3], floresans[4] ve böcek öldürücü[5] özelliklere sahip olmakla birlikte yüksek enerjili elektron, 

foton ve alfa parçacıkları için dedektör[6], ışık emisyon diyotu[7], kaplama malzemesi[8], ahşap 

koruyucu[9] ve çeşitli boyar maddelerin sentezinde ara ürün[10] olarak kullanılmaktadır. 

          Bununla birlikte genellikle tıp ve medikal gibi alanlarda kullanılmakta olan oksadizol türevlerinin de 

elektronca zengin olduklarından dolayı son yıllarda çeşitli elektronik devre elemanlarının bazı kısımlarında 

yer aldıkları görülmektedir[11,12,13]. 

         Bu projede ise antrasen ve oksadizol gruplarının her ikisini birden içeren çeşitli türevlerin elde 

edilmesi ardından bu bileşiklerin sanayi, teknoloji ve elektronik gibi alanlarda kullanılabilirliğinin 

incelenmesi için yüzey ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

           Bu amaç doğrultusunda antrakinon bileşiğinden çıkılarak literatürde bilinen yöntemler veya bu 

yöntemlerin modifiye edilmesi ile bir kaç kademede hedef bileşiklerin sentezi gerçekleştirilecek ve çeşitli 

spektroskopik yöntemler ile yapıları aydınlatılacaktır. Son olarak sentezlenen hedef bileşiklerinin yüzey ve 

elektriksel özellikleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : antrasen, oksadiazol, 1,3,4-oksadiazol, OLED, transistör, organik yarı iletken. 

Project Abstract : Anthracene is a polycyclic aromatic organic compound, also has a structure which is 

three benzene rings are fused to each other. Naturally, anthracene contained in the coal tar[1] has organic 

semiconductor[2,3], fluorescence[4], insecticides[5]  features and also is used as detector for high-energy 

electrons, photons and alpha particles[6], thelight emission diode [7], coating material[8], wood 

preservative[9], and intermediate product in the synthesis of a variety of dyes [10]. 

           However, in recent years, it has seen the oxadiazole derivatives, which are generally used in areas 

such as medicine and medical, has been involved in some parts of a variety of electronic circuit elements 

because of their electron-rich [11,12,13]. 

           In this project, it is aimed obtaining the various derivatives containing anthracene and oksadizol 

groups, then, determining the surface and electrical properties for investigating the usability in areas such as 

industry, technology and the electronic. 

           For this purpose, synthesis of the target compounds in a few stages will be realized via methods 

known in the literature or by the modification of these methods starting from anthraquinone and will be 

determined their structures. Finally, surface and the electrical properties of synthesized target compounds 

will be investigated. 

Keywords : anthracene, oxadiazole, 1,3,4-oksadiazol, OLED, transistor, organic semiconductor. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.07.02.191 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Kablosuz Vücut Alan Ağları İçin Enerji ve Trafik Duyarlı Yeni Bir Ortama Erişim Kontrol 

Protokolü 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Süleyman ÇAKICI, Köksal GÜNDOĞDU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.10.2013 –  02.10.2014         

Proje Özeti : Mikro elektronik, kablosuz haberleşme, tümleşik devreler ve algılayıcı ağların sağlık alanında 

birlikte kullanılması, Kablosuz Vücut Alan Ağları’nın (KVAA) ortaya çıkmasını sağlamıştır. KVAA’lar ile 

insan vücuduna yerleştirilmiş küçük boyutlu, enerji tüketimi düşük kablosuz algılayıcı düğümler sayesinde 

insan vücudunun gözetim altında tutulması amaçlanmaktadır. Günümüzde KVAA’lar sağlık, spor, eğlence, 

askeri uygulama gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ağı oluşturan algılayıcı düğümler kablosuz olarak 

çalıştıkları için sınırlı enerji kaynaklarına sahiptirler. Bu sebeple, KVAA’lar için kullanılacak ortama erişim 

protokollerinin enerjiye duyarlı olması gerekmektedir. Ayrıca KVAA’ların farklı veri trafiklerine (normal, 

isteğe bağlı ve acil) sahip olması koordinatör düğümlerde, veri işlem sırasının belirlenmesinin önemini 

arttırmıştır. Bu çalışmada, KVAA’lar için veri trafiğine ve enerjiye duyarlı yeni bir ortama erişim 

protokolünün OPNET yazılımı ile benzetiminin yapılması ve fiziksel olarak gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Vücut Alan Ağları, Benzetim, Ortama Erişim Kontrolü 

Project Abstract : The cooperation of micro-electronics, wireless communications, integrated circuits and 

sensor networks have led to rise of Wireless Body Area Networks (WBANs). The aim of WBANs is to 

keep under control of a human body owing to a set of small-size, lightweight, and low-power  sensor nodes 

placed in, on, or around the human body. The WBANs are also used in a number of new applications 

namely health monitoring, entertainment, sports, and military applications. The sensor nodes in WBANs 

have limited energy resources as a result of communicating with each other in wirelessly. Thus, the medium 

access control protocols for WBANs must be energy efficient protocols. Also, having the different data 

traffics of WBANs have increased of determining of operation sequence importance at the coordinator 

nodes. In this study, the simulation and hardware implementation of a new energy and traffic efficient 

medium Access control protocol is proposed with OPNET Modeler and wireless sensor networks kits.  

 Keywords: Body Area Networks, Simulation, Medium Access Control 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ali Çalhan, “Trafik Duyarlı Kablosuz Vucut Alan 

Ağlarının Başarım Analizi” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014. 
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Proje No        : 2013.08.02.192  

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Öğrencilerin Üniversite Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kahraman ÇATI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Önder KETHÜDA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.10.2013 –  02.10.2014         
 

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin üniversite 

tercihinde etkili olan faktörlerin ve üniversite tercihi karar sürecinde etkili olan kişilerin belirlenmesidir. Bu 

amaçla, Türkiye’de 2012-2013 öğrenim dönemindeüniversite giriş sınavının ilk adımı olan Yükseköğretime 

Giriş Sınavı’nda 180 barajını aşmış olan 1.281.644öğrenci araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın örneklem büyüklüğü 1000 olarak belirlenmiştir. Araştırmanınörneklemine Türkiye’nin yedi 

coğrafi bölgesinin her birinden öğrenciler dahil edilmiştir. Coğrafi bölgelerin herbirinin en büyük 

illerindenüniversite adayı öğrenci yoğunluğuna orantılı olarak örnekleme giren öğrenci sayısı 

belirlenmiştir. Veriler yüz yüze anket tekniğiyle toplanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Güvenilirlik 

Analizi, Faktör Analizi, Korelâsyon Analizi, ANOVA Analizi ve t Testi ile analiz edilecektir. Araştırma 

sonucunda, öğrencilerin kararlarında etkili olan faktörler ve kişiler tespit edilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Tercihleri, Öğrenci Memnuniyeti, Üniversite, Türkiye. 
 

Project Abstract : The aim of this research is to determine factors that is affects potential universities 

students preferences and people who affect decision process of students. To this aim, the population of this 

study has been determined as the 1.281.644 student who passed the 180 barrage at the Higher Education 

Entrance Exam which is the first step of getting university. The sample size of the research has been 

determined 1000 students. The sample of the reseachhas included students from each of Turkey's seven 

geographical area.It has bee determined how much students would be include to sample from the largest 

provinces of the each of the geographical regionsin proportion to the intensity of potentinal university 

students. 

          The data has been collected face to face survey techniques. Collected data has been analyzed by 

Reliability Analysis, Factor Analysis, Correlation Analysis, One Way ANOVA Analysis and t Test. 

Consequently, factors and people that affect potential university students’ decision will be determined.  

Keywords : University Choices, Students Satisfaction, University, Turkey. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No           : 2013.04.02.193 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : İntrauterin İnseminasyon Yapılan Hastalarda GnRH Agonist veya GnRH Antagonsit 

Kullanımının Gebelik Oranları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ali YAVUZCAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Selahattin KUMRU, Prof. Dr. Enver Özdemir,  

                                                                 Prof. Dr. Serdar DİLBAZ, Yrd. Doç. Dr. Mete ÇAĞLAR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.11.2013 – 07.11.2016         Ek süre: 12 Ay         

Proje Özeti : İntrauterin inseminasyon öncesinde kontrollü ovarian hiperstimulasyon yapılmaktadır.Rutin 

uygulamada kontrollü ovarian hiperstimulasyonu recombinant FSH, recombinant FSH ve GnRH 

antagonistleri veya recombinant FSH ve GnRH agonistleri ile yapılabilir.Bu çalışmada infertilite tanısıyla 

intrauterin inseminasyon yapılması planlanan hastaların bir grubuna recombinant FSH ile GnRH antagonisti 

kombinasyonu diğer grubada yalnız recombinant FSH kullanarak kontrollü ovrian hiperstimulasyon 

yapılacaktır. Çalışmaya toplam 60 hasta dahil edilmesi planlanmıştır.Hastalar ratsgele ardışık olarak 

gruplara ayrılarak 30 hastaya sadece recombinant FSH, diğer 30 hastaya recombinant FSH ve GnRH 

antagonistleri uygulanacaktır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara adet kanamalarının 2-3. günleri arasında 

standart 75Ü recombinant FSH ile ovulasyon indüksiyonuna başlanacaktır. Bu hastalardan ardışık olarak 

olarak şeçilmiş 30 tanesine transvajinal ultrasonografi ile 12-14 mm büyüklüğünde dominant follikül 

görüldüğünde tedaviye GnRH antagonisti eklenecektir. Transvajinal ultrasonografi ve östradiol ile follikül 

büyümesi takip edilen tüm hastalarda az bir 18 mm çapında follikül görülünce ovulasyonu tetiklemesi 

amacıyla HCG enjeksiyonu yapılacaktır. HCG enjeksiyonundan 34-36 saat sonra yıkama işlemi uygulanmış 

ejakulat ile intrauterin inseminasyon yapılacaktır. 

Her iki grup gebelik, çoğul gebelik, overyal hiperstimulasyon sendromu ,abortus oranları ve erkek/kadına 

ait demografik özellikler açısından karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : İntrauterin inseminasyon ; recombinant FSH ; GnRH antagonist 

Project Abstract : Controlled ovarian hyperstimulation is performed before intrauterine insemination (IUI). 

Recombinant  FSH(rec-FSH), recombinant FSH and GnRH agonists or GnRH antagonists may be given 

patients for controlled ovarian hyperstimulation.In this study,one group of patients suffering from infertility 

will be given recombinant FSH and the other group will be given a combination of recombinant FSH and 

GnRH antagonist.60 patients will be included.The patients will be divided into two groups consist of 30 

patients  consecutively.All of the patients will be given 75iu rec-FSH at 2nd or 3rd day of mestruation.30 

patients selected consecutively will be given rec-FSH and GnRH antagonist when the dominat follicule will 

be in 12- 14 mm size measured transvaginally ultrasound.The growth of follicule will be followed by 

transvaginally ultrasound and serum estradiol levels.When at least one follicule will be in 18 mm 

,humanchorionic gonadotropin(HCG) will be applied to trigger the ovulation.IUI will be performed with 

washed and preperad sperm after 34-36 hours HCG injection.Two groups will be compared in terms of 

pregnancy,multiple gestation,ovarian hiperstimulation syndrome,abortus rates and demorgraphics. 

Keywords : intrauterine insemination , recombinant FSH, GnRH antagonist. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No            : 2013.04.02.194 

Proje Türü        : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Sonrası Maküla ve Kornea Kalınlık Değişiminin 

Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ÖNDER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Murat KAYA, Yrd. Doç. Dr. Kuddusi TEBERİK 

Arş. Gör. Dr. Hakan SAĞLAM, Arş. Gör. Dr. Musa KARAARSLAN, Arş. Gör. Dr. Mehmet Tahir ESKİ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.11.2013 – 07.11.2015          

Proje Özeti : Katarakt ameliyatının bilinen komplikasyonlarından biri olan kistoid maküla ödemi (KMÖ) 

komplikasyonsuz katarakt cerrahisi geçiren olguların %0.6-9’unda görülebilmekte ve katarakt ameliyatı 

sonrası kalıcı görme azlığı nedenlerinin başında yer almaktadır. 

          Katarakt ameliyatında endotel hücre sayısında azalma ve yapısında bazı değişiklikler meydana 

gelmektedir. Cerrahi sırasında kornea endoteline verilen hasar kornea kalınlığında geçici bir artışa sebep 

olur. Endotel hasarının merkezi kornea kalınlığı (MKK) artışının önemli sebeplerinden olduğu 

bilinmektedir. Endotel tabakasının fonksiyonu MKK’nın pakimetrik ölçümleri ile takip edilebilmektedir. 

Katarakt ameliyatı sonrasında oluşan ödem, fazla cerrahi manipülasyon, irrigasyon ve türbülans, kornea 

endoteline temas, intra kameral uygulanan ilaçlara bağlı toksisite, uzun fakoemülsifikasyon zamanı ve 

gücüne bağlı termal hasar sonucunda oluşabilmektedir. 

          Çalışmamızda fakoemulsifikasyon ile katarakt ameliyatı esnasında uygulanan ultrasonik enerjinin 

kornea kalınlığı üzerindeki etkisi ve ameliyatın maküla kalınlığında oluşturduğu değişim incelenecektir. 

Fakoemulsifikasyon ile katarakt ameliyatında kullanılan parametrelerin maküla ve kornea kalınlığında 

oluşturduğu değişimin erken dönemde görsel rehabilitasyona ve görme keskinliğine olan etkisi tespit 

edilerek klinik yarar sağlayabileceğini düşünüyoruz.Çalışmaya alınan birey sayısının en az 100 olması 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Fakoemulsifikasyon, katarakt, maküla kalınlığı, kornea kalınlığı. 

Project Abstract : One of the known complications of cataract surgery cystoid macular edema (CME),   

0.6-9% of patients undergoing cataract surgery complications when seen and it is the leading cause of 

permanent vision loss after cataract surgery. Reduction in the number of endothelial cells in cataract surgery 

and some changes occur in the structure. Any damage to the corneal endothelium during surgery causes a 

temporary increase in corneal thickness. Endothelial damage is known to be important reasons for the 

increase in central corneal thickness (CCT). Pachymetry measurements of CCT increases endothelial layer 

function can be followed. The edema following cataract surgery, more surgical manipulation, irrigation and 

turbulence, the corneal endothelium contact, intracameral applied to drug related toxicity can occur as a 

result of thermal damage on the strength of a long time and phacoemulsification. 

          In our study, the ultrasonic energy is applied during phacoemulsification cataract surgery and corneal 

thickness was formed on the impact of changes in macular thickness, and the operation will be examined. 

Phacoemulsification cataract surgery with the parameters used in the early period of the change that macular 

and corneal thickness and visual acuity and visual rehabilitation may provide clinical benefit by determining 

the effect of thinking.Number of individuals included in the study are expected to be at least 100. 

Keywords : Phacoemulsification, cataract, macular thickness, corneal thickness.  
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Proje No        : 2013.05.02.195 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : İletken Polimer Tabanlı Organik Alan Etkili Transistör Üretimi ve Elektriksel 

Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Kadir GÖKŞEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. ismail ERCAN, Yrd. Doç. Dr. özge TÜZÜN ÖZMEN 

                            Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN, Uzm. Dr. Ahmet DEMİR, Arş. Gör. Mert YILDIRIM 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.11.2013 –  07.11.2015         

Proje Özeti : İletken polimer tabanlı yarıiletken yapıların teknolojide kullanılması üzerine yapılan 

araştırmalar son zamanlarda yaygınlaşmakta ve yapısal özelliklerinden doğan bir çok avantajları nedeniyle, 

iletken polimerler elektronik uygulamalarda yer almaktadır. Bu uygulamalar arasında en popüler olanları 

ışık yayan diyotlar, metal-yarıiletken kontaklar, güneş fotopilleri ve ince film transistörler olarak sayılabilir. 

Bu uygulamalardan en gözde olanı bugün hemen her elektronik cihazda kullanılan transistörlerdir. İnce film 

transistörler geçmişte inorganik bileşenlerden üretilmekte idiyse de, polimer iletken yapıların keşfi ve sahip 

oldukları bir çok avantaj ile birlikte bu yapıların organik bileşenlerden üretimine yönelik çalışmalar son 

zamanlarda iyice hız kazanmıştır. Bir organik ince film transistör tipi olan organik alan etkili transistörler 

(OFET) üzerine yapılan çalışmalar oldukça ilgi duyulan bir araştırma konusu olmuştur. İletken polimer 

yapılar elektrokimyasal yöntemlerle hazırlanabilmelerinin yanı sıra uygun kimyasal yapılara sahip olmaları 

kaydıyla çözünebilir nitelikte de sentezlenebilirler. Bunun yanısıra organik malzemelerin elektriksel 

hazırlanması ve elektriksel karakterizasyonu için de temiz oda koşullarına gerek olmaması da çok önemli 

bir avantaj olarak görülmektedir. İletken polimerler aynı zamanda kolay işlenebilmeleri ve ucuz elde 

edilmeleri gibi özellikleri ile silikon bazlı yarıiletkenlere üstünlük sağlamışlardır. Bütün bu avantajlarının 

yanısıra oksitlenmeye bağlı erken bozulmaları en önemli dezavantajları olarak kabul edilmektedir. Ancak bu 

problemin filmlerin hazırlanmasından sonra hemen bir jel ile izolasyon işlemi ile kolayca elimine edilmesi 

mümkün olmaktadır. Hayatın her aşamasında etkin rolü olan yarıiletken teknolojisinin, iletken polimerlerin 

keşfi ve kullanılmaya başlanması ile insanlığa, hazırlanması kolay ve aynı zamanda daha ekonomik 

çözümler sunabilmesi mümkün olabilecektir. 

          Bu proje kapsamında seçilen iletken polimer malzemelerin öncelikli olarak elektriksel özellikleri 

belirlenecektir. Bu özellikleri belirlendikten sonra OFET olarak kullanım imkânları irdelenecektir. 

Hazırlanan elektronik devre elemanları literatürde mevcut bilinen elektronik devre elemanları ile 

karşılaştırılarak, avantaj ve dezavantajları ortaya konacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İletken Polimerler, Organik Yarıiletkenler, Metal-Yarıiletken Diyotlar, İnce Film 

Transistörler 

 

Project Abstract : The research on the applications of the conducting polymer based semiconductor 

structures bacame very popular, recently. Conducting polymers take part in a lot of electronic devices today 

due to their astonishing structural properties. The most popular electronic devices are light emitting diodes, 

metal-semiconductor contacts, solar cells ve thin film transistors. Amaong these, most interesting 

applications are transistors. Transistors are the milestones of the electronic technology and used in almost 

any electronic device. The studies to produce organic field effect transistors (OFET) by using organic 

materials became especially popular nowadays. This kind of polymers can be found in two categories one of 

which is appropriate for electrolysis based coatings and the other one is the solvable materials, which can be 

directly coated on substrates. Moreover the preparation and characterization of such materials don’t require 

extreme “clean room” conditions. Besides, direct coating method is apparently causes a practical advantage 

bringing about cheaper and easier application possibilities. The main disadvanteage of organic materials is 

their oxidations. However, it was established that this handicap could be eliminated by employing some gel 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

films onto the coatings. It will be possible for semiconductor technology, which is very effective in every 

aspect of life today, to present easy and more economical solutions to humanity with the invention and 

usage of conducting polymers. 

          In the scope of this project, electrical properties of selected polymers will be determined. After this, 

their possibility to be used as OFETs will be investigated. Newly produced transistors will be compared 

with old and commercial ones to establish their advantages and disadvanteages. 

Keywords: Conducting Polymers,Organic Semiconductors,Metal-Semiconductor diode,Thin Film transistor 
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Proje No        : 2013.23.01.196 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Sera Koşullarında Dalma Sulamayla Turp Bitkisinde Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Verim 

ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :   --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.11.2013 –   07.11.2014        

Proje Özeti : Turp, Düzce yöresi başta olmak üzere, Türkiye'de açıkta ve serada yetiştirilmektedir. Ancak, 

ülkemizde turp üretimi yüksek düzeyde değildir. Birimalandan yüksek verim almak için yeni tekniklere 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için; sera koşullarında turpta damla sulamayla su ve gübre uygulayarak birim 

alandan yüksek verim alınabilmektedir. Dolayısıyla, sera koşullarında damla sulamayla turpta farklı su ve 

azot düzeylerinin verim ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

          Yumru yapıdaki kökü yenilen en önemli sebzelerden bir olan turptan Düzce yöresinde yüksek verim 

almak için; sera koşullarında damla sulamayla turpta farklısu ve azot düzeylerinin verimve bitki gelişimi 

üzerine etkilerini araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma, Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokul 

deneme alanında 1 yıl süre ile yürütülecektir. Denemede, sera koşullarında, Ateş-İri Kırmızı turp çeşidine üç 

farklısulama işlemi ( I100: Tam sulama, I50: Tam kısıntılısulama, I0: Sulanmayan) ve üç farklı azot 

düzeyinde ( N0:0 kg/ha, N1: 150 kg/ha, N2: 250 kg/ha), uygulanacaktır. Dolayısıyla deneme deseni 3 x3 

faktöriyel desendir ve 9 adet deneme ünitesi 3 kez tekrarlanacaktır. 

          Bu çalışmanın sonucunda sera koşullarında damla sulama ile yetiştirilen turpta Düzce yöresi için 

sulama ve azot düzeyi belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Turp, Damla Sulama, Sera, Azot, Verim 

Project Abstract : Radish is grown under open field andgreenhouse, included in Duzce area,inTurkey. 

However, high levels ofproductiondoes not take place. New techniquesare neededto get thehighest yieldper 

unit area. For that,high yields of radish can be obtainedfrom unit area by applying water using drip irrigation 

and fertilizer under greenhouse conditions. Therefore,effects of different levels ofwaterand nitrogen on yield 

and plant growth of drip irrigated radish under the greenhouseconditionsare required toinvestigate. 

          It is to aim the investigation of the effects of different levels ofwaterand nitrogen on yield and plant 

growth of drip irrigated radish under the greenhouseconditions to get high yield of radish which has edible 

tuber root structure and is one of the most important crop in the vegetables in Duzce area. The study will be 

carried out at the experimentalsite of Vocational School of Çilimli at the University of Düzce for a period of 

one year. In the experiment, three different irrigation (I100: Full irrigation, I50: Full deficit irrigation, I0: 

non-irrigated) and three different level of nitrogen (N0: 0 kg / ha, N1: 150 kg / ha, N2: 250 kg / ha) will be 

applied to Ateş-İri Kırmızıvariety of radish under the greenhouse condition. Therefore,experimental design 

is 3 x3factorialpattern and9trialunit will be repeated in 3 times. 

          As a result of this study; irrigation and nitrogen level for radish, which is grown with drip irrigation 

under the greenhouse condition, will be determined for Düzce area. 

Keywords: Radish, Drip Irrigation, Greenhouse, Nitrogen, Yield 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.04.01.197  

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Rapamisinin Sıçanlarda Maternal Agresyona Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç.  Dr. Seyit ANKARALI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Handan ANKARALI, Doç. Dr. Şerif DEMİR 

                                                          Arş. Gör. Ersin BEYAZÇİÇEK, Arş. Gör. Özge BEYAZÇİÇEK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.11.2013 – 07.11.2014          

 

Proje Özeti : Modern tıpta immünsüpresif bir ajan olarak kullanılan mTOR (mammalian target of 

rapamycin) protein inhibitörürapamisinin antikanser, yaşlanmayı geciktirici, antienflamatuar, nöron 

koruyucu etkileri olduğu da bildirilmiştir. Buna karşılık bilinen yan etkileri diğer immunosupresif ajanlara 

göre azdır. 

          Rapamisinin sinir sistemindeki etkilerine dair yapılan çalışmalarda merkezi sinir sisteminin 

gelişiminde mTOR regülasyonunu düzenlediği görülmüştür. Bunun yanı sıra mTOR yolunun agresyonun 

altında yatan önemli moleküler bir mekanizma olabileceği düşünülmektedir. Genel itibariyle yeni doğum 

yapmış emziren dişiler yuvasında bulunan yavrularını, diğer dişi ve erkek yabancılara karşı korumak 

amacıyla maternal agresyon olarak isimlendirilen agresif davranışlar gösterirler. Emziren dişilerde geçici 

olarak meydana gelen bu agresif davranışlar doğumu takip eden iki ya da üç hafta içerisinde fazlasıyla öne 

çıkan davranış özelliklerinden biridir. 

           Çalışmanın amacı sıçanlarda maternal agresyon üzerine mTOR inhibitörü rapamisinin akut etkisini 

araştırmaktır. Eğer rapamisinin bu çalışmada da antiagresif özelliğe sahip olduğu bulunursa hem agresif 

davranışların altında yatan sebeplerin aydınlatılmasında hem de yeni bir sedatif ilaç olma yolunda bir 

basamak daha ilerleme sağlanmış olacaktır. 

          Çalışma Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Laboratuarlarında Düzce Üniversitesi Fizyoloji anabilim dalı öğretim üyesi ve araştırma görevlileri 

tarafında yürütülecek ve 12 ayda tamamlanacaktır.  Model olarak seçilen maternal agresyon modeli yeni 

doğum yapmış 32 adet dişi ratlardan oluşturulacaktır. Deney 5 mg/kg rapamisin (n=16) ve 10 mg/kg 

rapamisin (n=16) olmak üzere iki grup oluşturulacaktır. Doğumdan sonraki 2. ve 3. günlerde deneye 

başlamadan 30 dakika önce madde gruplarından 5 mg/kg rapamisin grubuna 5 mg/kg ip rapamisin, 

10 mg/kg rapamisin grubuna 10 mg/kg ip. rapamisin uygulanacaktır. Maddeler uygulandıktan 30 dakika 

sonra misafir ratlar kafese konulacak ve saldırganlık testi süresi olan 20 dakika boyunca gözlemlenecektir. 

Gruplar; ilk saldırı latensi, agresif davranış sayısı, toplam agresyon süresi ve agresyon dereceleri açısından 

karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Maternal Agresyon, Rapamisin, mTOR, Rat 
 

 

Project Abstract : In modern medicine, Rapamycin is used as an immunosuppressive agent. Rapamycin is 

an inhibitor of protein synthesis which is rapamycin mTOR (mammalian target of rapamycin). It has been 

reported that Rapamycin effective on cancer treatment, retarding aging, neuron-protective and 

antiinflammatory.However Rapamycin’s side effects are less than other’s immunosuppressive agents. 

          Studies about the effects of rapamycin on nervous system has been shown that rapamycin organized 

regulation of mTOR. In addition the mTOR pathway may have significance in the underlying molecular 

mechanism leading to aggression. Generally, lactating female mammals exhibit an aggressive behavior, 

which is called maternal aggression, to protect their pups towards male or female intruders to the nesting 

area. Temporarily increased aggression in lactating female is an outstanding feature only during the first two 

or three weeks after delivery. 

          Aim of the study is to investigate acute effects of mTOR inhibitor rapamycin on maternal aggression 
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in rats. Finding antiaggressive speciality of rapamycin in this model provide that a new step for both 

explaining mechanisms of aggression and developing a new sedative drug. This study to be carried by 

instructor and research assistants of department of physiology of  Düzce University in laboratory of Experi- 

mental Animals Center of Abant Izzet Baysal University and will take 12 months. 

          Selected as a model of maternal aggression model will be created with using recently given 32 pieces 

birth female rats. There are two groups will be assigned which 5 mg/kg rapamycin(n=16), and 10 mg/kg 

rapamycin(n=16), for experiment. After the postpartum Day 2, before 30 minutes starting to experiment it 

will be applied intraperitoneally 5 mg/kg rapamycin to 5 mg/kg rapamycin group and 10 mg/kg rapamycin 

to 10 mg/kgrapamycin group as substance groups. Thirty minutes after substances injection intruder rats 

will be placed into the home cage and then the aggressive behaviors of the resident rats will be observed for 

20 minutes. The groups will be compared in terms of the latency to the first aggressive behavior, the number 

of aggressive behaviors, the total duration of aggressive behaviors and the intensity of aggressive behavior. 

Keywords : Maternal aggression, Rapamycin, mTOR, Rat. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Özge Beyazçiçek, Seyit Ankaralı, Ersin 

Beyazçiçek, Şerif Demir, Handan Ankaralı, “Rapamisin’in Sıçanlarda Maternal Agresyon Üzerindeki 

Etkileri”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2-6 Eylül 2014, Kayseri 
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Proje No        : 2013.02.02.198 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Batı Karadeniz, Düzce-Akçakoca Bölgesi Kayın ve Kestane Ormanlarında Biyokütle ile 

Biyokütle, Ölü-Örtü ve Toprakta Tutulan Karbon Miktarı ve Ölü Örtü Dinamiğinin ve Ayrışmasının 

Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Murat SARGINCI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.11.2013 –  07.11.2014         
 

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı Batı Karadeniz Düzce-Akçakoca bölgesi kayın ve kestane 

meşçerelerindeki biyokütle ile biyokütle, ölü-örtü ve toprakta tutulan karbon miktarının ve ölü-örtü 

dinamiği ve ayrışmasının belirlenmesidir. İklimsel olarak Batı Karadeniz kıyı kesimini temsil eden sahada 

farklı yükselti, bakı ve meşçere tiplerindeki orman alanlarında bulunan biyokütle (toprak-üstü ve -altı), ölü-

örtü ve toprakta tutulan karbon miktarı ile ölü-örtü ayrışmasına ilişkin veriler toplanarak, bu parametrelerin 

açıklanmasında etkili olan değişkenler belirlenecektir. Daha sonra ağaç türleri, çalı ve otsu tabakadaki, ölü-

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

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

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

organik maddenin lignin içeriği vb. gibi ekosistem değişkenleri belirlenecektir. 

Her yükselti basamağındaki 3 örnekleme noktası seçilmiştir. Her bir meşçerede 20*20= 400 𝑚2’lik bir alan 

oluşturularak bu örnekleme alanına giren; 

1- Ağaçların önce göğüs yüksekliğindeki çapları ile boyları ölçülecektir. Daha sonra her meşçerenin orta 

çapından birer ağaç kesilecektir. Kesilen ağaçların çapları, boyları, tepe çatısına kadar olan yükseklik, tepe 

çatısının yüksekliği vb. değerleri ölçüldükten sonra gövde odunu, kabuk, yaprak, canlı ve kuru dallar 

ayrılacak ve arazide bu ağaç bileşenleri tartılıp kaydedilecektir. Daha sonra bu bitki kısımlarından alt 

örneklemeler yaparak laboratuarlarda nem oranları ile C ve N analizleri yapılacaktır. Elde edilen bu veriler 

kullanılarak hem ağaç bileşenleri (dal, yaprak ve gövde) hem de ağacın toplam biyokütlesi ve bu 

biyokütlelerdeki C ve N miktarları belirlenecektir. 

2- Örnekleme noktasındaki çalı ve otsu türlerin toprak üstü biyokütlesi için her meşçerede yeri rasgele 

yöntemle belirlenen noktalarda oluşturulan 2 x 1 m boyutlarındaki üç adet örnekleme quadratlarında 

motorlu testere ve makaslarla diri-örtü örneklemesi yapılarak çalı tabakasının dal ve yaprakları ile otsu 

kısım arazide ayrı ayrı tartılıp her bir bileşenden alt-örneklemeler yapılıp biyokütle, C ve N analizi için 

laboratuarlara taşınacaktır. Ağaç dışındaki toprak altı- kök kısımlarının belirlenmesi için diri-örtü 

örneklemesi yapılan quadratlarda toprak 1x1 m boyutunda sığ olan yerlerde (<1 m) anakayaya ve derin olan 

yerlerde 100 cm derinliğine kadar kazılacaktır. Yaklaşık 1 m3‘lük bu toprak kısmında kök örneklemesi 

yapılıp ince, orta, kalın çap kademelerine ayrılarak arazide tartılıp kaydedildikten sonra alt-örnekleme 

yapılarak laboratuarlara nem miktarının tespiti, C ve N analizleri için taşınacaktır. 

3- Orman tabanındaki ölü-örtü miktarlarının belirlenmesi için her bir meşçerede tahrip edilmemiş rasgele 

belirlenen 3 noktada 50 x 50 cm boyutlarındaki örnekleme alanlarında ölü-örtü organik maddesi (OM) 

mineral toprağa kadar toplanıp, birim alandaki ölü-örtü miktarı, ölü-örtüdeki C, N, selüloz ve lignin 

değerleri belirlenecektir. 

4-Dökülen ölü-örtüyü toplamak için her meşçerede 5 adet ölü-örtü kapanı kurulacaktır. Toplanan bu ölü-

örtü için de biyokütle örneklerinde yapılan işlemler takip edilerek kütle, C ve N içerikleri hesaplanacaktır. 

Ölü-örtü ayrışma oranının belirlenebilmesi amacıyla kapanlarla toplanmış olan ölü-örtü örneklerini içeren 

keseler arazide mineral toprak üzerine yerleştirilecektir. Yerleştirildikleri araziden belirli aralıklarla 

toplanan keseler laboratuara getirilip kütle kaybı hesaplanacaktır. Ayrıca elde edilen verilerle farklı 

meşçerelerdeki ayrışma oranları belirlenirken ölü-örtü ayrışmasının, ayrışan organik maddenin (OM) 

kalitesi (N, lignin içeriği), meşçerenin kapalılığı, sıcaklık, nem, pH vb. ekosistem değişkenleriyle ilişkisi 

belirlenecektir. 

5-Her bir meşçerede yeri rasgele yöntemle belirlenen 5 noktada toprak alma silindirleriyle 0-30 cm 
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derinliğinden örnekler alınarak kılcal kök miktarıbelirlenecektir. Daha sonra her meşçerde yeri rasgele 

yöntemle belirlenen noktada bir adet toprak profili kazılacaktır. Topraktaki karbon miktarının belirlenmesi 

için 0-5,5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-75 ve 75-100 cm derinliklerden iki set toprak örneği alınacaktır. 

Toprak örneklerinde hacim ağırlıkları, pH, CaCO3, C ve N analizleri yapılacaktır. 

6-Bütün bu veriler elde edildikten sonra; 

1-Toplam biyokütle ağaç, çalı ve otsu tabaka olarak ayrı ayrı ve tümünün toplamı olarak hesaplanacaktır. 

Ayrıca bu biyokütle örneklerinin içerdiği C ve N miktarları hesaplanacaktır. 

2-Ölü-örtü organik madde biyokütlesi, C ve N miktarları hesaplanacaktır.  

3-Toprakta depolanan C ve N miktarları hesaplanacaktır. 

4-Ekosistemin farklı bileşenleri için yapılan bu analiz ve hesaplamalardan sonra bütün bu değerler 

toplanarak ta ekosistemdeki toplam (toprak altı ve üstü bitki, ölü-örtü ve topraktaki) C ve N miktarı 

hesaplanacaktır. 

5-Daha sonra elde edilen bu verilerle her iki tür için de biyokütle, C ve N miktarlarını etkileyen saha 

değişkenleri prinsipal komponent analizi’ne tabi tutularak hangi değişkenlerin bu parametreler üzerinde 

istatistiki olarak önemli derecede etkili oldukları belirlenecektir. Aynı şekilde OM biyokütlesi, C ve N 

miktarı ile topraktaki C ve N miktarı ve  OM ayrışmasını istatistiki olarak önemli derecede etkileyen saha 

değişkenleri hem tür bazında, hem meşçere tipine göre prinsipal komponent analizi’ne tabi tutularak hangi 

değişkenlerin etkili oldukları belirlenecektir. 

6-İkinci aşamada, uygulamada pratik kullanım için her iki türün de farklı çap basamakları için biyokütle, C 

ve N miktarını çap ve boya bağlı tahminini sağlayacak regresyon denklemleri geliştirilecektir. 

 Anahtar Kelimeler : Biyokütle, karbon, ölü-örtü, toprak, organik madde, ayrışma. 
 

 

Project Abstract : This study aims to determine biomass (above- and below-ground), litter, the amount of 

carbon and nitrogen in the soil, and litter decomposition rates in beech and chestnut stands in Duzce-

Akçakoca region of Western Black Sea. Two aspects and four altitudes were selected for the study. For each 

altitude three stand type (b,c and d) for both species were selected. 

           In each stand a sampling plot with 20 x 20 m will be placed. In each plot, the diameters at breast 

height and heights of all trees will be measured and recorded. 

          The above-ground-parts of all of the woody and herbaceous vegetation will be harvested from the 

groundline. Various measurements including the height-to-the-crown and crown height will be made on 

each harvested tree. Each tree will then be parted into foliage, bole, and alive and dead branch, each of 

which will subsequently be weighed on the site. Other woody and herbaceous vegetation will be treated 

similarly. Each woody part will be sub-sampled for moisture, C and N analyses in the lab. 

          Regression equations, using dbh and height, will be developed in order to estimate the biomasses of 

the tree components using the collected data. To estimate litter accumulation on the forest floor, litter will 

be collected at three 50x50-cm, undisturbed locations on each sampling unit. Amount of litter, the 

amount of carbon, nitrogen, cellulose and lignin in the litter will be determined from these samples. Five 

traps will be placed at each sampling location to capture litter  falling onto the ground. Following the same 

protocol for the biomass, carbon and nutrients composition will be assessed in the litter samples. To 

determine litter  decomposition rates, bags containing the litter samples captured by the traps will be placed 

onto the mineral soil. The mass losses will be calculated for the bags collected periodically from the sites. 

The litter decomposition rates will be calculated for different stand types using these data. The relations of 

litter decomposition rates with various ecosystem variables including the quality (nutrient, lignin) of the 

organic matter, stand density, stand composition, temperature, moisture, and pH will also be determined. 

           Two sets of soil samples will be collected from three soil pits excavated in each plot. Soil samples 

from the 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-75, 75-100 cm depths will be used to determine the amount of 

the carbon and N in the soil. These samples will be used to determine bulk density, pH, CaCO3,C and N. 

The carbon and nutrient amounts accumulated in different pools and OM turn-over rates, their relations with 

some of the ecosystem variables will be assessed using principal component analysis. 

Keywords : Biomass, Carbon, Nitrogen, Litter, Soil, Organic Matter, Decomposition 
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Proje No        : 2013.01.01.199  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 
 

Proje Başlığı : Ormangülü Balının Fare Kemik İliği ve Sperm Hücreleri Üzerinde Genotoksik ve Sitotoksik 

Etkileri 
 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU, Arş. Gör. Salih Tunç KAYA 

                                                            Fulya Dilek GÖKALP MURANLI, Büşra İŞLER, Merve KAMBUR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.12.2016          
 

Proje Özeti : Ormangülü balı, Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rhododendron isimli 

bitkiden elde edilir. Bu bitkiden elde edilen ve halk arasında “deli bal” yada “acı bal” olarak ta bilinen bal, 

yapısında bulunan grayanotoksin bileşiğinden dolayı insanlarda zehirlenmelere neden olmaktadır. Ancak 

halk arasında bir takım hastalıklarda tedavici edici olarak yaygın bir kullanıma da sahiptir. Bu yüzden 

ormangülü balının fare kemik iliği hücrelerinde kromozom aberasyonları (KA), mikronukleus (MN); sperm 

hücrelerinde sperm aberasyon test yöntemleri kullanılarak genotoksik ve sitotoksik etkisi araştırılacaktır. 

Ayrıca etkilerini karşılaştırmak amacı ile grayanatoksin verilecek bir grup daha oluşturulacaktır. KA, MN 

ve sperm aberasyon yöntemi için ormangülü balının 25, 50 ve 75 mg/kg konsantrasyonları, erkek farelere 24 

ve 48 saat muamele sürelerinde gavaj yoluyla verilecektir. Muamele süresi sonunda, KA yöntemi ile 

hazırlanan preparatlarda, her muamele süresi ve her hayvan için 100 metafaz hücresi sayılacak, kromozom 

aberasyonları belirlenecektir. Bölünme oranını saptamak için her konsantrasyon ve muamele süresi için 

3000 hücre sayılacak, mitotik indeks (MI) hesaplanacaktır. MN yönteminde kemik iliği yayma preparatları 

hazırlanacaktır. Her hayvan için 2000 eritrosit sayılacak, mikronukleuslu polikromatik eritrosit (PCE) ve 

normokromatik eritrosit (NCE) sayılacak ve PCE/NCE oranı hesaplanacaktır. Sperm aberasyon yönteminde 

ise her bir hayvan için 1000 sperm sayılacak, anormal spermler saptanacaktır. Elde edilecek sonuçlar, 

ormangülü balının sitogenetik etkisi hakkında temel oluşturacak, bu sonuçlar doğrultusunda tüketicilerin bu 

balı daha kontrollü tüketmeleri sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Grayanotoksin, Kromozom Aberasyonu, Mikronukleus, Ormangülü Balı. 
 

Project Abstract : Rhododendron honey is especially obtained from Rhododendron plant situated in Black 

Sea Region. This honey obtained from this plant and also called as “mad honey” or “hot honey” among the 

public causes poisoning in humans due to grayanotoxin present in its structure. However it commonly has 

use as curative at some diseases among public. 

So the genotoxic and cytotoxic effect of Rhododendron honey will be investigated using chromosome 

aberration (CA), micronucleus (MN) assays in mice bone marrow cells and sperm aberration assay in sperm 

cells. In addition one group will also create a grayanotoxin group for comparing effects of compounds. 

Since CA, MN and sperm aberration assays, 25, 50 ve 75 mg/kg concentrations of Rhododendron honey 

will be treated orally to male mice for 24 and 48 hours. After than, 100 metaphase cells will be scored for 

each animal and treatment period at preparations prepared in CA assay, CA will be determined. 3000 cells 

will be scored to establish division rate for each concentrations and treatment period, MI will be calculated. 

Bone marrow smears will be prepared in MN assay. A total of 2000 erythrocytes will be scored for each 

animal, the numbers of micronucleated polychromatic erytorocyte (PCE) and normochromatic erytrocyte 

(NCE) will be counted, PCE/NCE ratio will be calculated. A total of 1000 sperm will be scored for each 

animal in sperm aberration assay, abnormal sperms will be determined. Results obtained will show that 

Rhododendron honey will form the basis about its cytogenetic effect and in accordance with these results, it 

will be provided that consumers use more controlled. 

Keywords : Chromosome Aberration, Grayanotoxin, Micronucleus, Rhododendron Honey. 
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Proje No           : 2013.04.02.200 

Proje Türü       : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Beyin ve Omurilik Tümörlerinde Dokuya Selektif Olarak Kullanilan Ultrasonik Aspiratörün 

Faydalari 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Soner DURU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Cem DİNÇ, Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUNCER 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 –  18.12.2016         

Proje Özeti : Tümör cerrahisinde dokuya selektif ultrasonik aspiratörlerin kullanılması ile normal sinir 

dokusuna en az zararı vererek beyin ve omurilik tümörlerinin çıkartılması mümkündür. Doğmalık 

lipomyelomeningosel veya intradural lipomalarda da normal dokuya zarar vermeden lipomu geleneksel 

yöntemlere göre oldukça kısa sürede temizlemek mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda ultrasonik 

aspiratörle parçalanan tümör fragmanlarının da steril şartlarda patoloji için uygun doku örnekleri olarak 

alınabileceği gösterilmiştir. Orta büyüklükteki bir tümörde ortalama 1.5 -2 saat kadar süre kısalması 

mümkündür. Yumuşak kıvamda sert kıvamda olan tümörlere göre iki ucu mevcut olan aspiratörlerin 

özellikle doku seçici özelliği olanlar normal beyin dokusu veya vasküler dokuya geldiği zaman hemen 

şiddetini düşürerek patolojik olmayan dokuya zarar vermemektedirler. Anestezi süresinin de kısalmasıyla  

hastaya yararları ve hastane işletmesi açısından personel ve maddi açıdan tasarruf sağlanması mümkün 

olabilecektir. Aynı ultrasonik aspiratörler genel cerrahi gibi bazı bölümler için de kullanılabilecektir. 

Araştırmanın amacı ultrasonik aspiratörü kullanarak merkezi sinir sistemi tümörlerinde yararlılığını, 

kullanabilirliğini ve hasta ameliyat süreleri açısından da değerlendirebilmektir.  

Anahtar Kelimeler : Beyin tümörü, Omurilik tümörü , Ultrasonik aspiratör  

Project Abstract : Tumors located in the brain and/or spinal cord can remove safely without damaging to  

neurovascular structure with the use of tissue-selective ultrasonic aspirators in the tumor surgery. Moreover, 

congenital lipomeningocel or intradural lipoma can be removed without damaging vital neurovascular 

structures with using tissue-selective ultrasonic aspirators faster than traditional methods. Tumor particules 

which were aspirated by ultrasonic aspirator may use as pathologic speciemen for  

histopathological evaluation. With using CUSA, the total duration of surgery can decrease between 1.5 or 2 

hours. There are two types tip of the aspirators which are feasible for soft and hard tumors. The tips are 

tissue selective and can stop automatically when reach to vascular structures or normal brain tissue. The 

duration of the total surgery time will be diminished by using CUSA, in this way managment of the hospital 

may get benifit in terms of cost of the staff and intensive care unit. The main aim of this study is to evaluate 

and to show how CUSA is feasible in central nervous system tumors and how effective in terms of cost of 

the hospital.  

Keywords : Brain tumors, spinal cord tumors, 
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Proje No        : 2013.04.02.201 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Botulium Toksin Tip A’ nın, Doku Genişletici Uygulamalarında Ekspanse Edilecek 

Random Patern Flep Pedikül Genişliğinde Yaratması Planlanan Daralmanın Araştırılması ve Bu Sayede 

Flebin Rekonstrüksiyon Alanının Arttırılabilirliği 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Barış YİĞİT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Dr. Başar KAYA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.12.2014          
 

 

Proje Özeti : Botilinum toxin tip A (BTx-A) nın yarattığı sempatik blokaj sayesinde hem uygulama bölgesi 

hem de uygulama bölgesinden geçen sinirleri bu mekanizma ile etkileyerek kan akımının artmasını sağlayıcı 

etkisi literatürde yer alan çesitli yayınlarda gösterilmiştir (1,2,3). Bu çalışmada doku genişletici 

uygulamalarında ilk operasyon (doku genişletici yerleştirilmesi) öncesinde flebe uygulanacak BTx-A’ nın 

yukarıda bahsedilen etkisi ile rekonstrükte edilen alana ilerletilmesi planlanan genişletilen flep pedikül 

genişliğinin azaltılarak, flep ilerletme miktarının ve rotasyon arkının arttırılabilirliğini sağlayabileceğimiz 

öngörülmüştür. 

          Çalışmanın gruplamaları: toplam 36 adet tavşan bulunmaktadır. 18 deney (grup1) 18 kontrol(grup2) 

grubuna dahildir. Grup 1 hayvanlar kaldırılacak flep ebatlarına göre 3 ayrılmıştır. Grup1a, grup 1b ve grup 

1c de flep ebatları sırası ile 17.5 x 6, 17.5 x 4, 17.5 x 2 cm olacaktır. Grup 2 hayvanlarda 3 alt gruba 

ayrıştırılacak (grup2a, grup2b, grup2c) ve flep ebatları aynen çalışmagrubundaki gibi olacaktır. Çalışmada 

erişkin, erkek, sağlıklı Yeni Zelanda tavşan sırt deri dokusu altına kısa aksı 6 cm, uzun aksı 17,5 cm 

büyüklüğünde, 400 cc istihab hacimli silindirik tip silikon doku genişletici cerrahi prosedür ile 

yerleştirilecektir. 

          Aynı seansta dizayn edilen fleplerin her bir cm2 sine çalışma grubunda 0.1 ml (2.5 IU) BTx-A kontrol 

grubuna 0.1 ml SF intradermal yapılacaktır. Yara iyileşme süreci sonrası şişirme işlemleri başlatılacaktır. 

Şişirme işlemleri 40 gün (20cc/gün) içinde tamamlandıktan sonra flep 1 cm karelik her bir bölgeye 2,5 IU 

BTx-A uygulandıktan sonra 10 günlük bekleme süresini takiben flep pedikül genişlikleri subgruplar göre 2 

cm, 4 cm ve 6 cm, uzun aksı 17.5 cm olacak şekilde kaldırılacak, doku genişletici çıkarılacak ve planlanan 

ilerletme gerçeklestirilecektir. 2. Operasyon sonrası 1 hafta beklenecek ve 1 haftanın sonunda tavşan sırtları 

eşit mesafeden fotoğraflanacak ve nekroz oranları saptanacaktır. Flepler eksize edilecek ve histopatolojik 

incelemeler için uygun koşullarda saklanacak ve defekt primer onarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Botulinum toxin tip A, Doku genişletme, Flep. 
 

 

Project Abstract : It has been shown in some published papers that BTx- A had increased blod flow by 

means of sympathetic blockade at the region of injection and the nerves pass trough (1,2,3). In this study it 

has been foreseen that prior to the first operation which is the placement of the tissu expander injected BTx-

A would help the over vascularisation of the expanded flap hence the arc of rotation of the expanded flap 

would be better by means of pedicle shortening. 

          Groups: totally 36 rabbits will be diveded to two groups (study and control). Study and control groups 

will be subdivided to three sub group which are group1a, 1b, 1c and group 2a, 2b, 2c according to the flap 

dimensions to be dissected. Sub groups a, b and c will have the flaps in size of 17.5 x 6, 17.5 x 4, 17.5 x 2 

cm respectively. In the study tissue expnaders will be placed under the back skin of mature, male and helaty 

New Zeland rabbits. The expanders will be 17.5x6 cm in dimension and 400 cc volume and cylindirical 

type.  

          At the same session injection of 0.1 ml Sf per cm2  in control group 0.1 ml BTx-A (2.5 IU) per cm2  

in study group will be done to the designed flaps. After wound healing process done the the expanders will 

be pumped with SF via their port 20 cc per day. When the expanders reach their final volume which is 600 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

 cc all the flaps will be harvested according to the subgroups dimensions than expanders will be removed 

and flaps will be advanced. After final necrosis of the flaps will be visualised (1 week), picture will be taken 

all of the rabbits. The total flap including the necrotic and survived areas will be excised in a different 

surgery session and the defect created due to excission of the flaps will be closed primarily. No animal 

sacrification will be performed in this study. 

 Keywords : Botilinum toxin Type A, Tissue expanding, Flap 
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Proje No        : 2013.02.02.202 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus Angustifolia Vahl) 

Taksonları Odunlarının Anatomik Özellikleri ve Farklı Yetişme Koşullarının Bu Özellikler Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Turgay BİRTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. MURAT SARGINCI, Arş. Gör. Nihan KOÇER 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.12.2016          

Proje Özeti : Bu çalışmada, Türkiye de doğal olarak yetişen dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia 

Vahl) taksonuna ait odun ve toprak örnekleri farklı yetişme koşulları (taksonların bulundukları bölge ve 

yükseltilere göre)’ndan alınacaktır.  

Odun örneklerinde; trahelerin teğetsel ve radyal çapları, 1 mm2 de trahe sayıları, trahe hücre uzunlukları, 

mültiseri özışını genişlikleri (mikron ve hücre) ve yükseklikleri, 1 mm de özışını sayısı, 1 mm2 de özışını 

sayıları, 1 mm2 de mültiseri özışını sayıları, 1 mm2 de üniseri özışını sayıları, lif uzunlukları, lif 

genişlikleri, lif lümen genişlikleri ve lif çeper kalınlıkları için ölçümler ve sayımlar, vasküler traheidlerin 

varlığı, odun paranşiminin konumu, özışını ve kristal tipleri saptanacaktır.  

          Toprak örneklerinin; fiziksel (kum, toz, kil oranı) ve kimyasal (pH, elektriksel iletkenlik, organik 

madde ve toplam kireç miktarı) özellikleri, toprak nemi ve faydalanılabilir su kapasiteleri belirlenecektir. 

Trahe, özışını ve lif gibi odun elemanlarından elde edilen anatomik veriler sayesinde odunun farklı yetişme 

koşullarındaki yoğunluğuna vurgu yapılarak odunun kullanım yeri hakkında öneriler verilecektir.  

          Dar yapraklı dişbudak taksonlarının farklı yetişme koşulları için ayrı ayrı elde edilen ekolojik 

(anatomik ve toprak) verileri ile varyans analizi, duncan testi ve korelasyon analizi yapılarak odun anatomisi 

farklılıklarının ortaya konulmasına çalışılacaktır.  

 Anahtar Kelimeler : Odun Anatomisi, Dar Yapraklı Dişbudak, Farklı Yetişme Koşulları, Odunun  

Kullanım Yeri, Türkiye 

Project Abstract : In this study, wood and soil samples will taken from narrow leaved ash (Franinus 

angustifolia Vahl) taxa, which are native to the Turkey, and from their different growth environments 

(Depending on the species location and the altitude).  On samples of wood; tangential and radial diameters 

of vessels, number of vessels in 1 mm2, lengths of vessel elements, multiseriate ray width and (micron and 

cell) height, numbers of ray in 1 mm, numbers of ray in 1 mm2, numbers of multiseriate ray in 1 mm2,  

numbers of uniseriate ray in 1 mm2, lengths of fiber, widths of fiber, widths of fiber lumen and thickness of 

fiber wall for measures and enumerations, presence of vascular tracheids, position of wood parenchyma, 

type of ray and crystal will determined.  

          Samples of soil; physical (ratio of sand, silt and clay) and chemical (pH, electrical conductivity, 

organic matter and total lime amount) properties, soil moisture and available water capacities of soil will be 

measured.  By using obtained anatomic data set from vessels, ray and fiber, wood density of ash trees on 

different environmental conditions will be estimated and suggestions will be given for the use area of the 

ash wood. The differences of the wood anatomical features belonging to different ash species will be tried to 

evaluate regarding different data, which will taken from different growth environment by using variance 

analysis, duncan’s test and correlation analysis.  

 Keywords : Wood anatomy, Narrow leaved ash, Different growth environments, Use area of ash wood, 

Turkey  
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Proje No        : 2013.06.02.203  

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce İli Su ve Toprak Kaynaklarının Çevresel Analizi ve Değerlendirmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Osman UZUN, Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZKURT 

                                                               Uzm. Bayram Poyraz, Arş. Gör. Merve ATASOY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 –  18.12.2014         
 

Proje Özeti : Yaşadığımız dünyada insan vücuduyla sürekli etkileşim halinde olan ve yeryüzünün maddesel 

olarak büyük çoğunluğunu oluşturan en önemli unsur sucul ortamlardır (akarsu, nehir, dere, göl ve barajlar 

gibi). İçtiğimiz su sağlıklı bir hayat için zararlı kimyasallardan arındırılmış ve sağlıklı sular olmalıdır. 

Suyun kalitesi ne kadar artarsa yaşam kalitemizde sağlık açısından o denli artış göstermektedir. Buna karşın, 

sucul ortamların korunması ve kalitesinin arttırılması oldukça güç ve zor bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Benzer şekilde toprak tekstürünün korunması ve tarım alanları da birçok çevresel tehlikeye 

maruz oldukları için bu iki alıcı çoğu durumda birlikte ele alınmakta ve sonuçları da beraber 

değerlendirilmektedir.  

          Gerek içme suyu gerekse kullanma ve sulama amaçlı sucul ortamların sürekli izlenmesi, çeşitli zaman 

dilimlerinde ileriye dönük olarak veri tabanlarının oluşturulması ve monitörlüme çalışmalarının yapılması 

gereklidir. Hatta Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'den de faydalanılarak bir izleme/monitörlüme sistemi 

kurulmalıdır. Bu bizlere yaşadığımız çevredeki gerek sucu sistemdeki gerekse toprak örtüsündeki 

değişim/gelişme veya potansiyel tehlikelere karşı bir dayanak noktası olacaktır. Ayrıca, bölgenin şu döneme 

kadar elimizde hiç olmayan çevresel durum haritası elde edilecek ve yerel yönetimlerle paylaşılacaktır. Bu 

bağlamda, yapacağımız çalışmada Düzce ili sınırlarındaki sucul ortam ve toprak/tarım alanlarının çevresel 

kirlilik durum haritasının çıkarılması ve CBS ile bütünleştirilerek sayısallaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

          Yerel yönetimlerden ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından destek sağlanacak (Düzce Belediye 

Bşk. , İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md., Çevre ve Şehircilik İl Md.) ve kapsamlı bir katılım ve destek elde 

edilecektir. CBS haritalarının sucul ve toprak alanları için ayrı ayrı oluşturulmasıyla çalışma alanındaki 

insanların, Düzce halkının yaşamını olumsuz etkileyebilecek çeşitli su kirletici ve toprak kirletici 

parametrelerin izlenmesi, varsa değerlerinin hangi seviye olduğu, limit değerler noktasındaki durumu, 

bunların kaynağının neler olabileceği ve ileriye dönük olarak varsa kirliliğin nasıl azaltılacağı ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, sucul ortam ve toprak/tarım alanlarında ağır metaller (As, Pb, Se, Be, 

Cu, Cd, Al, Mn, Cr, Hg), mikrobesi elementleri (N, Nitrat, Nitrit, P, Fosfat), halojenler ve çeşitli iyonlar 

(Klorat, Klorit, Fosfat, Sülfat, Florür, Kromat, Bromat, Bromür), içme suyunda çeşitli klorlu kanserojen 

organik bileşenler (kloroform, klorodibromometan, bromoform yani THM ler), toprak alanlarında tarımsal 

faaliyetler esnasında yasak olduğu halde kullanılan veya kalıntı olarak bulunanpestisitler (DDT, DDE, 

DDD, Aldrin, Lindan, Endosülfan vb.gibi pestisitler), sucul ve toprak alanlarında konvansiyonel çevre 

parametreleri (Toplam organik madde (TOC), C, N, H, S, temel yaşamsal elementler, pH, sıcaklık, suda 

çözünmüş O2 , iletkenlik, bulanıklık vb. gibi konvansiyonel parametreler) analizler yapılacaktır. Bu yapılan 

analizler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecek, sağlık açısından etkilerinin neler olduğu 

belirtilecek ve önlenebilmesi amacıyla nelerin yapılması gerektiği ortaya koyulacaktır. Elde edilen CBS 

haritaları bölgedeki yerel mercilerle paylaşılacak ve çalışmaların ilerleyen zamanda daha da genişletilerek 

yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, CBS üzerinden alıcı ortam modellemesi gerçekleştirilecektir. Bu sayede, 

sağlık riskleri ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ağır metaller, Pestisitler, Klorlu Organikler, THM, Sucul Ortam, Tarım Alanları, 

İçme Suyu 
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Project Abstract : In the world we live in, the most important constituent are aquatic and land 

environments that covers big majority of the Earth constantly interacting with human being. The water we 

drink must be free from harmful chemicals to ensure good health. The more increase water quality, the more 

rise quality of our life in terms of healthy. However, preserving of aquatic environment while rising up its 

quality appears a difficult problem to challenge. Similarly, preserving of soil structure including agricultural 

areas because of vulnerable nature of it exposes to same pollution especially due to agricultural activities. 

Therefore, in many studious aquatic and solid environments of earth handling together in order to monitor 

and to record variations synchronously. 

          Either continuously monitoring of aquatic environments such as drinking water resources, local 

streams and lagoons etc. or development of an environment-tracking database system based on GIS is 

necessary in Duzce because of leak in environmental measurements and analysis. Hence, this study will 

provide us some environmentally essential data about Duzce environment to follow and to assess our 

environment including either aquatic or soil environment in terms of pollutants' existence and if exits what 

the levels of them. Furthermore, a GIS based pollution map will be obtained which can be shared with local 

government and authorities.  

          In this context, it's aimed to get samples from aquatic and agricultural environments in Duzce 

province in order to analyze various hazardous pollutants and to provide a GIS map with layered 

information? ssynchronized and integrated with the project. By taking local support from Ministry of 

Environment and Urban Planning, provincial directorate of Republic of Turkey Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock, and Duzce Municipality will increase the projects partners and effectiveness. 

GIS based monitoring system will be developed either aquatic environment or agricultural soil lands 

separately, in order to reveal pollutant?s levels, their limits and sources of those pollution, and if levels find 

higher than limits, it?ll be put forth how to reduce and preserve Duzce environment effectively. Analysis in 

aquatic and drinking water samples include heavy metals (As, Pb, Se, Be, Cu, Cd, Al, Mn, Cr, Hg), 

micronutrients (N, Nitrate, Nitrite, Phosphor, Phosphate), halogens and various ions (Chlorine, Chlorate, 

Chlorite, Phosphate, Sulphate, Sulphite, Floride, Chromate, Bromade, Bromide), chlorinated organic 

compounds in drinking water (Chloroform, Chlorodibromomethane, bromoform namely Tri- halomethanes 

-THMs) , conventional parameters (pH, temperature, electrical conductivity, turbidity, C, N, H, S, P 

elements, dissolved O2 ), and soil samples getting from agricultural areas will be analyzed in terms of 

pesticides (DDT, DDD, DDE, Aldrin, Eldrin and Lindan) and heavy metals mentioned before. 

          All measured parameters will be related to a GIS map in order to monitor. Future studies based on the 

measurements obtained in this project will be conducted more detailed easily. Moreover, a receptor model 

will be developed using GIS maps. So, health risk assessment studies will be able to conduct based on these 

data. 

Keywords : Heavy Metals, Pesticides, Chlorinated Organic Matters, THM, Aquatic Environment, 

Agricultural Areas, Drinking Water. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.07.02.204 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yalıtkan ve Polimer Arayüzeyli Schottky Diyotların Hazırlanması, Elektriksel ve Dielektrik 

Özelliklerinin Geniş Bir Sıcaklık ve Frekansa Aralığında İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. İsmail ERCAN, Arş. Gör. Süleyman ÇAKICI,               

                               Arş. Gör. Metin TOZ, Uzm. Ahmet DEMİR Arş. Gör. Sümeyye Kale, Gülçin ERSÖZ 

                               Öğr. Gör. Nalan BARAZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.06.2015         Ek süre : 6 Ay  

Proje Özeti : Elektronik cihazın temelini teşkil eden metal-yarıiletken (MS) veya ilk çalışan bilim adamına 

atfen “Schottky Diyotları” diye de adlandırılan bu temel yapıların performansını artırmak ve özellikle metal 

arayüzeyinde oluşan potansiyel engelinin biçimi, arayüzey tuzak yükleri ile yalıtkan veya polimer arayüzey 

tabakasının temel elektriksel ve dielektrik özellikleri üzerine etkisini detaylıca inceleyebilmek amacıyla bu 

projede yalıtkan ve polimer arayüzey tabakalı (MIS ve MPS) tipi Schottky diyotları hazırlanacaktır. 

Seçilecek yalıtkan ve polimer arayüzey tabakası ile yapının performansının önemli ölçüde artırılması 

hedeflenmektedir. Çünkü bu tabaka hem metal ile yarıiletken arasındaki difüzyonu hem de birçok yüzey 

durumunu pasifize etmesi beklenir. Gerek yarıiletken kristallerin yapımı ve gerekse fabrikasyon sırasında 

Si, GaAs, GaN ve SiC tabanlı elektronik aygıtlarda çok sayıda makro ve mikro büyüklükte kristal 

bozuklukları oluşur ve yapının performansını olumsuz yönde etkiler. 

          Bu nedenle, hazırlanacak arayüzeyli (metal-yalıtkan/polimer-yarıiletken: MIS/MPS) ve arayüzeysiz   

(metal-yarı iletken: MS) Schottky diyotların temel elektriksel ve dielektriksel özellikleri admitans 

spektroskopi (C-V ve G/w-V) deneysel ölçüm metodu kullanılarak geniş bir frekans (1 kHz-1 MHz) ve 

sıcaklık (80-400 K) aralığında incelenecektir. 

          Böylece, hem metal-yarıiletken arayüzeyinde oluşan engel yüksekliğinin biçimi ve temel iletim 

mekanizmaları hakkında detaylı bir bilgi elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: MIS ve MPS tipi Schottky diyotlar; İletim mekanizmaları; Sıcaklık ve frekans 

bağımlılığı; Elektrik ve Dielektrik özellikler.  

 

Project Abstract : In order to analysis in detail the effect/impact of the form of potential barrier, interfacial 

trap with loads, the basic of electrical insulating and dielectric properties of the interface layer of metal or 

polymer, with metal and polymer interfacial layer (MIS and MPS) type Schottky barrier diodes (SBDs) 

Which constitute the basis of the metal- semiconductor electronic device (MS), or with reference to the first 

scientist working in "Schottky diodes", known as the basic structures that enhance the performance and 

especially in this project, on the properties of insulation and polymer interfacial layer (MIS and MPS) type 

Schottky diodes prepared. With the elected layer of insulation and polymer interfacial, the performance of 

structure aims significantly to be increase.  

        Because, it is desirable that this layer passives both the diffusion layer between the metal and 

semiconductor and many interfacial state. During both the construction and fabrication of semiconductor 

crystals consist of a large number of macro and micro sized crystal defects at the Si, GaAs, GaN and SiC 

based electronic devices and they adversely affect the performance of the structure.  Therefore, the basic 

electrical and dielectric properties of Schottky barrier diodes which is prepared with and without interfacial 

layer will be investigated by using the admittance spectroscopy (C-V and G/w-V) method in the wide 

frequency of 1kHz-1MHz and temperature 80-400 K.  

          These measurements will perform in the wide applied bias voltage at about -/+ 5 V with 0.05 V steps. 

Thus, it is aimed the detailed on information for both the form of the barrier height at metal-semiconductor 
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and the main conduction mechanisms. 

Keywords: MIS and MPS type Schottky barrier diodes; Conduction mechanisms; Temperature and 

frequency dependence; Electrical and dielectric properties.  

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.07.04.205 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : İşlenmesi Zor Malzemelerin Sıcak İşlenmesinde Kesici Takımlara Uygulanan Kriyojenik 

İşlemin İşlenebilirliğe Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Hüseyin ÜNAL, Arş. Gör. Mustafa AYYILDIZ,                         

                                          Arş. Gör. Emre YÜCEL, Arş. Gör. Fuat KARA, Ömer ERKAN, Sevda MERT 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.12.2015       Ek süre : 6 Ay         

 

Proje Özeti : Sıcak işleme, işlenmesi zor mühendislik malzemelerinin işlenebilirliğini kolaylaştırmak için 

uygulanır. Amaç, talaş kaldırmadan önce bir ısıtıcı tarafından iş parçasının ısıtılması, böylece 

mukavemetinin düşürülmesi ve ilk haline göredaha kolay işlenebilir hale getirilmesidir. Kriyojenik işlem, 

malzemenin içyapısında meydana gelen değişimler aracılığıyla servis ömrünü artırmak için uygulanır. Bu 

işlem oda sıcaklığının çok altındaki sıcaklıklarda bir malzemeyi soğutma yöntemidir. Bu çalışmada, 

kriyojenik işlem uygulanmış kesici takımlarla farklı kesme hızı ve ilerleme hızı kombinasyonlarında 

deneyler yapılacaktır. AISI 4340 alaşımlı çelik, AISI 420 martenzitik paslanmaz çelik, Ti-6Al-4V ve 

Inconel 718 işlenecek malzemeler olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, işlenmesi zor mühendislik 

malzemelerinin sıcak tornalanmasının, yüzey pürüzlülüğü, takım ömrü ve talaş oluşumu üzerindeki 

etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kriyojenik işlemin ve sıcak tornalama işleminin, 

işlenebilirlik üzerindeki etkileri araştırılacaktır. 
 

Project Abstract : Hot machining, in order to facilitate the machinability of the hard machining 

engineering materials are applied. The aim, the workpiece is heated by a heater before removing the chip, 

thus it is easier to be machined and reduced strength. Cryogenic process, through the occurring changes at 

the inner structure of the material is applied to increase the service life. This process is the material cooling 

method at a lot of below temperatures of room temperature. In this study, the experiments will be carried 

out with the cryogenic process applied cutting tools in the combinations different cutting speed and feed 

rate. AISI 4340 alloy steel, AISI 420 martensitic stainless steel, Ti-6Al- 4V and Inconel 718 were 

determined as materials to be machined. In this study, the hot turning of the hard machining engineering 

materials are aimed to investigate the effects on surface roughness, tool life and chip formation. In addition, 

the effects on the machinability of the cryogenic process and the hot turning process will be 

investigated. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2013.04.03.206 

Proje Türü     : Hızlı Destek 

Proje Başlığı : Türkiyede Birinci Basamakta Aile Hekimliğinde Tütün Kontrolünde Sigara Bırakma 

Müdahalesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKATA, Prof. Dr. Handan ANKARALI 

                                                                Doç. Dr. Davut BALTACI, Arş. Gör. Dr. Fatih ALAŞAN 

                                                                Arş. Gör. Dr. Mehmet ÇIKMAN, Arş. Gör. Dr. Feyza BEZİRGAN 

                                                                Arş. Gör. Dr. Yunus Cem SARIGÜZEL, 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 07.05.2015       Ek süre : 4 Ay 20 Gün       
 

Proje Özeti : Sigara bağımlılığı kronik bir hastalık olup günümüzde majör bir halk sağlığı problemidir. 

Akciğer kanserleri, kardiyovasküler hastalıklar ve kronik akciğer hastalıkları gibi birçok hastalığın 

nedenidir. Sigaranın neden olduğu hastalıklar ve hastalık  sonrası komplikasyonlar bilinmekle birlikte bu 

konuda birçok önlem alınmasına rağmen halen hedeflenen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu zamanla toplumda 

farkındalığın, bilginin artması ve diğer yasal önlemlerle sağlanabilir. Toplumdafarkındalığın ve bilginin 

artması özellikle hastalarla görüşmede ayrılan zaman ve sıklık açısından aile hekimliği uygulamasının 

getirdiği olumlu etkilerle mümkündür. Birinci basamakta çalışan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının 

sigara bıraktırma tedavisinde bilgi, beceri ve tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Bu ve benzeri çalışmalar 

ışığında mezuniyet Sigarayı bırakmak oldukça zor ve sigara kullanıcılarının çoğu birçok kez bırakmayı 

dener ve tekrar başlar. Sigara bırakma tedavisi ve tütün kontrolü çok yönlü olup etkin bir tedavi için 

hastanın isteği, sağlık çalışanlarının tutumu ve yasal uygulamaların güçlü uygulanması gerekmektedir. 

Sigara bırakma tedavisinde he fırsat değerlendirilmelidir. 

          Ülkemizde başarılı devlet politikası sonucunda sigara mücadelede son zamanlarda alınan yol tüm 

dünya ülkelerince takip edilmekte Dünya Sağlık Örgütü 2011 raporunda Türkiye’yi tütün kontrolünde en 

başarılı ülkeler arasında göstermiştir. Ülkemizde sigara ile mücadelede sağlık bakanlığı 170 hattı, KETEM 

ve Göğüs Hastalıkları Kliniklerine bağlı sigara bırakma polikliniklerince yürütülmektedir. 
 

 

Project Abstract : Tobacco dependence is a chronic disease today is a major public health problem . Lung 

cancers, and chronic lung diseases such as cardiovascular diseases are the cause of many diseases . Non- 

caused diseases and complications after the birth , although the measures taken in this regard , although 

many still could not achieve the targeted results . This time in the community awareness , increase 

knowledge and other legal measures can be achieved. Toplumdafarkındalıg and increase of knowledge , 

especially in the allotted time interviewing patients and family practice in terms of the frequency of the 

beneficial effect is possible. Primary care family physicians and health professionals in smoking cessation 

knowledge, skills and attitudes is important to determine . In the light of this and similar studies graduation 

quite difficult to quit smoking many times and most of the users tried to quit smoking and start again . 

Smoking cessation and tobacco control is versatile enough for effective treatment of the patient's request , 

the attitudes of health care workers and strong implementation of legal practice is required. He deals in 

smoking cessation treatment should be considered. 

          As a result of successful government policies in our country in the fight against smoking recently 

monitored the path taken by countries all over the world World Health Organization 2011 report on tobacco 

control in Turkey among the most successful countries have shown . In our country, the ministry of health 

in the fight against smoking has 170 lines , depending on KETEM and Chest Diseases policlinics are carried 

out by quitting smoking . 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2013.08.02.207  

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Üniversitelerin Marka Konumlandırma Stratejilerinin Ulusal ve Uluslararası Öğrencilerin 

Memnuniyeti ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bulunan Üniversitelerde Bir Araştırma. 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kahraman ÇATI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Önder KETHÜDA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.12.2014          
 

Proje Özeti : Bu çalışmanın temel amacı, üniversitelerin takip edebileceği konumlandırma stratejilerini 

belirlemek ve bu stratejilerin, ulusal ve uluslararası öğrenci memnuniyeti ve sadakati ve üniversitenin genel 

imajı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bunun yanında, üniversite genel imajının öğrenci 

memnuniyetine ve sadakatine etkisini ve öğrenci memnuniyetinin öğrenci sadakatine etkisini belirlemek 

araştırmanın diğer amaçlarıdır. Ayrıca, üniversite konumlandırma stratejilerinin üniversite genel imajına, 

öğrenci memnuniyetine ve öğrenci sadakatine olan etkisinde, öğrenci milliyetinin aracı değişken etkisinin 

olup olmadığı test edilecektir. Bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek olan çalışma iki aşamalıdır. 

Araştırmanın birinci aşamasında, örneklemde yer alan üniversitelerin muhtemel konumlandırma stratejileri 

belirlenecek ve bu konumlandırma stratejilerini ölçmek için ölçek geliştirilecektir. Araştırmanın ikinci 

aşamasında ise, geliştirilen bu ölçekle birlikte, üniversitenin genel imajı, öğrenci memnuniyeti, öğrenci 

sadakati ve öğrencilerin demografik özelliklerini ölçmeye yönelik ölçekleri kapsayan bir anket 

oluşturulacaktır. Araştırmanın evreninin İstanbul’da 2007 yılı öncesi kurulmuş devlet ve vakıf 

üniversitelerinde öğrenim görmekte olan ulusal ve uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, 

kotalı örneklem yöntemi kullanılacaktır. Elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modellemesi ve SPSS ile analiz 

edilecektir. Araştırmanın sonucunda, üniversitelerin konumlandırma stratejilerinden hangilerinin öğrenci 

memnuniyetini, sadakatini, üniversite imajını ne oranda etkilediği ve bu etkide öğrencinin ulusal veya 

uluslararası olmasının bir farklılık arz edip etmediği ortaya konulmuş olacaktır. Böylelikle, üniversitenin 

hedef kitlesinde yer alan uluslararası ve ulusal potansiyel öğrencilerinin üniversiteden aldıkları öğrenimden 

duydukları memnuniyeti etkileyen üniversite konumlandırma stratejileri belirlenmiş olacaktır. 

Kavramsallaştırılan üniversite konumlandırma stratejilerinin üniversite genel imajına, öğrenci 

memnuniyetine ve öğrenci sadakatine olan etkileri ortaya konulacaktır. Böylelikle, üniversitelerin mevcut 

öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak ve üniversiteye sadık öğrencilere dönüştürmek için takip 

edebilecekleri konumlandırma stratejileri belirlenmiş olacaktır. Öğrenci memnuniyet ve sadakatinin 

üniversiteyi başkalarına tavsiye etme üzerindeki pozitif etkisi (Browne ve diğ., 1998; Elliott ve Healy, 2001; 

Alves ve Raposo, 2007) ve potansiyel öğrencilerin üniversite tercihlerinde arkadaş veya tanıdık tavsiyesinin 

büyük etkisi (Stewart ve Felicetti, 1991; Schertzer ve Schertzer, 2004; Clemes ve diğ., 2008) dikkate 

alındığında, bu çalışma üniversitelerin geleceği için büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Marka Konumlandırma, Üniversite Konumlandırma Stratejileri, Kurumsal İmaj, 

Öğrenci Memnuniyeti, Öğrenci Sadakati, Uluslararası Öğrenci, İstanbul. 
 

 

Project Abstract : The main aim of this study is to determine the positioning strategies that universities 

might perform and investigate the effect of the positioning strategies of the universities to student 

satisfaction and loyalty, and overall image of the university. Furthermore, to investigate the effect of the 

overall image of the university to student satisfaction and loyalty,and the effect of the student satisfaction to 

the student loyalty are other aims of this study. Besides, it is going to be tested that whether nationality of 

student has moderate effects on the relations between university positioning strategies and student 

satisfaction, student loyalty and overall image of the university. Study carried out in two stages in order to 

achieve this aim. In the first stage of the research potential positioning strategies of universities to be 

determined and a scale that measure positioning strategies of universities will be developed. In the second 

stage of the research, a survey that includes the developed scale and scales of student satisfaction, student 
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loyalty, overall image of university and demographic characteristics will be formed. The population of the 

research includes the national and international students that study in the state and foundation universities 

founded before 2007 in Istanbul. In the study, quota sampling method will be used. The gathered date will 

be analyzed by the structural equation model and SPSS. at the end of the study, it will be determined that by 

what percentage the positioning strategies of the universities affect the student satisfaction and loyalty, and 

overall image of the university and whether student nationality has moderate effect on this relation or not. 

Hereby, it will be determined which positioning strategy of university affect the universities’ target national 

and international students satisfaction and loyalty and overall image of university. By this way, universities 

will be able to know which strategy is better in order to increase student satisfaction and loyalty. These 

results are very important for the future of university. Because, student satisfaction and loyalty has great 

effect over the recommending it to others (Browne et al., 1998; Elliott and Healy, 2001; Alves and Raposo, 

2007) and advice from friends or acquaintances has great effect over the potential student preferences 

(Stewart and Felicetti, 1991; Schertzer and Schertzer, 2004; Clemes et al., 2008). 

Keywords: Brand Positioning, Positioning Strategies For Universities, Corporate Image, Student 

Satisfaction, Student Loyalty, International Student, Istanbul 
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Proje No        : 2013.26.04.208 

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Yapay Asit Yağmurları Altında 6060 ve 6082 Alüminyum Alaşımlarının Korozyon 

Davranışlarının Dinamik Empedans Spektroskopisiyle (DEIS) İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Mine KURTAY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  18.12.2013 – 18.12.2014          
 

Proje Özeti : Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek 

parçalanması ve kullanılmaz hale gelmesidir.Korozyon kavramı, daha çok metal ve alaşımlarının çevreleri 

ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonları sonucu bozulmalarını tanımlamak için kullanılır [1]. 

Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini göstermektedir. Korozyona uğrayan cihazların 

bozulması veya arızalanması sonucu endüstri üretiminin azalması, korozyon ürünü malzemelerin insan 

sağlığı ve çevre açısından son derece zararlı olduğunun iyice anlaşılması, maden yataklarının hızla 

tükeniyor olması gerçekleri korozyonun önemini arttırmaktadır. 

          Yapı cephesini tümüyle saran, giydiren ve alüminyum doğrama profilleri kullanılarak oluşturulan 

konstrüksiyona, alüminyum giydirme cephe adı verilmektedir [2]. Alüminyum giydirme cephe sistemleri; 

dış kabuğunu oluşturan ince cephe elemanları ile mekândan daha fazla faydalanmayı, iyi bir ses ve ısı 

yalıtımı sağlamayı, iklimlendirme cihazları ile homojen bir havalandırma sağlayarak mekânların kısa sürede 

ısıtılıp soğutulabilmesini sağlamaktadır. Temizlik ve bakımlarının kolaylığı kadar, hafifliği ile yapıya az 

yük binmesini sağlayan özellikleri ile kullanımı her geçen gün artan bir uygulamadır [2]. Sanayi ve ulaşım 

araçlarının yoğun olarak geçtiği bölgelerde hava kalitesinde bazı değişikliklerin söz konusu olduğu 

bilinmektedir [3]. Bu değişikliklere bağlı olarak Eşitlik 1-4'te görüldüğü gibi asidik bileşikler oluşmaktadır 

[4]. 

                SO2(g) + H2O(s) →  H2SO3 (aq)         (1) 

             2 SO2 (g) + O2 (g)  →  2SO3 (g)             (2) 

                SO3 (g) + H2O(s) →  H2SO4 (aq)        (3) 

                          2 NO2 (g) + H2O(s) →  HNO2 (aq) + HNO3 (aq) (4) 

          Bu çalışma ile yapay asit yağmuruna [5,6] maruz kalan alüminyum dış cephe giydirme sistemlerinde 

kullanılan 6060 ve 6082 alüminyum alaşımlarında [7] meydana gelen korozyon, korozyon ölçüm 

metotlarından daha önce böyle bir sistemde hiç uygulaması olmayan Dinamik Elektrokimyasal Empedans 

Spektroskopisi (DEIS) yöntemleri kullanılarak belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, Alüminyum, Yapay Asit Yağmuru. 
 
 

Project Abstract : In general terms, corrosion is the destructive attack of a material by reaction with its 

environment. The concept of corrosion is mostly used in the metal and alloys spoiling by the effects of 

chemical and electrochemical reactions of their ambient [1]. Corrosion can be seen in each section of the 

industry. The reduction in the productivity of the industry due to the malfunctioning of the corroded devices 

and the fact that corroded materials are harmful to human health and to the environment and underground 

mines are being exhausted rapidly increase the importance of the corrosion truth. 

          The construction surrounding the building frontage completely, siding and created by using aluminum 

joinery profiles is called aluminum curtain wall [2]. Aluminum curtain wall systems assure making the most 

of the space that can be made by means of the thin facade elements constituting the outer shell, provide 

good acoustic and heat insulation, and it enables cooling and heating of the space in a short period of time 

by means of air conditioners which create homogeneous airing. It is an application which gains more and 

more popularity every day as its cleanness and maintenance are easy and it causes too little force on the 

construction [2]. 

          It is well known that the presence of heavy industry and transport have changed some parameters of 

air quality [3]. Acidic compounds as shown in eq. (1-4) can be consisting by the time [4]. 
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                SO2(g) + H2O(s) →  H2SO3 (aq)         (1) 

             2 SO2 (g) + O2 (g)  →  2SO3 (g)             (2) 

                SO3 (g) + H2O(s) →  H2SO4 (aq)        (3) 

                          2 NO2 (g) + H2O(s) →  HNO2 (aq) + HNO3 (aq) (4) 

In this study, the corrosion coming out of 6060 and 6082 aluminum alloys [7], which are used for aluminum 

exterior cladding systems that are exposed to artificial acid rain [5,6] will be determined by applying the 

corrosion measurement methods which can be listed as the Dynamic Electrochemical Impedance 

Spectroscopy Method (DEIS) which has never been applied in such a system beforehand.  

Keywords : Corrosion, Aluminium, Simulated Acid Rain. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Husnu Gerengi, P. Slepski, Ercan Ozgan, Mine 

Kurtay, 2013, "Evaluation of corrosion behaviour of 6060 and 6082 type aluminum alloys in simulated acid 

rain using dynamic electrochemical impedance spectroscopy (DEIS)", EUROCORR 2013, 1-5 September 

2013,Estroil-Portugal, Corrosion and sale inhibition Topic, Oral presentation/ CD.   

          Husnu Gerengi, P. Slepski, Eercan Ozgan, M. Kurtay, "Evaluation of Corrosion  Behaviour  of  6060 

and  6082  Type Aluminum Alloys in Simulated Acid Rain Using Dynamic Electrochemical İmpedance 

Spectroscopy (DEIS)", Materials and Corrosion (ISI), 2013,DOI: 10.1002/ maco.201307287. 

       Husnu Gerengi, Gozen Bereket, Mine Kurtay, “AFM study of aluminium alloy 6082 in a simulated acid 

rain solution” 13. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014. 

      Husnu Gerengi, Mine Kurtay, “Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)”,          

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 71-78. 

      Husnu Gerengi, Mine Kurtay, “İnşaat sektöründe kullanılan alüminyum alaşımlarında asit yağmurlarının 

etkisiyle oluşan korozyonun incelenmesi”, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli, (2014) 
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Proje Başlığı : Ekto- ve Endo-mikoriza Aşılanmış Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı 

Meşe (Q.cerris) Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki Yaşama, Büyüme ve Beslenme Farklılıkları 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Oktay YILDIZ, Arş. Gör. Bülent TOPRAK 

                                                               Aysun PEKŞEN, Teoman GÜNER 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.02.2017          
 

Proje Özeti : Bir yandan taraf olunan uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler, diğer taraftan gelecekte 

daha da artacak olan odun hammaddesi talebini karşılamak, yaşam ortamlarını, toprak ve su 

kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği koruyup geliştirebilmek için mevcut ormanların yanında bir kısım bozuk 

orman alanlarında ve orman rejimi dışındaki uygun hazine ve tarım alanlarında da ağaçlandırmalar yapılması bir 

zorunluluk haline gelmiştir. 

           Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre 2010 yılına kadar 2 milyon 60 hektar sahada odun üretimi 

amaçlı ve 870 bin hektar alanda ise toprak koruma amaçlı ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. 

Fakat verimli araziler dışındaki sahalarda başarı sınırlı kalmaktadır. Olumsuz koşullar nedeniyle fidanların yavaş 

büyümesi diri-örtü ile olan ışık mücadelesinin uzun yıllar devam etmesine neden olmaktadır. Bu da bir taraftan 

ağaçlandırmada sermaye maliyetini arttırmakta ve bir taraftan da yeteri kadar mücadele edilemeyen sahalarda 

uzun süre yangına hassas sahalar oluşturmaktadır. 

          Mikorizal mantar aşılamanın fidanların tutma ve büyüme başarılarını özellikle kurak ekosistemlerde 

önemli oranda (% 50-500) arttırdığına dair dünyanın farklı bölgelerinden veriler bulunmaktadır. Türkiye’de 4 

milyon 250 bin hektar orman ve bir milyon hektar hazineye ait olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin hektar 

sahada teknik, sosyal ve ekolojik olarak ağaçlandırma yapılabilir saha bulunmaktadır. Bu sahaların önemli bir 

kısmında vejetasyon döneminde farklı oranlarda su açığı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; 

karasal bölge ağaçlandırmalarında çok kullanılan karaçam, Toros sediri ve saçlı-meşe türlerinde mikoriza aşılı 

fidanlar yetiştirerek mikoriza aşılı ve aşısız fidanların fidanlık aşamasındaki gelişimlerini ve sahaya dikildikten 

sonraki tutma, büyüme ve beslenme farklılıklarını karşılaştırmaktır. 

          Çalışma için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2012 ve 2013 yılı ağaçlandırma programı 

kapsamında kullanacağı sahalardan yararlanılacaktır. Mikoriza aşılanmış ve aşılanmamış fidanlar su açığı 

bulunan üç farklı yöredeki (Eskişehir İnönü, Alpu ve Mihalıççık) ağaçlandırma sahalarına dikilecektir. Farklı 

işlem görmüş fidanların bulunduğu deneme ünitelerinde fidanların yaşama oranları, çap ve boy gelişimleri ile 

besin içerikleri periyodik olarak takip edilip işlemler karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda sahaların dikim 

sırasındaki karbon, azot ve fosfor içerikleri de ölçülecek ve takip eden yıllarda sahalardaki verimlilik değişimini 

gözlemlemek amacıyla azot mineralizasyonu değerleri reçine torbaları yöntemiyle belirlenecektir. Denemede 

fidanlık aşamasında tamamen tesadüfi parseller yöntemi kullanılacaktır. Fidanlık aşamasında fidanların boy ve 

çap büyümeleri ile aşılanma oranlarının tespiti için her denemeünitesinden 30 adet fidan rastgele seçilerek 2012 

vejetasyon dönemi sonunda gerekli ölçümler yapılmıştır. Bu aşamada ölçümler için kullanılan fidan sayısı 3 tür 

(karaçam, sedir ve meşe ) X 3 işlem (iki mikoriza karışımı ve 1 kontrol) X 30 adet fidan = 270 adettir. Arazi 

aşamasında yaklaşık 120 km’lik bir hat üzerinde bulunan üç farklı sahada oluşturulan blok deseni kullanılacaktır. 

Her deneme ünitesinde 60 fidan kullanılacağından iki mikoriza karışımı ve bir kontrol ile üç tür (karaçam, toros 

sediri ve saçlı meşe) ve 3 blok’tan toplam 27 deneme ünitesinde 1620 fidan bulunacaktır. Bunlardan 540’ı 

Karaçam, 540’ı Toros Sediri ve 540’ı da Saçlı Meşeden oluşacaktır. 

          Bu çalışma ile bir yandan Türkiye’deki orman fidanlıklarında mikorizalı kitlesel fidan yetiştirme 

çalışmalarına yarayacak veri üretilecek, diğer yandan mikoriza aşılı ve aşısız fidanların ağaçlandırmaların ilk 

yıllarındaki (ışık rekabeti kazanarak) tutma ve büyüme bakımından faklılıkları belirlenecektir. Karbon ve azot 

içeriği bakımından zayıf olan bu topraklardaki karbon depolama ve azot birikim miktarları belirlenerek gelecekte 

bu tip sahalarda farklı amaçlar için yapılacak olan ekosistem restorasyonu çalışmalarına ışık tutacak ekolojik 

rotasyonlar ve süreçlerle ilgili veri üretilecektir. 
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Bunların yanında sahaların korunması sağlanarak periyodik ölçümlerle uygulamacıya uzun vadeli veri 

üretebilecek altlıklar oluşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ağaçlandırma, kurak-bölge, Mikoriza, karaçam, sedir, meşe, verimlilik. 
 

 

Project Abstract : Existing forestlands cannot meet the demand to fulfill the obligations arising from 

international agreement, to meet the increasing wood demand in future, to protect and improve habitat, soil and 

water resources and biyodiversity. Therefore, afforestations in degraded forest lands, in some of the agricultural 

lands and treasury owned land areas has become a necessity. 

         According to the data by Ministry of Forestry, so far 2 million ha land has been planted for wood 

production. Total plantation area for soil conservation is 870 thousand ha by 2010. However, except the 

productive lands plantation success has been limited. Slow growth of seedlings due to unfavorable conditions 

result in light competition with weeds for over long time. This leads to increased capital cost of plantation and 

create a fire-prone sites for years Data from different parts of the world suggest that mycorrhiza inoculation can 

significantly (50-500%) increase the seedling survival and growth. There are about 5.25 million ha socially, 

economically and ecologically possible land area (4.25 million ha forest and one million ha owned by treasury 

department) for afforestations. The significant parts of these potential afforestation areas suffer from water 

deficiency during vegetation season. Therefore the objective of this study is to compare the differences of ecto- 

and endomicorrhizae inoculated and not-inoculated black pine, cedar and Turkish oak seedlings’ performance in 

nursery and inland afforestation sites. The current study will be conducted in projected (2012-2013) afforestation 

areas ofEskisehir Regional Directorate of Forestry. Inoculated and control (not-inoculated) seedlings will be 

planted in three different water stressed regions (Eskişehir İnönü, Alpu and Mihalıçık). With periodically 

collected data, the treatments will be compared for seedling growth (diameter and height) and nutritional status. 

To monitor the changes in site productivity, C and N content of the soil will be determined at the plantation 

establishment stage and N mineralization rates of the differently treated sites will be periodically compared. 

In the nursery, completely randomized design will be used. 15 seedlings from each treatmen be randomly 

sampled. For the each sample, inoculation rate, seedling height and diameter variables be measured. The number 

of the seedling for these measurements will be 3 (species) X 3 treatments (two micorrhizae cocktail + 1 control) 

X 30 seedlings = 270 seedlings. In the field study, randomized block design with three blocks located in about 

120  km long transects will be used. For the field study, 3 blocks X 3 species X 3 treatments = 27 experimental 

units, for each experimental unit 50 seedlings will be used. Therefore total 1620 seedlings 540 pine, 540 cedar 

and 540 oak will be used.  

         The results of the study will be utilized by the management of Turkish forest nurseries. On the other side, 

survival and growth performance of seedling received different inoculation will be compared at the early stages 

of the plantation. Carbon and N accumulation rates of these unproductive lands will be compared and these 

results will guide the future ecosystem restoration. Since the sites will be protected and periodic measurements 

will be taken, the tudy sites will be a base study for a long-term research. 

Keywords: Micorrhizae afforestation, aridland, black pine, cedar, oak, productivity 
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Proje No        : 2014.05.05.210 

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Klasik Türk Edebiyatında Kanije Savunmasını Ele Alan Eserler 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Osman ÜNLÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :   --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.02.2015          

Proje Özeti : Arapça “gazâ/gazve” kelimesi ile Farsça “nâme” kelimesinden meydana gelen gazavâtnâme 

kelimesi düşmanla yapılan savaşları konu alan eserlerin genel adıdır. Gazavât, gazâ kelimesinin çoğuludur. 

Bu tür eserler belli bir döneme ait olayları ayrıntılı bir şekilde anlattıklarından tarih araştırmacıları için de 

önemli bir kaynak teşkil eder. Gazavâtnâme geleneği Türk edebiyatında XV. yüzyılda başlar ve XVI. 

yüzyılda büyük gelişme gösterir. 

          Bu tür eserlerden biri de Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında 10 Eylül 17 Kasım 1601 tarihleri 

arasında Kanije Kalesinin düşmana karşı savunulmasını ele alan gazavatnamelerdir. Bu eserlerde anlatılan 

savunma destanı günümüze kadar canlı bir biçimde gelmiş ve popülerliğini devam ettirmiştir. Projeyle 

birlikte akademik anlamda şimdiye kadar hiç ele alınmamış bu metinler üzerine inceleme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Gazavatname, Kanije Savunması, Tiryaki Hasan Paşa 

Project Abstract : Gazavatname, consisting from Arabic “gaza or gazve” words and Persian “namah”, is 

generic name which takes matters of the wars the enemies. The Word “gazavat” is plural of “gaza”. This 

kind of Works detailing the events of a particular period of history in a way that they constitute an important 

resource for researchers. The tradition of gazavatname in Turkish literatüre starts in XVIth century and 

shows great improvements in this century. 

         One of such works is to defend the castle of Kanije against the enemy addresing gazavatnames during 

the Ottoman- Austrian wars from 10 September to 17 November 1601. The epic defence described in the 

Works has vividly until today an has maintained its popularity. In academic terms with the Project have not 

been addressed so far no investigation will be carried out on these texts. 

Keywords : Gazavatname, defence of Kanije, Tiryaki Hasan Pasha 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Osman Ünlü, “Gerçek ve Kurgu Arasında Kanije 

Müdafaası”, Türk Tarihinde Manzum Tarihler Sempozyumu, 11-13 Aralık 2014, Ankara. 
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Proje No        : 2014.05.06.211 

Proje Türü    : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Toplumsal Bir Paradigma Olarak Şiddetin Sıradanlaşması ve Şiddeti Azaltma Yolları: 

Düzce Örneklemi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :   --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.02.2015          

Proje Özeti : Günümüz toplumlarında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerden kuşkusuz en çok etkilenen 

kesim çocuklardır. Modernleşmeye koşut olarak şiddet olgusunun toplumda her geçen gün artması ve boyut 

değiştirmesi, sosyal çevrenin, teknolojinin ve medyanın çocuğun sosyalleşme sürecinde etkisini farklı 

açılardan sorgulama gereksimi doğurmaktadır. Çocuğun sosyalleşmesine ilk katkı sağlayan ailenin sosyo-

kültürel yapısının yanında, teknolojik araçlarında aile hayatındaki yerinin şiddet üzerine etkisi yadsınamaz. 

Günümüzde kırsal ve kentsel yaşamın ayırıcı özelliklerini minimize eden iletişim araçlarının yansıttıkları da 

düşündürücüdür. “Y kuşağı” diye bilinen gençliğin teknolojiye bağımlı hale gelmesi ve teknolojinin 

sunduğu şiddeti aile ve okul ortamına yansıtması göz ardı edilemeyecek bir realitedir. Bu anlamda kırsal ve 

kentsel yaşamda şiddetin algılanış biçiminin gençler arasında değişiklik göstermesi beklenirken, biz 

duygusunun giderek azalması ve bireyselliğin yaygınlaşması sonucunda benzer yaşam tarzlarının 

hâkimiyetiyle şiddet olgusu anlam bulmaktadır. Yapacağımız araştırmada lise çağı gençliği diye tabir 

ettiğimiz gençlerin şiddeti nasıl algıladıkları tespit edilerek, şiddetin nasıl önlenmesi gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. Araştırmanın ana evrenini Düzce İlindeki lise çağı gençliği oluşturmaktadır. Araştırma 12 

aylık bir süreci kapsayacaktır. Örneklem, tabakalı örneklem tekniğine göre, evreni temsil etme düzeyi 

kıstaslarına uygun olarak belirlenecektir. Araştırma 14–18 yaş arası lise çağı gençliği ile sınırlıdır. 

Araştırmanın örneklem grubu, farklı sosyal yapıdaki on beş lisede okuyan gençlikten oluşturulacak ve 

araştırmada en az 750 anket uygulanacaktır. Araştırma sorularının geçerliliğini arttırmak adına belirtilen 

farklı liselerde 30 öğrenciye ön test uygulaması yapılacaktır. Ön test sonucunda yapılan düzenlemelerle 50-

60 soruluk anket formu son halini alacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Toplum, Şiddet, Gençlik, Aile, Okul, Çevre, Medya, Serbest Zaman 

Project Abstract : It is undoubtedly the children who are most affected by the rapid changes and transitions 

that take place in today’s society. In parallel with modernism, the fact that the violence phenomenon is 

increasing and gaining different aspects leads questioning the effect of social environment, technology and 

media on the child’s socializing process. In addition to the socio-cultural structure of the family which has 

the first impact on the child’s socializing, the impact of the technological devices’ place in family life on 

violence should not be underestimated. It is also critical that what communication tools that minimize the 

distinctive specialities of today’s rural and urban life reflect is vital. It is a non-negligible reality that the 

youth known as “Y generation” has become addicted to the technology and has a tendency to reflect the 

violence which technology offers into the environment of the family and school. 

         In this matter while it is expected that the way violence is perceived differently among the youth in 

urban and rural life, it is a fact that as a result of mitigation of “we” concept and increase of individuality, 

the violence phenomenon makes sense with the definition of similar lifestyles. In our research, by 

identifying how the youth that we call high school age perceive the violence, how violence should be 

prevented is stressed. 

         The youth of high school age in Duzce City formed the main phase of the research. This study will 

include a 12-month period. The sample of research was determined according to stratified sampling 

technique, compliant with the criteria of the level of epitomising the phase. The research was limited with 

the youth of high school age between 14 and 18. The sample of research will forming by the youth from 

different social structures who attending to fifteen different high school and least 750 questionnaires will be 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

held. With the aim of increasing the validity of research questions, a pre-test will be applied to those who 

are from different high schools. As a result of the pre-test, a questionnaire with 50 or 60 questions will 

become its final shape. 

Keywords: Society, Violence, Youth, Family, School, Environment, Media, Leisure Time. 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2014.02.02.212 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Aladağ Göknar (Abies bornmulleriana Mattf) ormanlarında Epifitik Likenlerin Yükselti ve 

Bakıya Göre Değişimi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay  YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Uğur ŞAHİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.12.2015       Ek süre : 10 Ay          

Proje Özeti : Ekosistemin önemli bir bileseni olan ve çesitli arastırmalarda gösterge canlılar olarakta 

kullanılan likenler konusunda Batı Karadeniz ormanlarında yapılmıs önemli bir çalısma bulunmamaktadır. 

Simdiki çalısmada Bolu Aladağ ormanlarında yayılıs gösteren hakim agaç türü olan Göknar sahalarındaki 

liken çesitliligi tahmin edilerek haritalaması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Liken çesitliligi, Göknar, Aladag, Haritalama 

Project Abstract : Lichens are integral component of ecosystem and they are assumed as ecological 

indicator for someof the ecosystem conditions. However, study on lichens in western Black Sea Region of 

Turkey is limited. The current study, estimation of lichen diversity and mapping, will be conducted in 

Turkish–fir stands in Aladag forests located in western black sea region. 

Keywords: Lichen diversity, ,fir, Aladag, Mappinga 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2014.02.02.213 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Bolu-Aladağ, Uludağ Göknarı ( Abies Bormülleriana Mattf. ) Ormanlarında  Atmosferik  

Çökelme - (Atmospheric Deposition İn Mature Fir  (Abies Bormülleriana Mattf.) Stands İn Aladağ- Bolu) 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay  YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Seyfettin KİNİŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.12.2015       Ek süre : 10 Ay          
 

Proje Özeti : Ormanların agaç türü bilesimi suyun depolanması, yüzeysel akıs miktarı ve siddeti, suyun 

kalite ve miktarına etkilemektedir. Örnegin, mescere kapalılıgı (yaprak yüzey alanı ve dizilimi) ve dikey 

tabakalılıktan kaynaklanan tutulma (intersepsiyon) oranı, yagısın yüzeysel akıs, yer-altı suyu veya toprakta 

depolanacak miktarı dogrudan etkilemektedir. 

          Küresel iklim degisikligi kapsamında,ülkelerin kullanılabilir temiz su kaynaklarının  gelecekteki 

öneminin artacagının bilinciyle, mevcut su kaynaklarının yenilenebilirlik durum  ve kapasitelerini 

belirlerken, su üretim alanlarının basında gelen ormanlık alanların ne miktarlarda yagıs aldıklarının ve 

orman örtüsünün bu miktarlara nasıl bir etki yarattıgının da bilinmesi gerekir. Ayrıca, Uzun menzilli hava 

hareketleri ile tasınan sanayi emisyonlarının, ormanlarımıza ne oranda tasınıp çökeldiginin bilinmesinin 

önemi büyüktür. Bu aynı zamanda sürdürülebilir orman yönetimi için, orman kaynagının fonksiyonlarının 

belirlenmesi ve planlaması açısından da faydalı olacaktır. 

          Çökelme konusunda elde edinilen bilgiler henüz çok kısıtlıdır. Bu çalısma, Batı Karadeniz Bölgesinin 

önemli orman agaçlarından olan Göknar türü için, orman ekosistemlerinin izlenmesi kapsamında bilgi 

birikimini de arttırıcı bir çalısma olacaktır. 

          Bolu ili Yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesinde, 30º 32’ ve 32º 36’ dogu boylamları, 40º  06’ ve 41º 

01’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. İlin güneyinde yer alan Aladaglar, dag silsilesi Karadeniz 

iklimi ile İç Anadolu step iklimine geçis zonunu olusturmaktadır. 726 metre olan sehir rakımından sonra 

hemen yükselmeye baslayan Aladag mıntıkasının kuzey yamacını mese, kayın ve göknar olusturmaktadır. 

Kuzey yamaçta Anakaya Andezit olup, toprak esmer orman topragıdır. 

         Deneme alanları içerisinde çap kademelerine göre seçilecek olan Göknar (Abies bormülleriana Mattf.) 

agaçları ve gövdelerine yerlestirilecek olan, gövdeden akıs aparatları, yagısın birikecegi rezervuar, açık 

alanda yerlestirilecek olan, gövdeden akıs, ormanaltı yağış ve açık alan yağış örnekleyiciler, materyalimizi 

olusturacaktır. 

         4 farklı yükselti basamagı için, örnekleme alanları olusturulacak, her yükselti basamagında, 6 adet 

ormanaltı yagısölçer yerlestirilecektir. Her yükseltideki ormanaltı yağışölçerler kapalılık durumuna göre, 

ikiserli olarak örnekleme alanına konumlandırılacaktır. Karsılastırma için, açık alana 3 adet yagısölçer 

yerlestirilecektir.Yine her yükselti basamagında(1000-1200-1400-1600 mt) agaç çap kademelerine baglı 

olarak 3 adet agaç, gövdeden akıs ölçümleri için seçilecek ve ilgili yagıs toplama düzenekleri kurulacaktır. 

Seçilen alanlar kazıklarla ve tanıtım levhaları ile gösterilecektir. Ayrıca, farklı mescere tiplerindeki 

çökelmeler arasında bir fark olup olmadıgını belirleyebilmek için, 1200 metre yükselti basamagında, GC ve 

GD mescere tiplerinden birer örnekleme alanı alınacaktır. 

           Kıs- kar sezonunun bitmesi ve ilkbahar sezonun baslaması ile birlikte, yılsonundaki kar yagısları 

sezonuna kadar, örnek alımları haftalık düzenli gerçeklestirilecektir. Her Yükselti basamagındaki suların 

hacım olarak miktarı ölçülecektir. Her deneme alanındaki 6 adet ormanaltı yagısölçerden, ikiserli 

gruplandırma halinde 3 adet 500 ml’ lik laboratuar numunesi alınacaktır. Her gövdeden akıs numunesi, agaç 

basına alınacaktır. Ekipmanların, kontaminasyonundan kaçınılması için, temizlik asamasında deiyonize su 

kullanılacaktır. Deiyonize suyun temini, Batıkaradeniz Ormancılık Arastırma Enstitüsünden saglanacaktır. 

Numunelerin analizi, Ege Ormancılık Arastırma Enstitüsü Laboratuvarında yapılacaktır. 

          Analizler Aylık analiz olarak yapılacak ve çökelme miktarları aylık hesaplanacaktır. Laboratuar 

imkanlarında, katyon olarak; sodyum, amonyum, potasyum ve magnezyum degerleri ile anyon olarak florür  
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

ve klorür degerleri belirlenecektir. Su örneklerinin pH ve Ec degerleri de saptanacaktır. Böylece Göknar 

mescerelerinde, kirleticilerin uzun menzilli hava hareketleri sonucunda tasınmıs olan, yagmurla çökelen 

miktarlar tespit edilmis olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Göknar, Çökelme, Hava kirliligi, Aladag. 
 

 

Project Abstract : Of forest tree species composition are storing water , runoff quantity and intensity, 

affect water quality and quantity. For example, canopy cover (foliar surface area and sequencing ) and 

vertical Stratification arising from the retention ( interception ) ratio, grease 're runoff, ground - ground 

water or soil will be stored on the amount of direct influence. 

          Global climate change within the context of the countries available fresh water resources future 

importance will increase when the awareness of the available water resources renewability status and 

capacity, determining the water -producing areas in the media from the wooded area , how much rainfall 

they received and forest cover that amount to an impact on how individual settings also must be known . In 

addition, long-range transported by air movement of industrial emissions , moved çökeldig known what 

proportion of our forests is of great importance. This is also for sustainable forest management, forest 

resources and the determination of the function will be useful in planning terms . 

          Yet obtained the information obtained in the precipitation is very limited. This study, which is one of 

important forest trees of the western Black Sea region for the type of fir, monitoring of forest ecosystems in 

the context of enhancing knowledge will be a study. 

          The mountains of the Batı Karadeniz of our Country, 30 º 32 'and 32 º 36' eastern longitude, 40 º 06 ' 

and 41 º 01 ' north latitude and is located between. Located in the south of the province Aladaglar, the 

mountain ranges of the Black Sea and Central Anatolia steppe climate zones constitute the transition to 

climate . An altitude of 726 meters above sea level city began to rise immediately after the northern slope of 

the mesa Aladaglar zone, beech and fir constitute . Andesite is the bedrock on the northern slope, soil is 

brown forest soil. 

         Trial areas in the diameter according to the levels to be selected Fir (Abies bormulleriana Mattf. ) 

Trees and trunks that will be placed from the body flow apparatus, butter 're accumulates reservoir in open 

space, which will be placed, body flow, ormanalt rainfall and outdoor precipitation samplers, material we 

will create . 

         For four different altitude levels, sampling areas will be created, each upgrade in step 6 will be placed 

ormanalt the rain-gauge. Pluviometer ormanalt at each elevation are the closed position, according to the 

sampling area will be located as pairs . For comparisons, open space pluviometer yerlestirilecektir.y every 

upgrade in step 3 ( 1000-1200-1400-1600 mt) 3 pieces of wood across the stage, depending on the wood, 

the body will be selected for the flow measurement and related rainfall collection mechanism will be 

established. The selected areas will be indicated by signs with stakes and promotion. In addition, the 

precipitation in different stand types in order to determine whether there is a difference between 1200 

meters in altitude levels, a sampling of the types of GC and GD with admin area will be taken. 

           Shorter - end of the snow season and together with the onset of spring season, until the end of the 

season, the snow, weekly sampling will be carried out regularly. Upgrade digits each in the amount of water 

shall be measured by volume. Each trial in the area of 6 ormanalt from yagısölçer, twos into groupings 3 x 

500 ml laboratory sample will be taken. Each sample flow from the body, the wood will be taken to the 

press. Equipment, in order to avoid contamination, deionized water will be used in the cleaning stage. 

Deionized water supply, you Batıkarade Forestry Research Institute will be provided. Analysis of samples , 

will be held at the Aegean Forestry Research Institute Laboratory. 

          Analysis will be performed and analyzed monthly precipitation amounts will be calculated monthly. 

In laboratory facilities as cations; sodium, ammonium, potassium and magnesium fluoride and chloride as 

anion with values to be determined. PH and EC of water samples also will be determined. Thus, in the fir 

stands of the contaminants, which has moved as a result of long-range air movement, rainy been determined 

to be the amount deposited. 

Keywords: Fir, precipitation, air pollution, Aladaglar. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2014.06.05.214 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Elektroliz Yöntemi ile Çalışan 5000 CC/H Kapasiteli Hidrojen Üretecinin Modellenmesi ve 

Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ethem TOKLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Gülden BİLEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.09.2014          
 

Proje Özeti : Yüzyıllardır, insanlık kendini sürekli olarak geliştirmiş ve gereksinimlerini yenilemiştir. Bu 

süreç içinde değişmeyen tek ihtiyacı “ENERJİ” dir. Enerji, toplumsal yaşamın başlangıcından itibaren 

insanlık için, toplumların gelişmesi, sanayileşme ve üretim için vazgeçilmez olmuştur. Toplumsal yaşamın 

merkezinde yer alan enerjiye yönelik ihtiyacın belirlenmesi, karşılanması, iletilmesi kısacası enerjide 

planlama bir zorunluluktur. İşte bu zorunluluğun sonucu olarak da günümüzde ülkelerin kalkınmışlığı, 

tükettikleri elektrik enerjisi miktarları ile ölçülmektedir. Günümüzde dünya enerji kaynaklarının büyük 

çoğunluğunu fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Ancak fosil yakıtların yanma ürünlerinin insan sağlığına ve 

çevreye geri dönüşümü olmayan olumsuz etkileri olmaktadır. Bunun yanında artan enerji ihtiyacı ve fosil 

yakıtların rezervlerinin sürekli tükenmesi, araştırmacıları alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmaya 

yönlendirmiştir. Temiz ve yenilenebilir hidrojen enerjisinin dünyanın artan enerji gereksinimini 

karşılayacağı bir gelecek için gelişmiş ülkeler çok yoğun bir şekilde büyük ölçekli teknolojik araştırma ve 

geliştirme programları yürütmektedirler. 

          Hidrojen gazı insan ve çevreye olumsuz herhangi bir etkisinin olmaması, sınırsız bir şekilde 

üretilebilmesi ve taşınması, enerji içeriğinin yüksek olması, çok yönlü kullanılabilirliği, efektif maliyeti gibi 

özelliklerinden dolayı en önemli potansiyel enerji taşıyıcısı olarak kabul edilmektedir. Geleceğin enerji 

kaynağı olarak gösterilen hidrojen doğal bir yakıt olmayıp, su, hava, kömür ve doğal gaz gibi değişik 

hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Gelişen teknoloji ve bilime paralel olarak hidrojen elde 

etmek için harcanan enerji gittikçe azalırken, hidrojenden elde edilen enerjinin hem miktarı hem de verimi 

artmaktadır. Gelecekte bu fark daha çok büyüyeceğinden, hidrojen enerjisi vazgeçilmez bir kaynak 

olacaktır. Türkiye’nin hidrojen enerjisine adaptasyonunun gerçekleşebilmesi için ülkenin kendi enerji 

kaynaklarının farkında olması ve bu kaynaklardan etkin bir biçimde faydalanması kendi lehine olacaktır. 

Sanayi ölçekli hidrojen gazı üretim teknolojisinin kazanılması, geleceğin enerji’si olarak öngörülen ve 

hammadde olarak ülkemizde oldukça çok bulunan Hidrojenin ülkemiz teknolojisine kazandırılması 

açısından büyük yenilik olacaktır. 

           Bu çalışmada; elektroliz yöntemi ile hidrojen üreten 5000cc/h kapasiteli bir ünite, detay mühendislik 

hesapları yapılarak 2D ve 3D olarak tasarlanacaktır. Sonraki aşamada daha önce yapılan araştırmalar 

doğrultusunda belirlenen sistem özelliklerine uygun olacak şekilde ünitenin kurulumu yapılacaktır. Kurulan 

ünite üzerinde yapılacak deneyler ile belirli parametrelerinin değişiminde sistem davranışları ve verim 

değerlerindeki değişimler kaydedilecektir. Yapılan deneyler sonucunda elektroliz ünitesinin maksimum 

verim değerinde çalışmasını sağlayacak sistem parametreleri belirlenecektir. Elde edilen veriler ve derlenen 

bilgiler ile maksimum verim ile çalışan daha büyük kapasiteli hidrojen üreteçlerinin yapımı konusunda 

önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. 

Anahtar Sözcükler : Hidrojen gazı, hidrojen üretimi, elektroliz, enerji, güç, verim, yenilenebilir enerji. 
 

 

Project Abstract : Energy have been indispensable to the industrialization, production and to the 

development of communities for humanity since the beginning of social life. For many centuries, humanity 

has developed itself constantly has renewed his requirements. Energy is the only stationary factor that is 

need in this process. Using energy is a benchmark in terms of standard of living. Planning for this 

phenomenon that is located at the center of life is necessity. As a result, all countries work to increase their 

energy production to improve the standard of living. Today, the majority the world's energy resources are 
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fossil fuels reserves that are depleted by the day. All growing energy needs and products of combustion of 

fossil fuels that have significant negative impacts on human health and the environment has led researchers 

to work on alternative energy sources. Turkey ,whose demand of the electricity and natural gas, is the 

second country in the World and Turkey should continue to be one of the world's most dynamic economies 

in energy sector.As a result of the rapidly increasing demand for energy, Turkey' s dependence on energy 

imports increases on particularly oil and natural gas. Development of indigenous technologies and sources is 

essential to reduce the heavy burden of energy imports on the country's economy. 

          Turkey needs to be aware of their own energy resources and needs to make these sources effectively 

in order to Turkey's adaptation to Hydrogen energy.Hydrogen and the acquisition of industrial-scale 

hydrogen production technology will be innovation and achievement in our country. 

          In this study, a hydrogen production unit that produces 5000cc/h will be design with 2D and 3D 

programs. After that, the system will be set up in line with previous studies.As a result of the experiments, 

the electrolysis unit parameters which permits operation at maximum efficiency will be determined. 

Keywords:Hydrogen gas, hydrogen production, electrolysis, energy, power, effciency, renewable energy. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ethem Toklu, Arzu Coskun Avci, Gülden Bilen, 

M. Gur, “Design of a 20 m
3
/h capacity hydrogen generator by electrolysis and investigation of the effects of 

the porous electrode materials on parameters” Journal of Engineering Research and Applied Science, 

Volume 3(1) June 2014, pp 184-195. 
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Proje No        : 2014.06.07.215 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kurşun Otomat Çeliği, Transmisyon Çeliği ve AISI 1040 Çeliğinin WNMG TF IC 907 

Kesici Uçlarla Yüzey Pürüzlüğünün İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZKAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Fuat BABA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.05.2014          

Proje Özeti : Talaşlı imalat ve makine sektöründe geçmişten günümüze gelen sürekli iyileştirme ve rekabet 

gücü her zaman ön planda olmuştur. Bu çalışmada malzeme yüzey kalitesinin doğru kesici takımlarla ve 

uygun devir ve ilerlemelerle işlenerek verimi ve kalitesini arttırmaktır. Bir başka deyişle CNC torna 

tezgâhında farklı ilerleme, devir ve paso kullanılarak seçilen kesici takımla talaş kaldırmak suretiyle en iyi 

yüzey pürüzlüğüne ulaşmaktır. 

          Çalışmada belirlenen malzemelerin farklı devir, ilerleme ve paso miktarında aynı form kesici uçlarla 

işlenmesi gerçekleştirilecektir. Çalışmada kaba tornalamadan ziyade fınısh tornalama işlemesi yapılacaktır. 

İşlenen parçaların pürüzlülük cihazında ölçümleri yapılıp grafiksel sonuca ulaşılacaktır. Sonuç neticesinde 

en kaliteli yüzeyin hangi kesme uçlarıyla hangi parametre de ulaşılacağı görülecektir. 

Anahtar Kelimeler : Yüzey Pürüzlülüğü, CNC Torna Yüzey Pürüzlülüğü 

Project Abstract : Machining and machine industry from past to present, continuous improvement and 

competitiveness has always been at the forefront . In this study, the quality of the material surface with the 

correct cutting tools and treatment with appropriate speed and progress to increase yield and quality.In other 

words, different progress in CNC lathe, using speed and passes through the selected cutter to remove 

material with the team is to achieve the best surface roughness . 

          Different cycles of the materials identified in the study , the amount of progress, and paso with cutting 

edge processing will be carried out in the same form . In this study, rather than rough cutting process will be 

turning FINISH . Roughness of machined components in the device will be achieved and measured results 

graphically . Results of the surface as a result of the highest quality with cutting edges which will be 

reached at which parameters will be displayed. 

Keywords: Surface Roughness, Surface Roughness CNC Lathe. 
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Proje No        : 2014.05.02.216 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Au/Polimetil Metakrilat-B-Plina/N-Si Schottky Diyotların Elektriksel Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Mustafa YASAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.02.2015          

Proje Özeti : Proje kapsamında; Au/polimetil metakrilat-b-plina/n-Si Schottky diyotların  fabrikasyonu ve 

elektriksel karakterizasyonu gerçekleştirilecektir.Yarıiletken olarak tek kristal silisyum tabaka kullanılacak 

ve çeşitli kimyasallarla temizlenen bu yarıiletkenin alt yüzeyine uygun bir saf metal tabaka buharlaştırma 

yöntemiyle kaplanacaktır. Oksitlenme ve çeşitli kirliliklere karşı ön yüzeyi tekrar temizlenen silisyum 

tabakanın ön yüzeyine elektrospinning yöntemiyle polimetil metakrilat-b-plina polimer tabakası 

kaplanacaktır. Son aşamada ise metal Schottky kontaklar bu polimer yüzeyine bir maske yardımıyla yine 

buharlaştırma sistemi kullanılarak oluşturulacaktır. Fabrikasyon işlemi tamamlanan Au/polimetil metakrilat-

b-plina/n-Si Schottky diyotların elektriksel özellikleri karanlık ve farklı aydınlatma şartları altında (morötesi 

(UV) ve görünür (VIS)) bir akım-voltaj kaynağı yardımıyla incelenecektir. 

          Oksitlenme ve çeşitli kirliliklere karşı ön yüzeyi tekrar temizlenen silisyum tabakanın ön yüzeyine 

elektrospinning yöntemiyle polimetil metakrilat-b-plina polimer tabakası kaplanacaktır. Son aşamada ise 

metal Schottky kontaklar bu polimer yüzeyine bir maske yardımıyla yine buharlaştırma sistemi kullanılarak  

oluşturulacaktır. Fabrikasyon işlemi tamamlanan Au/polimetil metakrilat-b-plina/n-Si Schottky diyotların 

elektriksel özellikleri karanlık ve farklı aydınlatma şartları altında (morötesi (UV) ve görünür (VIS)) bir 

akım-voltaj kaynağı yardımıyla incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Schottky diyotlar,polimetil metakrilat-b-plina,elektriksel karakterizasyon,ışık etkisi 

Project Abstract : Fabrication and electrical characterization of the Au/polimetil metakrilat-b-plina/n-Si 

Schottky diodes will be realized in this project. Single crystal silicon wafer will be used as a semiconductor 

and back surface of the wafer which is cleaned with various chemicals coated with appropriate pure metal 

by evaporation technique. Polimetil metakrilat-b-plina polymer layer forming onto the front surface of the 

wafer by electrospinning after the cleaning of front surface. The opto-electronic properties of these doped 

structures will be investigated in the ultraviolet (UV) and visible (VIS) light regions with novel 

experimental setting using different light sources. 

Keywords: Schottky diodes; polimetil metakrilat-b-plina; electrical characterization, dielectric properties, 

illumination effect. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Muharrem Gökçen, M. Yasan, Abdulkadir Allı, 

Ahmet Demir, Hayat Çulcu, Sema Alli, “Illumination effect on electrical characterization of Au/poly 

(linoleic acid)- g-poly(methyl methacrylate) (PLiMMA)/n-Si diode” 7𝑡ℎ Workshop on Fats and Oils as 

Renewable Feedstock for the Chemical Industry, 23-25 Mart 2014, Karlsruhe/ALMANYA. 

            Muharrem Gökçen, M. Yasan, Abdulkadir Allı, S. Taran, Sema Alli, “Synthesis, characterization 

and electronic application of poly (linoleic acid)-g-poly(inethyl methacrylate) graft copolymer”                 

7𝑡ℎ Workshop on Fats and Oils as Renewable Feedstock for the Chemical Industry, 23-25 Mart 2014, 

Karlsruhe/ALMANYA. 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2014.07.04.217 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : 15-5 PH Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında İşleme Parametrelerinin Taguchi Metodu ile 

Optimizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Turgay KIVAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Şerif ÇETİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.02.2014 – 14.02.2015          

Proje Özeti : Son yıllarda, 15-5 PH çökelme ile sertleştirilebilen martensitik paslanmaz çeliği yüksek 

dayanım, iyi korozyon direnci ve düşük distorsiyon özelliklerinden dolayı havacılık ve nükleer endüstrisi 

başta olmak üzere geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Ancak, sahip olduğu mükemmel mekanik 

özellikleri nedeniyle işlenebilirliği zor malzemeler sınıfında yer almaktadır. Bu çalışmada, 15-5 PH 

paslanmaz çeliğin tornalanmasında işleme parametrelerinin kesme kuvveti (Fc) ve yüzey pürüzlülüğü (Ra) 

üzerindeki etkileri araştırılarak optimum işleme şartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla kesme 

hızı, ilerleme hızı ve kesme derinliği üç farklı seviyede, kesici takım ise iki farklı seviyede tanımlanarak 

Taguchi’nin L18 dikey dizini ile deney tasarımı yapılacaktır. Çökelti sertleştirme ısıl işleminin işlenebilirlik 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla 15-5 PH ve çökelti sertleştirilmiş 15-5 PH (H1025) malzemeler 

kullanılacaktır. İşleme deneyleri CNC torna tezgâhında kaplamalı sementit karbür kesici takımlar 

kullanılarak kuru kesme şartları altında gerçekleştirilecektir. Deneyler sonucunda kesme parametrelerine 

bağlı olarak elde edilen Fc ve Ra değerleri için varyans analizi (ANOVA) yapılarak işleme parametrelerinin 

Fc ve Ra üzerindeki etkisi incelenecektir. Ayrıca bağımlı değişkenler ile bağımsız  değişkenler arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak amacıyla regresyon analizi uygulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: 15-5 PH, Kesme Kuvveti, Yüzey Pürüzlülüğü, Taguchi Metodu, Varyans Analizi, 

Regresyon Analizi. 

Project Abstract : In the recent years, 15-5 PH precipitation hardenable martensitic stainless steel has been 

widely used especially in the aviation and nuclear industry due to its high strength, good corrosion 

resistance and lower distortion properties. However, it is ranked in the hardly machinable materials 

classification because of this excellent mechanical properties. The aim of this study is to investigate the 

effects of machining parameters on the cutting force (Fc) and surface roughness (Ra) during turning of the 

15-5 PH stainless steel and to specify the optimum machining conditions. For this purpose a test design will 

be carried on with Taguchi L18 orthogonal array by defining the cutting speed, feed rate and cutting depth 

at three different levels. To indicate the effect of precipitation hardening heat treatment on machinability, 

15-5 PH and precipitation hardened 15-5 PH (H1025) materials will be used. Machining tests will be carried 

on at the CNC turning machine under dry cutting conditions by using coated cementite carbide cutting tools. 

At the end of the tests, variance analysis (ANOVA) will be made for the Fc and Ra values which are 

obtained depending on the cutting parameters and the effect of machining parameters on the Fc and Ra will 

be examined. Besides, a regression analysis will be made to put forth the relation between the dependent 

and independent variables.  

Keywords : 15-5 PH, Cutting Force, Surface Roughness, Taguchi Method, Variance Analysis, Regression 

Analysis.  
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Proje No        : 2014.09.03.218 

Proje Türü    : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Düzce İli ve Çevresi Ses İcracılarında (hafız, mevlithan, geleneksel şarkıcı ve ozanlar) 

Elektroglottografik ve Spektrografik Bulgular. 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şahin SARUHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Ender GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr. Ali  ERTUĞRUL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  17.03.2014 – 17.09.2015          
 

Proje Özeti : Şarkı söyleme registerlerine ilişkin tartışmaların opera şarkıcılığı bağlamında daha 

17.yüzyılda başladığını görmekteyiz. Son yıllarda ise, özellikle de geleneksel müzik türlerine, pop müziğine 

ve müzikal şarkıcılığına ilişkin pek çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir (örneğin; Björkner 2008, 

Björkner 2006, Björkner ve diğ. 2006, Sundberg, Gramming ve Lovetri 1993). Operadışı şarkı söyleme 

türlerine ilişkin yapılan çalışmalarda, register kullanımının bu şarkıcılık türlerinde opera şarkıcılığına göre 

daha farklı olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ses eğitimi alanında, özellikle de yerel kültürel değerleri 

dikkate alma iddiasını taşıyan bir bağlamda yapılacak uygulamalarda, söz konusu bir kültürel gurubun şarkı 

söyleme/okuma edimlerinin register kullanımı açısından ne tür bir nitelik gösterdiğine ilişkin bilgiler önem 

arz etmektedir. Bu bilgiler, uygulanacak ses eğitimi proğramının, metodolojik olarak hangi registeri veya 

registerleri içermesi gerektiğine ilişkin bir sorunun cevabını vermekte işlevsel olacaktır. 

           Öte yandan bir şarkı söyleme türünde fonasyonun spektral olarak ne tür bir özellik gösterdiği hususu 

da şarkı söylerken uygulanacak tekniklerin ne olacağı üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Örneğin, Şarkıcı 

Formantı’nı elde etmek için uygulanan teknikler, şarkıcının ürettiği sesin günlük konuşma sesinden ayırt 

edilir şekilde farklılaşan bir nitelik kazanmasına neden olmakta; ve bu bağlamda, şarkı söyleme sırasında 

günlük konuşma tınılarını kullanan şarkıcılık türlerinde, Şarkıcı Formantı’nın üretimine yönelik geliştirilen 

tekniklerin uygulanması şarkı söyleme pratiğinin hem stilistik ve estetik, hem de kültürel bağlamı açısından 

deformasyonlara neden olabilmektedir. Böylelikle, bir ses icracılığı türünde mevcut geleneksel yapı 

açısından bakıldığında Şarkıcı Formantı’nın mevcut olup olmadığına ilişkin veriye sahip olmak, söz konusu 

icracılık türlerinin verilen/verilecek eğitim tekniklerinin şekillendirilmesi konusunda kritik bir önem arz 

etmektedir. 

            Bu çalışmada, şarkı söyleme stillerinin birbirlerine göre farklılık arz ettiği duyuşsal olarak açıkça 

gözlenebilen hafızlar ve geleneksel şarkıcı/ozanlar üzerine araştırma yapılması, söz konusu bu ses 

icracılarının hangi register veya registerleri kullandıklarına ve; şarkı söyleme/okuma ve konuşma 

fonasyonlarının spektrografik olarak ne tür nitelikler (özellikle de formant yapıları açısından) gösterdiğine 

ilişkin veriler elde edilmeye çalışılması amaçlanmaktadır. Araştırmada uygulanacak veri elde etme ve analiz 

yöntemlerinden Spektrografik boyuttaki çalışmada söz konusu ses icracılarının ürettikleri seslerin ne tür bir 

spektral yapı ile karakterize olduğu; Elektroglottografik boyuttaki çalışmada ise, söz konusu ses icracılarının 

ürettikleri seslerin register açısından ne tür bir yapı ile karakterize olduğu hususlarında veri elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

          Yapılacak çalışmada metodolojik anlamda elektroglottografik ve spektrografik olmak üzere iki farklı 

ve birbirini destekler nitelikteki analiz çalışmaları yürütülecektir. Elektroglottografik yöntem aracılığıyla 

tespitinin sağlanacağı register hususunda ve spektrografik yöntem aracılığıyla tespitinin sağlanacağı 

formantlar hususunda literatürde mevcut verilere ilişkin tartışma bu her bir boyuta ilişkin ayrı ayrı olarak 

yürütülmüş olup aşağıdaki gibidir 

          Register, insan sesinde, söz konusu alan boyunca aynı (similar) vokal kıvrımlar aktivitesine bağlı 

olarak oluşan aynı nitelikteki frekans alanı”( olarak tanımlanmakta olup, tarihsel olarak, bir gam üzerindeki 

benzer özelliklere sahip ardışık notaların oluşturduğu serilerin belirli registerlere aittir. Registerin glottal ses 

kaynağı ile ilişkili bir fenomen olduğu ve böylelikle bir registerin özel bir vokal kıvrımlar titreşim 

karakteristikleri dizisi ile üretildiği hususunda genel olarak fikir birliği mevcuttur(vec ve diğ. 2008, Austin 

2004, Hollien 1999).  
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           Şarkıcı Formantı, klasik olarak eğitilmiş erkek sesleri ve alto kadınların şarkı söyleme seslerine ait 

spektrumda 3 kHz civarı görülen belirgin bir enerji sıçraması demeti olarak tanımlanmaktadır. Şarkıcı 

Formantı düzeyinin iki değişkene bağlı olduğu söylenebilir; Birincisi, F3, F4 ve F5’in frekans değerleri 

olarak birbirine ne kadar yakın olduğu; ikincisi ise, Şarkıcı Formantı frekans bölgesinde ses kaynağınca 

üretilen enerjinin miktarıdır. Akustik olarak tek bir formanttan ziyade, bir formantlar demeti olarak 

açıklanabilecek olan Şarkıcı Formantı’nın F3 ile F5 arasındaki mesafenin daraltılarak () ilk 5 formantın 4 

kHz, hatta 3 kHz altı frekans bölgesinde ve yaklaşık 1kHz civarı bir alanda oluşacağı şekilde F3, F4, ve 

F5’in bir demet halinde bir araya gelmesiyle oluştuğu ifade edilmektedir. Bir şarkıcının Şarkıcı Formantı 

fenomenine sahip olduğunu kesin bir şekilde söylememiz için F5-F3 uzaklığının 1 kHz’den daha az olması 

gerekmektedir. Şarkıcı Formantı’nın varlığından bahsedilebilmesi için Şarkıcı Formantı’nın mevcudiyet 

gösterme potansiyelinin bulunduğu alanda bir spekral enerji sıçramasının olması gerekir. Ancak, eğer 

Şarkıcı Formantı sadece 3 kHz civarı spektral alandaki enerji sıçraması olarak tanımlanacak olursa 

neredeyse ‘bütün sesli harfler Şarkıcı Formantı’na sahiptir’ diyebileceğimizden Şarkıcı Formantı’nın enerji 

düzeyi kritik bir parametre haline gelmektedir. Bir sesin Şarkıcı Formantı fenomenine sahip olup olmadığı, 

söz konusu bu sıçramanın “olağanüstü” olup olmadığına bağlıdır. (Weiss vd., 2001; Cleveland vd., 2001, 

Sundberg, 2001; Sundberg 1995a; Berndtsson ve Sundberg, 1995; Sundberg, 1974; Sundberg, 1970; 

Sundberg, 1969). 

          Kur'an'la ilgili çalışmalar içinde hafızlık kurumunun ayrı bir değeri olup, hafızlık kurumu, tarih 

boyunca Kur’ân’ın nesilden nesile aktarılmasında en sağlam yol; Kur'an'ı baştan sona ezberleyen, taşıyan ve 

onu koruyan hâfız ise Allah'ın kelamını yeryüzünde muhafaza etmekle görevli kişi olarak görülmüş; 

müslümanlar arasında Kur'an'ı ezberlemek, onun hafızı olmak dine en büyük hizmet ve şerefli bir 

meşguliyet olarak kabul edilmiştir. (Y. Kurt 2012; H. Şahin 2011; Y. Tunç 2008) 

           Bir bütün olarak hafızlık geleneğinin tarihsel gelişimini ve bunun Düzce’deki durumunu tespit 

etmenin ve literatürde mevcut olan kaynaklara dayalı olmanın ötesinde proje, bugüne kadar teşebbüs 

edilmeyen bir bakış açısıyla konuya yaklaşacak; deneklerin yüzyıllardır sürdürerek bu güne taşıdıkları bir 

ses icracılığı geleneğini, tıp ve akustik bilimlerinin çeşitli parametreleri üzerinden yapılacak ölçümlerden 

elde edeceğimiz sonuçlar bağlamında müzik bilimi verileriyle yorumlama ve 

anlamlandırma çabası içinde olacaktır. Bu yönüyle başta Düzce olmak üzere ülkemizin ses verilerini 

inceleme ve yorumlamaya yönelik çalışmalara önemli bir katkı sağlayacak; bugüne kadar pek denenmemiş 

bu disiplinler arası metodun (müzik-tıp-sosyal bilimler) yaygınlaşması ve bu yolla yeni veriler elde edilmesi 

yönünde önemli bir örnek olacaktır.  

           Geleneksel şarkıcı ve ozanların şarkı söyleme ses niteliğinin örneğin Şarkıcı Formantı’nı içerip 

içermediğine ve ne tür bir register kullanımının söz konusu olduğuna ilişkin elde edilecek verilerin, söz 

konusu bu icracıların içinde yer aldığı geleneklere ilişkin, özellikle de üniversiteler gibi kurumlarda, 

yürütülecek bir eğitim programında uygulanacak ses eğitimi tekniklerinin şekillendirilmesi konusunda kritik 

bir önem arz ettiği söylenebilir. 

           Öte yandan, müzik politikaları kapsamında kapatılarak, daha sonra İstanbul Müzik Konservatuarı adı 

altında1927’de yeniden açılan Darülelhan kurumlarında sürdürülen hafızlık usulünün meşk yöntemi ile 

öğretiminin bu yeni yapılanmada pratikten kaldırılması nedeniyle, Osmanlı-Türk Klasik Musikisindeki ses 

icracılığının temel dayanağı olan hafızlık geleneğinin resmi 

kurumlarda müziksel alanla olan bağları tamamen kopmuş, her bir yeni nesilde, Klasik Türk Müziği ses 

icracılığında teknik açıdan ne tür bir ses kullanım biçiminin devrede olması gerektiğine ilişkin cevaplar 

daha da bulanıklaşmıştır. Yaklaşık bir asırdır müziksel alanda faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızda 

“redd-i miras” konusu olan ve görmezlikten gelinen hafızlık geleneğine ilişkin elde edilecek verilerin, 

özellikle de bu gelenek üzerinden şekillenen Klasik Türk Musıkisinde uygulanacak 

tekniklerin ne olması gerektiğine ilişkin aydınlatıcı bilgiler sağlayacağı açıktır. 

          Ayrıca, bu çalışmada katılımcı ses icracısı farklı kültürel/müziksel gurupların içinde yer aldığı 

geleneksel yapılara ilişkin register ve spektral yapı niteliklerinin belirlenmesinin, ses eğitimi alanında 

uygulanacak tekniklerin ne olacağına ilişkin tartışma alanına yeni veriler kazandırması beklenmektedir. 

          Hafız ve mevlithanlardan oluşacak alt gurup için ortalama 20 kişilik bir örneklem gurubu 

oluşturulabilmesi mümkün olacaktır. Ancak, geleneksel şarkıcı ve ozanların kaç kişilik bir örneklem 

gurubuyla temsil edileceğini şu anda söylemek pek mümkün görünmemektedir. Düzce ve çevresinde 

mevcut olan farklı kültürel-etnik gurupların mümkün olduğunca hepsine ulaşılarak, her bir kültürel gurubu 
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temsilen en az bir şarkıcı/ozan’a ulaşılması hedeflenmektedir. 

           Çalışmanın ilk aşamasında çalışmaya katılan ses icracılarının laringoskobik muayeneleri yapılarak 

vocal kordlarına ilişkin sağlık raporu hazırlanacak, patolojik bulgusu olan ses icracıları çalışmanın sonraki 

aşamalarına dahil edilmeyerek, çalışmadan çıkarılacaktır. Vokal kord raporları olumlu olan her bir denek 

için önce elektroglottografik, sonra da spektrografik olmak üzere diğer iki veri elde etme aşamasına 

geçilecektir. Ses icracıları hafızlar-mevlithanlar ve yerel şarkıcılar-ozanlar 

olmak üzere iki ana gurup çerçevesinde ayrı fonasyon biçimlerinde bulunacaklardır. Ses icracıları aşağıda 

her bir gurup için ayrıca ayrıntılandırılmış fonasyonda bulunma eylemlerini EGG ve Spektral çalışmaların 

ikisi için ayrı ayrı iki kere tekrarlayacaklardır.. 

           Bu çalışmada yürütücü kişi Şahin SARUHAN (Yrd.Doç.Dr.) olup, Ender GÜÇLÜ (Prof.Dr.) ve Ali 

ERTUĞRUL (Yrd.Dç.Dr.) çalışmada araştırmacı olarak ve yer alacaktır. Araştırmada örneklem gurubunda 

yer alacak ses icracılarının tespiti sorumluluğu Ş. Saruhan ve Ali Ertuğrul’a aittir. Ses icracılarından hafız 

ve mevlithanların tespit ve çalışmaya dahil olmalarına ilişkin hazırlık aşamasını ağırlıklı olarak Ali 

ERTUĞRUL üstlenirken aynı süreci geleneksel şarkıcı ve ozanlar hususunda Şahin SARUHAN 

üstlenecektir. Araştırma sürecinde elektroglottografik ve spektrografik kayıt verilerini alma, sayısallaştırma 

ve istatistiki analize tabi tutma işlemleri Ş. Saruhan’ca gerçekleştirilecektir. Araştırmanın ana aşamaları olan 

elektroglottografik ve spektrografik veri elde etme çalışması öncesinde katılımcı adaylarının stroboskopik 

(laringoskopik) muayeneleri yapılacaktır. Prof.Dr. Ender Güçlü, araştırmanın elektroglottografik ve 

spektrografik aşamalarında yer alma adayı olan ses icracılarının stroboskopik muayenelerini yaparak her bir 

aday için yazılı sağlık raporu oluşturacak, bu raporların bir yazılı nüshası ve muayenelerin video 

görüntülerinin birer kopyası Şahin Saruhan’a verilecektir. 

            Projede veri elde etmek amacıyla kullanılacak olan teçhizat ve yazılımların hiç biri üniversitemizde 

mevcut değildir. Projenin spektrografik ve elektroglottografik boyutuna ilişkin veri alım ve analiz 

aşamalarında kullanılacak olan cihaz ve yazılımlar ne üniversitede, ne de yürütücüde mevcut değildir. 

DÜBAP’tan talep edilen teçhizat ve yazılımların her biri, bu tür bir araştırmada 

veri elde etme ve analiz süreçlerinde kullanımları zorunlu olan ve bir araya geldiklerinde amacı 

gerçekleştirmede işlevsel olacak bir sistemi kuran kalemlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Ses eğitimi, Register, Şarkıcı formantı, Hafız geleneği, Geleneksel şarkıcılık   

 

Project Abstract : Two main topics scrutinized in studies done in singing art domain are registers and the 

spectral characteristics of the singing voice. Whereas speculations about the singing voice registers have 

begun since the 17. century done almost all about the opera singing style, beginning in particularly in first 

decades of 21s century it can see that this speculation and studies expanded so to include other singing 

styles. In this study we aim to explore the register fenomenon and spectral structure both in hafizlik 

tradition, a community that their voice production style has an old historicity, and regional singing 

traditions, in Duzce (a province of Turkey) and its environment The term register defined as a portion of the 

frequency range, within the human voice, that is of similar quality and is so due to similar vocal fold activity 

throughout that range and historically, a series of adjacent notes on a scale that have similar qualities has 

been described as belonging to a particular register. It is generally agreed that registers are associated with 

the glottal voice source, so that each register is produced with a specific set of vocal fold vibration 

characteristics. According to the theory that emphasizes role of larynx in determination of register 

presuppose that, they should be basically independent of vocal tract resonance and “are physiologically 

created by operation of the larynx. In this approach, the registers determined by the type of laryngeal 

activity in which CT or TA muscles are much more active. For example according to Reid the tensors of 

the vocal folds respond predictably to specifically arranged patterns of pitch, intensity, and vowel, and... the 

preponderance of effect of one group over the other determines whether the emergent tonal quality will be a 

chest register, a falsetto, or one of many possible combinations that result when these registers function in a 

coordinate relationship. This approach has been accepted wide spread among the scholars that study on 

vocal technique so that more recently, writers on vocal technique have begun referring to these adjustments 

as ‘predominantly cricothyroid’ or CT, when speaking of head Voice or light mechanism, and 

‘predominantly thyroarytenoid’ or TA, when speaking of Chest Voice or heavy mechanism. Because, vocal 

folds dimensions differentiate in relation to which of the muscles work up in dominance, the dominant 

muscle difference that there is between registers cause to vocal folds to have different pattern of vibration 
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for each register. The chest voice is defined by increased contraction of the vocalis muscle that increases the 

depth and thickness of the vocal folds and produces a rounding on the underbelly of the fold, and this effect 

cause to vocal folds vibrate with a vertical phase difference. Thus the chest register is characterized by large 

vibratory amplitudes of the vocal folds and clearly observable mucosal waves. so that, the glottis opens 

from the bottom to top in a wave-like motion of large amplitude. In contrary, glottal configuration changes 

with transition from modal to falsetto vocal registers...[and] increased tension induced in the vocal fold by 

cricothyroid muscle contraction for the higher pitches in the falsetto, in combination with decreased 

contraction of the thyroarytenoid muscle, results in vocal fold thinning, a characteristic of falsetto 

phonation, and in laryngeal mechanism M2, there is no vertical phase difference in the glottal vibratory 

movement due to this thinning. In many studies have seen that “modal/chest register have greater CQ value 

than head/falsetto register, the transition from chest to head register was accompanies by a marked decrease 

of the CQ value and the tones with a high value of CQ are typically associated with high number of votes 

for modal register, perceptually. For example in a study have done by ?vec at all. (2008) has been found that 

“the transition from chest to head register between the tones Bb 4  and D#5was accompanied by a marked 

decrease of the CQ, from more than 50% to about 30%. In many studies also have been stated that “the 

source of the difference that exist between M1 and M2 in relation to closed phase and CQ parameters in 

value is the phase lag phenomena exist in M1 mechanism. For example according to Salomão ve Sundberg 

(2009), “as compared with a small time-lag between the upper and the lower layers of the folds, a greater 

time-lag should produce a more pointed pulse and a shorter open phase. Thus, thick vocal folds can be 

expected to produce a longer closed phase and hence a higher value of CQ. 

           Electroglottography (EGG) that is a technique used to record laryngeal behavior indirectly by a 

measuring the change in electrical impedance across the throat during speaking, was first developed by 

Fabre (1957) and influential contributions are 

credited to Fourcin (1971 with Abberton) and Frokjaer-Jensen (1968 with Thorvaldsen). In this method that 

is used 

widespread by researchers that study in human voice field a high frequency modulated current (F.1 MHz) is 

sent through the 

neck of the subject. The impedance between the electrodes varies in step with the vocal fold vibration. Thus, 

when the electrical current moves through the larynx a rising and falling conductance or impedance pattern 

can be measured, and a graphical output created. In this way, through the agency of EGG signal analysis 

information of the glottal voice source is derived from EGG. The Egg method, that enables the investigation 

of vocal-fold contact area in phonation in an easy and noninvasive way, also has the advantage of only 

slightly disturbing the subject’s auditory feedback. 

           In literature speculated that, “a combination of analysis, listening, and measuring of open quotient 

and other EGG parameters is usually required to determine which laryngeal mechanism is being used in 

vocal production. A transition associated with a laryngeal adjustment can easily be identified by an 

amplitude change in the EGG signal, [and thus], (e)ven when the singer is skilled enough to smooth the 

transition, so that no break or timbre change can be noticed, the vocal register transition can be detected on 

the EGG signal. In this study we preferred to use CQ and OQ parameters of EGG method, because as there 

is variation in the vibrating mass involved in phonation depending on the laryngeal mechanism with which 

the sound is produced, there is also a variation of the contact area between the vocal folds. Thus, the shape 

and amplitude of the EGG signals are related to the laryngeal mechanisms...As the vibrating masses in 

contact vary depending on the laryngeal mechanisms, important differences in the contact time within a 

glottal cycle can be observed. Two equivalent glottal parameters allow these differences to be quantified: 

the closed quotient, CQ, and the open quotient, OQ. 

          Singer’s Formant phenomena form one of the basic elements which characterize opera singing and is 

one of the basics of the technique that singers invented, in order to make their voice heard over the big size 

of the orchestra in opera music, in the beginning of the 19th century. According to the explanation in the 

literature, there are basic arguments about the lack of the Singer’s Formant in non-opera singing styles such 

as they are using the amplification systems; the importance of the comprehensibility of the text; the notion 

that the Singer’s Formant is a product of a certain style (opera) singing education technique and process; 

and that the timbral characteristics belonging to the relevant music styles, namely the sound, is seriously lost 

if the Singer’s Formant is used. 
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          Videostrobolaryngoscopic examinations will be taken by the ENT surgeon before the EGG 

measurements of singers. Electroglottographic data will be taken in using of KayPENTAX-CSL Model 

4500 electroglottograph. In application process, vowels which singers and hafizs produced at various 

pitches in isolation, a speaking text, various fanotion samples produced by hafizs, and a folk song in 

traditional singing style of each singers will be recorded in the soundproof room while they connected to the 

EGG machine. The electroglottographic analyses on the register phenomenon will be done with the Kay 

PENTAX-CSL Model 4500 Real Time EGG Analysis program. 

           In the analysis process of determining whether Singer’s Formant exists or not, in this study, besides 

the criteria that regards the spectral location and dispersion of the formants, also the energy intensity in 

frequency domain in which Singer’s Formant expected to be produced in tenor voice category has been 

assessed by utilizing present theoretical methods and approaches regarding Singer’s Formant on related 

literature In the process for gaining the spectrographic data, vowels which singers and hafizs produced at 

various pitches in isolation, speaking text and a folk song in traditional singing style of each singers will be 

recorded in a recording studio. The studio recordings will be used on spectral analyses about the Singer’s 

Formant. The spectrographic analyses will be done with the Multi-Speech Model 3700 Program. 

Keywords: Voice training, Register, Singers’ formant, Tradition of Hafizs, Traditional singing. 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2014.06.03.219 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Düzce İlinde Hava Kirletici Konsantrasyonlarının ve Dağılımlarının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZKURT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR , Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU 

             Doç. Dr. Eftade Emine GAGA , Doç. Dr. Beyhan PEKEY , Arş. Gör. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.03.2014 - 17.03.2016        
 

Proje Özeti : Bu çalışmada, Düzce’de endüstriyel, evsel ve taşıt kaynaklı kirleticilerden ortama yayılan 

kükürtdioksit (SO2), azotdioksit (NO2), ozon (O3), uçucu organik bileşiklerden benzen, toluen, etilbenzen, 

m/p-ksilenler ve o-ksilen (BTEX) ve PM10 partikül fraksiyonunda eser element düzeyleri belirlenecektir. 

Belirlenecek noktalarda pasif örnekleme tekniği kullanılarak toplanan örneklerde, SO2, NO2, O3 

konsantrasyonları iyon kromatografi cihazı kullanılarak analiz edilecektir.  

           Uçucu organik bileşiklerin analiz edilmesinde ise termal desorpsiyon cihazı ve gaz kromotografi 

cihazı, PM10 partikül fraksiyonunda eser elementlerin analizi için indüktif eşleşmiş plazma (ICPMS) cihazı 

kullanılacaktır. Çalışmada seçilen kirleticilerin mevsimsel değişimlerini belirlemek amacı ile dört mevsimi 

temsil eden dört örnekleme periyodu seçilmiştir. Bölge genelinde elde edilen kirletici konsantrasyon 

değerleri ulusal ve uluslararası yönetmeliklerle karşılaştırılacaktır.Elde edilen sonuçların değerlendiril-

mesinde coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak kirleticilerin dağılım haritaları oluşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler :. Düzce, Hava kirliliği, İnorganik gaz kirleticiler, BTEX, PM10, eser element,  

Kirlilik dağılım haritaları, pasif örnekleme 
 

 

Project Abstract : In this study, sulfur dioxide (SO2), azotdioksit (NO2) , ozone (O3), volatile organic 

compounds, benzene, toluene, ethylbenzene, m / p-xylene and o-xylene (BTEX) levels and trace elements in 

the particle fractions of PM10 derive from industrial, domestic and traffic related pollutants will be 

determined in Düzce. Samples, which will be collected by using passive sampling technique, will be 

analyzed with ion chromatography for SO2, NO2, O3, Gas chromatography device and thermal desorption 

device will used for to analyze volatile organic compounds, trace elements in the particle fractions of PM10 

will be analyzed with inductively coupled plasma (ICP-MS) device. The samples will be collected during 

four season in an effort to investigate the seasonal variations of the selected pollutants in this study. 

Pollutant concentration values obtained from throughout the region will be compared with national and 

international regulations. The distribution maps of the pollutants will also be produced based on Geographic 

Information System (GIS) technology. 

Keywords : Duzce, Air Pollution, İnorganic Gaseous Pollutants, BTEX, PM10, Trace Element, Pollution 

Distribution Maps, Passive Sampling 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.04.01.220 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Tıp Fakültesi Dönem-2 Öğrencilerinin Kadavra Diseksiyonları İle Anatomi Bilgi Ve Beceri 

Düzeylerinin Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. SAFİNAZ ATAOĞLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.03.2014 – 17.03.2016          
 

Proje Özeti : Anatomi Tıp Fakültesi eğitiminin en önemli temel alanlarından birisidir. Organların ve organ 

sistemlerinin yapısı ile organlar ve sistemler arasındaki ilişkinin kavranması tıp eğitiminin zorunlu ve zorlu 

bir aşamasıdır. Tıp Fakültesi öğrencileri Eğitimlerinin ilk iki yılında Anatomi eğitimi almaktadır. Dönem -1 

ders programında 3.ve 4. Ders kurullarında osteoloji ve Artroloji ile başlayan anatomi eğitimi, Dörem-2 ders 

programında Myoloji, Dolaşım sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem ve nöroanatomi olarak devam 

etmektedir. Tıp eğitiminin üçüncü ve devam eden yıllarında anatomi eğitimi yeni bilgilerin inşa edildiği bir 

temel oluşturmaktadır. Öğrencilerin klinik eğitimlerinin ağırlık kazandığı 3,4,5 ve 6 dönemlerdeki başarısı 

ile mezuniyet sonrasında mesleki başarı ve uzmanlık eğitimi giriş sınavları başarısında da anatomik bilgi ve 

beceriler etkili olmaktadır.  

           Anatomi bilgilerinin kalıcı olması öğrenmede kullanılan yöntemlerle yakından ilgilidir. Kitap, görsel 

sunum materyal ve araçları, maket ve kadavra kullanımı, eğitimin başarısını ve öğrenilen bilgilerin 

kalıcılığını doğrudan etkilemektedir. Yalnızca teorik bilgilerin verildiği eğitimin kalıcı olması ve sonraki 

yıllara temel oluşturması mümkün değildir. Bu nedenle Anatomi eğitiminde yeterli sayıda/yoğunlukta 

maket ve kadavra kulanımına ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Anatomi Eğitim Maketleri, Kadavra, Görsel sunum araçları 
 

Project Abstract : Anatomy is one of the most important basic areas of medical education. Understanding 

the structure of the organs, systems and relations among them is a compulsory and difficult matter. The 

medical students takes anatomy lessons at the first two years of their education. they takes osteology and 

artrology at the first year program, and they continues with myology, circulatory system, digestive system, 

urogenital system and neuroanatomy lectures at the second year program. 

          Anatomy education construct a base, for the third and consecutive years’s new knowledge. The 

anatomic knoledge and skills of the students also effects the 3,4,5,6 years’s success which the clinical 

education gets heavier and Professional success and postgraduate specialist education entrance exam’s 

success. The permanency of anatomical knowledge is relevant to the methods used at the education. The 

usage of book, visual presentation materials and tools, models, and cadaver directly effects the success of 

the education and its permanenty. It is not possible to be permanent and compose a base for next years, the 

only teoretic lessons. Thereof there is a necessity for usage of anatomical models and cadaver in sufficient 

density for anatomy education.  

Keywords: Anatomy education, Anatomical models, Cadaver, Visual presentation tools. 
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Proje No         : 2014.04.02.221 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : D Vitamini Düzeylerinin Nöromuskuler Bloker Ajanların Reverse Süreleri Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. İlknur Suidiye ŞEKER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Onur ÖZLÜ , Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN,  

                                                               Arş. Gör. Dr. Burhan DOST  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.03.2014 – 17.03.2015        

Proje Özeti : D vitamini düzeylerinin nöromuskuler bloker ajanların reverse süreleri üzerine etkisi (The 

effect of D vitamin status on different neuromuscular blocker agents reverse time)  Literatürde D vitamini 

düzeyleri ile kas gücü ve fiziksel performans üzerine yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır.(1) D vitamininin 

eksikliğinin ilerleyen yaşla birlikte belirginleştiği ve eksikliğinde miyopati geliştiği elektromyografik 

değişiklikler üzerinden değerlendirilmiştir.(2) Yine vitamin D düzeylerinin kas hücrelerinin zarlarındaki 

kalsiyum kanalları üzerinde hızlı etkisinin varlığı geniş çalışmalar da göze çarpmaktadır.(3) Buradan yola 

çıkarak bu çalışmamızda D vitamini düzeylerinin rutin anestezi işlemleri sırasında uyguladığımız 

nöromuskuler blok sağlama ve bloğu geri döndürme yöntemleri üzerine etkisi olup olmadığını araştırmayı 

amaçladık.  

 Anahtar Kelimeler: Genel anestezi; Sugammadex, Neostigmin, D vitamini, Kas gücü 

Project Abstract : Vitamin D levels of neuromuscular blocking agents reverse the effect on time (The 

effect of vitamin D status on different baseline recordings connected with the blocker agents reverse time) 

levels of vitamin D in the Literature, with the nov strength and physical performance on the study are to be 

found.(1) the vitamin D deficiency with advancing age of the crisis and the lack of developed myopathy 

elektromyografik was evaluated by changes.(2) vitamin D levels nov cells membrane calcium channels on 

the speed of the effect of the presence of extensive work with in the environment.(3) based on this study, the 

levels of vitamin D by routine anesthesia during the process we apply neuromuscular block checksum and 

block back on rotation methods, we aimed to investigate whether the effect is. 

Keywords : General anesthesia; Sugammadex, Neostigmine, vitamin D, Nov power. 
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Proje No         : 2014.05.03.222 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Çift Çekirdekli Rutenyum Tabanlı Makrohalkalı Yapılar ile İki Dişli N-Dönör Ligantların 

Reaksiyonları Sonucu Makrohalkalı Yapıların Dizaynı 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Sinem ERGEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.03.2014 – 17.03.2015        
 

Proje Özeti : Supramoleküler Kimya, “molekülün ötesinde kimya” olarak tanımlanırken, supramoleküller,  

birden fazla kovalent bağ yapan molekül ya da iyonların moleküller arası etkileşimlerle (elektrostatik 

etkileşimler, hidrojen bağları, л-л etkileşimleri, hidrofobik ve solvofobik etkiler) birbirlerine bağlanma ile 

oluşan moleküller olup, tersinir karakterlidirler ve en kararlı termodinamik ürünler olarak elde edilirler. 

Konuk-Konukçu kimyası olarak da bilinen bu alan, 1990 yılları öncesine kadar sadece organik reseptörlerle 

elde ediliyordu. Fakat daha sonra, geçiş metalleriyle, piridin ve karboksilat gibi dönör ligandların çeşitli 

türevlerinin reaksiyonu sonucu, öntespit yapılarak rijit, şekil olarak kontrolü kolay, nano boyutta ve 

kendiliğinden eşlenebilir 2 ya da 3 boyutlu (2D-3D) supramoleküler kompleksler sentezlenmeye başlandı. 

Bu proje kapsamında, çeşitli boyutlarda dikarboksilat köprülü rutenyum tabanlı yarı-sandviç yapı blokları 

oluşturularak, literatürde olmayan yeni makrosiklik yapılar sentezlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Metalosupramoleküller, rutenyum tabanlı makrohalkalı yapılar 
 

 

Project Abstract : Supramolecular Chemistry is described as “chemistry beyond the molecule” and 

supramolecules are formed by the intermolecular interactions (electrostatic interactions, hydrogen bonds, л-

л interactions, hydrophobic and hydrophilic interactions) with the molecules or ions in which have ability to 

form covalent bonds. Process is reversible, therefore most thermodynamically most stable product is 

obtained by shifting the equilibrim with the help of the intermolecular interactions. Traditionally, the host–

guest chemistry was dominated by organic receptors. Since the late 1990’s, the coordination directed self 

assembly of transition metal and multi-topic donor ligands such as pyridine, carboxylate were introduced to 

the formation of discrete nanoscopic supramolecular species with predetermined shapes, geometries, and 

symmetries. Considerable attention has been devoted to the design and construction of many two-

dimensional and three-dimensional metallasupramolecular architectures. In this project, dicarboxylate-

bridged ruthenium based half-sandwich building blocks will be synthesized to form novel and versitale 

macrocycles having different nano size.  

Keywords: Metallasupramolecules, ruthenium based macrocycles 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Benan KILBAŞ, Sinem ERGEN, “Dikarboksilat 

Köprülü Rutenyum Tabanlı Yarı-Sandviç Yapı Bloklarından Makrohalkalı Yapıların Sentezi”  2. Ulusal 

Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014 
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Proje No         : 2014.04.03.224 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : Sepsisli Hastalarda Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve S-100 Beta Belirteçlerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Hayati KANDİŞ, Arş. Gör. Behiç Volkan BOZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.03.2014 – 17.03.2015        
 

Proje Özeti : Sepsis birçok ajan ve sistemi etkileyen morbidite ve mortalitesi yüksek olan klinik bir 

durumdur. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre ölüm 

sebepleri arasında 10. sıradadır. Her yıl yaklaşık 500.000 yeni olgu mevcuttur. Sepsiste bozulmakta olan 

metabolik durumdan santral sinir sistemi etkilenebilir. Muhtemel etkilenmenin tespit edilmesinde klinisyene 

hastanın prognozunu belirlemek açısından yol gösterecek biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

           Nöron Spesifik Enolaz (NSE), santral sinir sisteminde glukoz metabolizmasında görev alan bir 

glikolitik enzimdir. NSE’nin serumdaki miktarının beyin hasarının boyutuyla ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Beyinde iskemik inme, meningoensefalit ve kafa travması durumlarında NSE’nin arttığı gösterilmiştir.  

           S-100 β ise hücre içi kalsiyum bağlayıcı protein dimeridir. Glioma, melanoma, schwannoma gibi 

birçok tümörde yükselen bu biyobelirtecin, iskemik inme, meningoensefalit ve kafa travmasında da arttığı 

tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı sepsisli hastalarda olası santral sinir sistemi hasarı açısından NSE ve 

S-100 ß düzeylerini tespit etmek ve bu biyobelirteçlerin hastanın klinik durumu ve prognozu ile ilişkisini 

araştırmaktır.  

           Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran ve sepsis tanısı alan 65 hasta ile 

sepsis tanısı almayan 65 hasta olmak üzere toplam 130 hasta çalışmaya alınacaktır. Çalışmaya alınan 

hastaların adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, özgeçmiş özellikleri, fizik muayenede ve klinik özellikler gibi bilgileri 

"Hasta Takip Formu"na kaydedilecektir. Çalışmaya alınacak hastaların serum NSE ve S-100 β düzeylerine 

bakılacaktır. Hastalar acil servise başvuru anındaki durumları fizik muayene ve koma skalaları ile 

değerlendirilecek, hastaların başvuru sırasındaki mevcut klinik bulguları, NSE ve S-100 β belirteç düzeyleri 

65 hastadan oluşan kontrol grubu ile birlikte değerlendirilerek hastaların bir hafta, bir ay ve altı ay sonraki 

sağ kalımları arasındaki ilişki araştırılacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Sepsis, Nöron Spesifik Enolaz (NSE), S-100. 
 

 

Project Abstract : Sepsis is a clinical condition that affects the many agents and systems with a high 

morbidity and mortality. Sepsis is the 10th cause of death in the United States according to the data of 

National Center for Health Statistics. Each year, approximately 500,000 new cases are available. Central 

nervous system may be affected by the degrading metabolic status in sepsis. The clinician needs a 

biomarker to identify the possible effects of sepsis and determine the prognosis of patients.  

         Neuron Specific Enolase (NSE) is a glycolytic enzyme that works in glucose metabolism of the central 

nervous system. A significant relation is detected between serum levels of NSE and the amount of brain 

damage. It is shown that NSE increases in ischemic stroke, meningoensephalitis and head trauma. S-100 β is 

small calcium binding protein dimer. This biomarker increases in tumors like glioma, melanoma, 

schwannoma. It also increases in ischemic stroke, meningoensephalitis and head trauma. In this study, our 

aim is to detect if NSE and S-100 β may be used as biomarkers in order to show any CNS damage in sepsis 

and to predict the prognosis of patient with serum levels of NSE and S-100 β. 

       130 patients (65 patients with the diagnosis of sepsis, 65 patients not diagnosed with sepsis) admitted to 

Emergency Department of Duzce University Medical Faculty will be enrolled to the research. Some 

information of patients (such as name, surname, gender, medical history, physical examination and clinical 

characteristics) will be recorded on patient follow-up form. NSE and S-100 β levels of the patients who 

admitted to research will be analyzed. Clinical status of patients on admission to the emergency room will 
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be evaluated by physical examination and coma scale; NSE and S-100 β levels of the patients will be 

compared with the control group consisting 65 patients and patients' survivals in one week, one month and  

six months will be researched.  

Keywords: Sepsis, Neuron Specific Enolase (NSE), S-100 β  
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Proje No         : 2014.02.02.225 

Proje Türü     : Doktora Projesi 

Proje Başlığı  : Karasal Ekosistemlerde Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı Meşe (Q.cerris) 

Fidanlarında Mikoriza Aşılamasının Bitki Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Bülent TOPRAK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.03.2014 – 17.03.2017        
 

Proje Özeti : Bir yandan taraf olunan uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler, diğer taraftan 

gelecekte daha da artacak olan odun hammaddesi talebini karşılamak, yaşam ortamlarını, toprak ve su 

kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği koruyup geliştirebilmek için mevcut ormanların yanında bir kısım bozuk 

orman alanlarında ve orman rejimi dışındaki uygun hazine ve tarım alanlarında da ağaçlandırmalar 

yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.  

           Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre 2010 yılına kadar 2 milyon 60 hektar sahada odun 

üretimi amaçlı ve 870 bin hektar alanda ise toprak koruma amaçlı ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Fakat 

verimli araziler dışındaki sahalarda başarı sınırlı kalmaktadır. Olumsuz koşullar nedeniyle fidanların yavaş 

büyümesi diri-örtü ile olan ışık mücadelesinin uzun yıllar devam etmesine neden olmaktadır. Bu da bir 

taraftan ağaçlandırmada sermaye maliyetini arttırmakta ve bir taraftan da yeteri kadar mücadele edilemeyen 

sahalarda uzun süre yangına hassas sahalar oluşturmaktadır. 

          Mikorizal mantar aşılamanın fidanların tutma ve büyüme başarılarını özellikle kurak ekosistemlerde 

önemli oranda (% 50-500) arttırdığına dair dünyanın farklı bölgelerinden veriler bulunmaktadır. Türkiye’de 

4 milyon 250 bin hektar orman ve bir milyon hektar hazineye ait olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin 

hektar sahada teknik, sosyal ve ekolojik olarak ağaçlandırma yapılabilir saha bulunmaktadır. Bu sahaların 

önemli bir kısmında vejetasyon döneminde farklı oranlarda su açığı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 

çalışmanın amacı; karasal bölge ağaçlandırmalarında çok kullanılan karaçam, Toros sediri ve saçlı-meşe 

türlerinde mikoriza aşılı fidanlar yetiştirerek mikoriza aşılı ve aşısız fidanların fidanlık aşamasındaki 

gelişimlerini ve sahaya dikildikten sonraki tutma, büyüme ve beslenme farklılıklarını karşılaştırmaktır.     

          Çalışma için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2012 ve 2013 yılı ağaçlandırma programı 

kapsamında kullanacağı sahalardan yararlanılacaktır. Mikoriza aşılanmış ve aşılanmamış fidanlar su açığı 

bulunan üç farklı yöredeki (Eskişehir İnönü, Alpu ve Mihalıççık) ağaçlandırma sahalarına dikilecektir. 

Farklı işlem görmüş fidanların bulunduğu deneme ünitelerinde fidanların yaşama oranları, çap ve boy 

gelişimleri ile besin içerikleri periyodik olarak takip edilip işlemler karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda 

sahaların dikim sırasındaki karbon, azot ve fosfor içerikleri de ölçülecek ve takip eden yıllarda sahalardaki 

verimlilik değişimini gözlemlemek amacıyla azot mineralizasyonu değerleri reçine torbaları yöntemiyle 

belirlenecektir.  

            Denemede fidanlık aşamasında tamamen tesadüfi parseller yöntemi kullanılacaktır. Fidanlık 

aşamasında fidanların boy ve çap büyümeleri ile aşılanma oranlarının tespiti için her deneme ünitesinden 30 

adet fidan rastgele seçilerek 2012 vejetasyon dönemi sonunda gerekli ölçümler yapılmıştır. Bu aşamada 

ölçümler için kullanılan fidan sayısı 3 tür (karaçam, sedir ve meşe ) X 3 işlem (iki mikoriza karışımı ve 1 

kontrol) X 30 adet fidan = 270 adettir. Arazi aşamasında yaklaşık  120 km’lik bir hat üzerinde bulunan üç 

farklı sahada oluşturulan blok deseni kullanılacaktır. Her deneme ünitesinde 60 fidan kullanılacağından iki 

mikoriza karışımı ve bir kontrol ile üç tür (karaçam, toros sediri ve saçlı meşe) ve 3 blok’tan toplam 27 

deneme ünitesinde 1620 fidan bulunacaktır. Bunlardan 540’ı Karaçam, 540’ı Toros Sediri ve 540’ı da Saçlı 

Meşeden oluşacaktır. Bu çalışma ile bir yandan Türkiye’deki orman fidanlıklarında mikorizalı kitlesel fidan 

yetiştirme çalışmalarına yarayacak veri üretilecek, diğer yandan mikoriza aşılı ve aşısız fidanların 

ağaçlandırmaların ilk yıllarındaki (ışık rekabeti kazanarak) tutma ve büyüme bakımından faklılıkları 

belirlenecektir. Karbon ve azot içeriği bakımından zayıf olan bu topraklardaki karbon depolama ve azot 

birikim miktarları belirlenerek gelecekte bu tip sahalarda farklı amaçlar için yapılacak olan ekosistem 
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restorasyonu çalışmalarına ışık tutacak ekolojik rotasyonlar ve süreçlerle ilgili veri üretilecektir. Bunların 

 

yanında sahaların korunması sağlanarak periyodik ölçümlerle uygulamacıya uzun vadeli veri üretebilecek 

altlıklar oluşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ağaçlandırma, kurak-bölge, Mikoriza, karaçam, sedir, meşe, verimlilik 
 

 

Project Abstract : Existing forestlands cannot meet the demand to fulfill the obligations arising from 

international agreement, to meet the increasing wood demand in future, to protect and improve habitat, soil 

and water resources and biyodiversity. Therefore, afforestations in degraded forest lands, in some of the 

agricultural lands and treasury owned land areas has become a necessity.  

          According to the data by Ministry of Forestry, so far 2 million ha land has been planted for wood 

production. Total plantation area for soil conservation is 870 thousand ha by 2010. However, except the 

productive lands plantation success has been limited. Slow growth of seedlings due to unfavorable 

conditions result in light competition with weeds for over long time. This leads to increased capital cost of 

plantation and create a fire-prone sites for years Data from different parts of the world suggest that 

mycorrhiza inoculation can significantly (50-500%) increase the seedling survival and growth. There are 

about 5.25 million ha socially, economically and ecologically possible land area (4.25 million ha forest and 

one million ha owned by treasury department) for afforestations. The significant parts of these potential 

afforestation areas suffer from water deficiency during vegetation season. Therefore the objective of this 

study is to compare the differences of ecto- and endo-micorrhizae inoculated and not-inoculated black pine, 

cedar and Turkish oak seedlings’ performance in nursery and inland afforestation sites. 

           The current study will be conducted in projected (2012-2013) afforestation areas of Eskisehir 

Regional Directorate of Forestry. Inoculated and control (not-inoculated) seedlings will be planted in three 

different water stressed regions (Eskişehir İnönü, Alpu and Mihalıççık). With periodically collected data, 

the treatments will be compared for seedling growth (diameter and height) and nutritional status. To monitor 

the changes in site productivity, C and N content of the soil will be determined at the plantation 

establishment stage and N mineralization rates of the differently treated sites will be periodically compared 

using resin-bag methods. 

          In the nursery, completely randomized design will be used. 15 seedlings from each treatmen be 

randomly sampled. For the each sample, inoculation rate, seedling height and diameter variables be 

measured. The number of the seedling for these measurements will be 3 (species) X 3 treatments (two 

micorrhizae cocktail + 1 control) X 30 seedlings = 270 seedlings. In the field study, randomized block 

design with three blocks located in about 120 km long transects will be used. For the field study, 3 blocks X 

3 species X 3 treatments = 27 experimental units, for each experimental unit 50 seedlings will be used. 

Therefore total 1620 seedlings 540 pine, 540 cedar and 540 oak will be used.  

          The results of the study will be utilized by the management of Turkish forest nurseries. On the other 

side, survival and growth performance of seedling received different inoculation will be compared at the 

early stages of the plantation. Carbon and N accumulation rates of these unproductive lands will be 

compared and these results will guide the future ecosystem restoration.   

 Since the sites will be protected and periodic measurements will be taken, the study sites will be a base 

study for a long-term research.  

 Keywords: Micorrhizae afforestation, aridland, black pine, cedar, oak, productivity 
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Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık  

Proje Başlığı  : Düzce Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Erişkin Polikliniği'ne Başvuran Suicid 

Girişiminde Bulunan Hastalarda B12, Kolesterol Düzeyleri ve Eser Elementlerin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Dr. Osman KARAKILIÇ, Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ ,  

                                                               Arş. Gör. Dr. Behiç Volkan BOZ,  Arş. Gör. Dr. Özlem ADMIŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.04.2014 – 07.04.2015        
 

Proje Özeti : Depresyon, derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü, hem bunaltılı bir duygudurumla birlikte  

düşünce, konuşma, devinim ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yanı sıra 

değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile karakterize olan bir 

sendromdur. Bu sendrom birçok ruhsal ya da ruhsal olmayan hastalıkta görülebilir. (1) 

          Folat ve vitamin B12 kullanımının, andidepresanlara karşı yanıtsızlığı, depressif semptomları ve 

yüksek homocysteine düzeylerini azalttığına dair güncel çalışmalar bulunmaktadır.(4) Türkiye Ruh Sağlığı 

Profili çalışmasında 12 aylık depresif nöbet yaygınlığı kadınlarda %5.4, erkeklerde %2.3, tüm nüfusta %4 

olarak verilmektedir.(7) Düşük kolesterol düzeylerinin psikiyatrik hastalarda intihar girişimleriyle 

korelasyon gösterdiğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır (13,14). Ancak, Türkiye’de intihar girişimlerine 

ilişkin sistemli ve güvenilir veriler olmadığından, folat ve B12 vitamin düzeylerinin depresyonla ilişkisini 

içeren çalışmaların yeterli olmadığından bahsedebiliriz.(8) 

          Başka bir çalışmada ise esansiyel temel elementlerin beyin gelişiminde rolü olduğu, demir 

eksikliğinin zayıf mental gelişim ile ilişkili olduğu, bakır ve seratonin arasındaki reaksiyonların depresyon 

gelişiminde rolü olduğu; çünkü bakırın dopamin ve norepinefrin seviyelerinde değişikliğe neden olduğu, 

bazı çalışmalarda çinko eksikliği ile depresyon benzeri davranışlarla karşılaşıldığının gösterildiği, çinkonun 

seratoninerjik sistem ile ilşkisinin anti-depresan ilaçlar gibi etkisini olduğu, Selenyum destek tedavisinin ruh 

halinde (mood score) iyileşmeye yol açtığı, düşük selenyum seviyesinin zayıf mental gelişime yol 

açabilecek olan depresyon ve anemi ile ilişkili olduğu, Genç populasyonda düşük nörotransmitter 

seviyelerinin ve düşük serum element düzeylerinin ve serumdaki düşük metal element seviyelerinin en az 

fiziksel aktivite kadar depresyona etkisinin olduğu ,artmış veya azalmış metallerin depresyonda bir gösterge 

olabileceği, esansiyel elementlerin seviyelerinin normalizasyonunun depresyon gelişimini engelleyebileceği, 

bu metallerin tedavide belirli düzeyde kullanımının depresyon tedavisinde bir yeri olabileceği 

vurgulanmıştır.(22) 

           Bu çalışmada, Düzce Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Erişkin Polikliniği'ne başvuran Suicid 

Girişiminde Bulunan Hastalarda B12, Kolesterol Düzeyleri ve Eser Elementlerin incelenmesi amaçlandı.  

Anahtar Kelimeler : Depresyon, Suicide, İntihar, Serum kolesterol , B12 Vitamini, Eser Element 
 

 

Project Abstract : Depression is a common mental disorder, characterized by sadness, loss of interest or  

pleasure, feelings of guilt or low self-worth, disturbed sleep or appetite, feelings of tiredness, and poor 

concentration. (1) 

          Depression can be long-lasting or recurrent, substantially impairing an individual’s ability to function 

at work or school or cope with daily life. At its most severe, depression can lead to suicide. When mild, 

people can be treated without medicines but when depression is moderate or severe they may need 

medication and professional talking treatments. Depression is a disorder that can be reliably diagnosed and 

treated by non-specialists as part of primary health care. Specialist care is needed for a small proportion of 

individuals with complicated depression or those who do not respond to first-line treatments.(1) Case 

control studies have supported a relationship between low folic acid and vitamin B12 and high 

homocysteine levels as possible predictors of depression.(4) The 12-month study of the prevalence of 

depressive episodes in women: 5.4% , in men: 2.3%, in the whole population is given as 4% in “Mental 
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Health Profile of Turkey”. (7) There are studies indicating that low cholesterol levels correlated with suicide  

attempts in psychiatric patients. (13,14)  However, as there aren't systematic and reliable data on suicide 

attempts in Turkey, we can talk about that there are not enough of the studies involving depression 

relationship with levels of folate and vitamin B12.(8) 

          Depression is a common mental health problem. Protection of the developing brain from the negative 

effects of iron deficiency is important because of iron deficiency’s association with poor mental 

development. Reactions between copper and serotonin may contribute to the development of depression 

because copper may cause alterations in dopamine and norepinephrine levels. Some links between zinc 

deficiency and depression-like behavior have been noted. The antidepressant-like activity of zinc involves 

interaction with the serotonergic system. Selenium supplementation significantly improves individuals’ 

mood scores. Low selenium status is associated with depression and anemia, which may lead to poor mental  

development. The possible associations between members of neurotransmitter systems and metals as well as 

physical activity are reviewed here in relation to depression in the youth population. Elevated or reduced 

levels of metals may be indicators of depression. Intervention toward normalization of the profile of 

essential trace elements may prevent the development of depression and support the effects of therapy in 

depressive individuals.(22) 

          In this study, we have aimed analysis of levels of B12, Cholesterol and Trace Elements in patients 

who were admitted to Suicider Approach to Duzce Medical Faculty Research Hospital Emergency 

Policilinic. 

Keywords: Depression, Suicide, Serum cholesterol , B12 Vitamin, Basic Element 
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Proje Türü      : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliği için Yaşam Döngü Analizi (YDA) Modeli 

Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hakan ARSLAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Nuray BENLİ YILDIZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.04.2014 – 07.04.2015        
 

Proje Özeti : Mimarlık ve inşaat firmaları gittikçe artan bir oranda sürdürülebilirlik konusuna ilgi 

göstermektedir. Binaların gelişimi ve binaların çevrelerine verdikleri olumsuz etkilerinin azaltılması için 

karşılaştırılması kolay yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden “Yaşam Döngü Analizi” en 

fonksiyonel ve yaygın olanıdır.  

          Yaşam döngü analizi bir ürünün ya da hizmetin hammaddelerinin kaynağından getirilerek bir ürün 

ortaya çıkarılmasıyla başlayıp, sevkiyat, kullanım ve bertaraf edilmesine kadar olan sürecin farklı aşama-

larındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve gerektiği yerlere müdahale etmek için kullanılan bir 

yöntemdir.Burada bahsedilen çevresel etkiler:iklim değişikliği,stratosferik ozon tabakasındaki incelme, 

ötrifikasyon, asidifikasyon, toksik emisyonlar gibi doğal kaynak tüketimi temel alınarak değerlendirilir. 

Yaşam döngü analizi ürün ya da hizmetin tüm yaşamı boyunca ortaya çıkardığı etkiler kapsamlı olarak 

incelenir. Bu süreç “beşikten mezara” olabileceği gibi “beşikten kapıya”, “beşikten beşiğe” veya “kapıdan 

kapıya” olarak incelenebilir.  

          Bu proje kapsamında yapı malzemeleri ve yapı elemanlarının çevresel etkileri, sürdürülebilirlik 

performanslarının ortaya konması ve optimizasyon potansiyellerinin belirlenmesi için standart bir tasarım 

felsefesi yaklaşımıyla bir yaşam döngüsü değerlendirmesi modeli oluşturulacaktır. Bu bağlamda önerilen 

model yapı malzemeleri ve elemanlarının ürün yaşam döngülerinin değerlendirilmesini, atık senaryolarının  

modellenmesini,karbon ayak izlerinin hesaplanmasını,çevresel etkilerinin hesaplanmasını ISO standartlarına  

(14040, 14041, 14042, 14043, 14047, 14048, 14049, 14044, 14067) uygun olarak yapmayı hedeflemektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Yaşam Döngü Analizi, Yapı Malzemesi, Sürdürülebilirlik, Green Material. 
 

Project Abstract : Developing a life cycle assesement model for sustainability of building material As the 

architectural and construction industries show interest in sustainability subject increasingly. Buildings 

evolution and reduce environmental impacts; more comprehensive methods are being developed. Life Cycle  

Assessment (LCA) is emerging as one of the most functional and common assessment tool. Life cycle 

assesment is a process which begins with one product or servise removal of raw materials from earth, 

transportation, using and to the demolition that determine the environmental impact of the different stages 

of the process, a method used to report and to intervene where necessary. Environmental impacts mentioned  

here: climate change, stratospheric ozone depletion, eutrophication, acidification, toxic emissions are 

evaluated on the basis of consumption of natural resources. Life Cycle Assessment, impact of the product or  

service is reviewed comprehensively all his life. This process can be examined as “cradle to grave” , “cradle  

to gate”, “cradle to cradle” or “gate to gate” .  

          In this project, building material and elemant’s environmental impacts, sustainability performance and  

optimization potential of the approach for the determination of the standard design philosophy building 

materials and building elements of a standart design philosophy of a life cycle assessment model to be 

created. In this context, the proposed model building material and elemant’s product life cycle assesment, 

waste scenarios modeling, carbon footprint calculation, environmental impacts calculation in accordance 

with the aims to ISO standards. (14040, 14041, 14042, 14043, 14047, 14048, 14049, 14044, 14067)  

Keywords: Life Cycle Assesment, Construction Material, Sustainainability, Green Material.  
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Proje No         : 2014.06.03.228 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Varyak Kontrollü Reaktif Güç Kompanzasyonu Uygulaması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Önder ÖZMEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.04.2014 – 07.09.2014        

Proje Özeti : Elektrik enerjisinin verimli bir  şekilde kullanılması için reaktif güç kompanzasyonun önemi  

artmıştır.Günümüzde kademe sayısı arttırılarak yapılan merkezi kompanzasyon yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ancak kurulum ve bakım masrafları zorlayıcı bir etkiye sebep olmaktadır. Bu çalışmada, 

kondansatöre uygulanan gerilim ayarlanarak, şebekeye vereceği reaktif enerji istenilen değerde tutulmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla, üzerinde bulunan bir mil yardımıyla çıkış gerilimi ayarlanabilen, tek sargılı 

transformatör olan varyak kullanılmıştır.  

          Miline bağlanan bir servo motor sayesinde varyak ile çıkış gerilimi ayarlanarak kondansatörden farklı 

akımlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmada, üç adet kapasitör, ayrı fazlara bağlanmıştır. Yük kısmında 

endüktif yük bulunmaktadır. Şalterlerle devreye alınan yükler, röleler yardımıyla arduino devresinde giriş 

olarak okunmuştur. Arduino, hafızasına yüklenen yazılım yardımıyla servo motorları istenilen açıda 

döndürerek güç katsayısının yükseltilmesini sağlamıştır. Böylelikle bir kondansatörden farklı reaktif akımlar 

elde edilmesi sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre varyak kontrollü kompanzasyonun, fazla sayıda 

kademe oluşturularak yapılan merkezi kompanzasyona göre daha verimli çalışmaya sahip olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kompanzasyon, Enerji Kalitesi, Kondansatör, Varyak. 

Project Abstract : The importance of reactive power compensation has increased for efficient use of 

electric energy. Nowadays, center compensation that increasing number of steps is widely used. But, 

installation and maintenance costs have caused a compelling effects. In this study, Reactive energy to be 

supplied to the grid, was attempted to be kept at the desired value by adjusting the voltage applied to the 

capacitor. For this purpose, variac that is adjustable output voltage with the help of a spindle was used. This 

variac is single-winding transformer. Different currents was obtained from a capacitor by adjusting the 

output voltage thanks tovariac that is connected to the servo motor. In the study, three capacitors, are 

connected to separate phases.  

          Inductive loads are considered. Loads that is connected with the help of switch were read as input 

thanks to relays in the arduino circuit. Servo motors was rotated at desired angle through the Arduino 

software that is loaded into memory, so powerfactor was adjusted to the desired value. Thus, different 

values reactive currents were provided from a capacitor. The results show that according to multi-steps 

central compensation, variac controlled compensation is a more efficient workig performance.  

 Keywords: Compensation, Energy Quality, Capacitor, Variac 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Önder Özmen, Ali Öztürk, Yalçın Alcan, “Varyak 

Kontrollü Reaktif Güç Koınpanzasyon Uygulaması” 2.Uluslararası Bilim ve Teknoloji Sempozyumu 

(ISITES 2014), 18-20 Haziran 2014, Karabük Üniversitesi, Karabük. 
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Proje No         : 2014.06.03.229 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Güneş Enerjisi İle Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yusuf SEYİS 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.04.2014 – 07.09.2014        
 

Proje Özeti : Kesintisiz güç kaynakları ( KGK) şebeke enerjisi kesildiğinde elektrik enerjisini sağlayan 

alternatif bir kaynak olarak kullanılırlar. KGK’ nın temel elemanlarından olan aküler şebeke enerjisi ile 

önceden doldurulmaktadır. Ancak akü kapasiteleri maliyette belirleyici bir etken olduklarından sınırlı bir 

kapasitede kullanılmaktadır. Uzun süreli kesintilerde akülerin boşalması ve tekrar doldurulamamaları söz 

konusudur. Bu çalışmada KGK’ da kullanılan akülerin güneş enerjisi doldurulmasını amaçlayan bir sistem 

tasarlanacaktır. Yarı iletken bir diyot olarak çalışan fotovoltaik paneller, güneş ışığının taşıdığı enerjiyi iç 

fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.  

           Elde edilen bu enerji ile kesintisiz güç kaynağının beslemesi sağlanır. KGK ile oluşturulan bir 

sistemin beslemesi güneş panellerinden sağlanması durumunda mevcut sistem şebekeden bağımsız bir 

güneş enerji sistemine dönüşmüş olur. Böylece fazladan bir yatırıma gerek kalmadan sistem hem KGK hem 

de yenilebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Kurulacak sistem kapasitesi yapılacak araştırmalar ile 

belirlenecektir. Sistemin bilgisayar ortamında benzetimi sağlanacak daha sonra ise sistem benzetim 

çalışması yapılan sistemin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilecek ve 

sistemin avantajları ortaya konulacaktır. Bu tez çalışmasında kurulması düşünülen sistem sayesinde ayrıca 

şebeke bağlantısı da kesilmeyecek güneş enerjisinin yetersiz kaldığı özel durumlarda enerji şebeke enerjisi 

ile desteklenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kesintisiz güç kaynağı, Fotovoltaik enerji. 
 

 

Project Abstract : Uninterruptible power supply (UPS ) that provides electrical power is used as an 

alternative source when there is no electric power. Batteries are one of the essential elements of the UPS are 

pre-filled with energy . However, the battery capacity is a decisive factor in the cost batteries have been 

used in a limited capacity . In cases of long-term interruption, emptying and not-refilling of batteries are in 

question. In this study, a system which purposes to be filled the batteries used in UPS with solar power will 

be designed. Photovoltaic panels which work as a semiconductor diode are systems which convert the 

energy of sunlight directly into electrical energy by benefiting internal photoelectric reaction. The supply of 

UPS is provided from obtained this energy.  

         Current system will be transformed independent of network, in case of that the supply of a system 

constructed with UPS will be provided from solar panels. Thus,without extra investment, system can be 

used as both UPS and renewable energy source. The capacity of system to be installed will be determined 

by the capacity of researches which will be done.   The simulation of system will be done on computer and 

the implementation of the system will be provided. The obtained results will be evaluated and the 

advantages of the system will be presented. By this system is planned to be established in this study, 

network connection will not be interrupted, also when solar energy is insufficient, energy will be supported 

by mains power.  

Keywords: Uninterruptible power supply, photovoltaic energy 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ali Öztürk, Yusuf Seyis, “Güneş Enerjisi ile 

Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması” 2.Uluslararası Bilim ve Teknoloji 

Sempozyumu (ISITES 2014), 18-20 Haziran 2014, Karabük Üniversitesi, Karabük. 
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Proje No         : 2014.04.03.230 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi  

Proje Başlığı  : Fibromiyalji Hastalarında Serum Leptin ve İrisin Düzeyleri ile Hastalık Aktivitesi ve 

İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki Korelasyonun Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mustafa  ÖZŞAHİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Rümeysa KOLUKISA 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 22.05.2014 – 22.05.2015        
 

Proje Özeti : Fibromiyalji sendromu (FS); etyolojisi ve patofizyolojik mekanizmaları tam olarak bilinmeyen, 

yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ve vücudun belirli bölgelerinde ağrılı hassas noktalarla karakterize kronik bir 

sendromdur. Fibromiyalji epidemiyolojik çalışmalarda görülme sıklığı kadınlar için %5, erkekler için % 1.6 

olarak bildirilmiştir. Etyopatogenezi henüz tam olarak açıklanamamış olmakla birlikte genetik faktörler, çeşitli 

virüs enfeksiyonları, nöroendokrin işlev bozukluğu, stres, kronik uyku düzensizlikleri, fiziksel ya da emosyonel 

travmalar, inflamatuar anormallikler gibi birçok faktör suçlanmaktadır.  

          Fibromiyaljide ağrının başlamasında ve sürdürülmesinde Pro- ve anti-inflamatuvar sitokinlerin önemli 

olduğu sanılmaktadır. Fibromiyaljinin etyopatogenezinde inflamatuar belirteçlerin kanda yüksek gösteren bazı 

çalışmalar mevcut olmakla birlikte yeterli sayıda bulunmamaktadır. Leptin, deri altı yağ dokusu başta olmak 

üzere pek çok dokudan sentezlenip salgılanan bir adipokindir. Leptin, sitokin ailesinin bir üyesi olarakta kabul 

edilmektedir. Literatürde fibromiyalji hastalarında leptin seviyerini araştıran üç çalışma mevcut olup bunların 

sonuçları da birbiyle çelişmektedir. Olama ve arkadaşlarının yaptığı çalıĢmada, serum leptin seviyelerini kontrol 

grubuna göre anlamlı seviyede düşük bulmuşlar ve klinik semptomların şiddetiyle negatif korelasyon gösterdiğini 

tespit etmişlerdir. Ablin ve arkadaşlarının yaptığı çalışma da ise  

belirgin fark bulamamışlardır. Fietta ve arkaşlarının yaptığı çalışma da ise serum leptin seviyelerini kontrol 

grubuna gore anlamlı seviyede yüksek bulmuşlardır. Irisin bir miyokin olup egzersize bağlı olarak 

yükselmektedir. Fakat yaygın kas ağrısı ile seyreden fibromiyalji hastalarında ise daha önce bakılmamıştır. Bizde 

bu çalışmamızda fibromiyaljinin inflamatuar bir hastalık olup olmadığını ve bu belirteçlerin hastalık aktivitesiyle 

ilişkisini araştırmayı hedefledik. Aynı zamanda bir adipokin olan leptin ile bir miyokin olarak bilinen irisinin 

fibromiyaljideki yerini ve hastalık aktivitesi ile ilişkisini araştırmayı hedefledik.  
 

 

Project Abstract : Fibromyalgia syndrome (FS); exactly unknown etiology and pathophysiological mechanisms, 

diffuse musculoskeletal pain and painful tender points in specific areas of the body is a syndrome characterized 

by chronic. The prevalence of fibromyalgia in epidemiological studies for women, 5% for men and 1.6% have 

been reported. Although it is unclear as etiopathogenesis genetic factors, various virus infections, neuroendocrine 

dysfunction, stress, chronic sleep disorders, physical or emotional trauma, inflammatory abnormalities are 

blamed on many factors, such as.  

           In the onset of pain in fibromyalgia and in maintaining Pro-and anti-inflammatory cytokines are thought to 

be important. Of inflammatory markers in the pathogenesis of fibromyalgia high blood Although there are some 

studies showing is not available in sufficient numbers. Leptin, subcutaneous adipose tissue synthesized and 

secreted mainly from numerous tissues is an adipokine. Leptin in as a member of the cytokine family are 

accepted. Leptin in patients with fibromyalgia in the literature investigating the undemanding The results of these 

three studies are available birba are contradictory. Register, and his colleagues study, serum leptin levels 

significantly lower than the control group found a low negative correlation with the severity of clinical symptoms 

and found that. Able and his colleagues are working on  

They found no significant differences. Fietta in his work and family and friends all the serum leptin levels 

compared to the control group found significantly higher. Irina depending on whether the exercise of a 

myocardium increases. However, in patients with fibromyalgia, characterized by widespread muscle pain are not 

evaluated previously. In this study we inflammatory disease of fibromyalgia, and whether these markers aimed to 

investigate the relationship between disease activity. With an adipokine leptin also known as a myocardial iris 

position in fibromyalgia and aimed to investigate the association with disease activity. 
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Proje No         : 2014.02.03.231 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Türk Fındığı (Corylus Colurna L.) Ağacının Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimlerinin 

Belirlenmesi ve Çeşitli Ekstraksiyon Metodları İle Kabuklarından Elde Edilen Tanenin Değerlendirilmesi. 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Fatih BAŞTAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.05.2015        
 

Proje Özeti : Odun hammaddesinden maksimum yararlanmayı sağlamak için öncelikle onun yapısını 

oluşturan bileşenleri tanımak ve izolasyon yöntemlerini iyi bilmek gerekmektedir.  

           Türk fındığı (Corylus colurna L.) gerek odun özellikleri ve gerekse meyvesi bakımından önemli tali 

türlerimizden birini teşkil etmekte ve biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sağlamaktadır.(Arslan, 2005) 

Macaristan’da Türk Fındığı kıymetli rezerv ağaç türü olarak görülmekte ve hızlı gelişen tür olarak 

değerlendirilmektedir. (Ghimessy 1980).Bu nedenlerle bu ağaç türü bu projeye konu edilmiştir.  

           Bu projede Türk fındığı (Corylus colurna L.) odunun ve kabuğunun kimyasal bileşim bakımından 

temel odun analizleri yapılarak incelenecektir. Daha sonra çeşitli ekstraksiyon metodları ile kabuğundan 

elde edilecek tanenin orman endüstrisinde değerlendirilme olanakları araştırılacaktır.  

           Bu proje ile türün odunu ve kabuğuna ait elde edilecek kimyasal sonuçlarla orman endüstrisinde daha 

etkin değerlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca dünyada zaten değişik kabuklardan 

elde edilen ve tutkal endüstrisinde kullanılan tanenin bu türün kabuklarından da elde edilerek, kabukların  

değerlendirilebilme olanağı araştırılacaktır.  

Anahtar kelimeler : Türk Fındığı, tanen, odun bileşenleri, kabuk. 
  

Project Abstract : To ensure the maximum benefit from wood, material components that make up its 

structure is necessary to know to recognize and isolation methods.  

           Turkish hazelnut wood properties and both have important fruit constitutes one of our sub-species 

and provide a significant contribution to biodiversity. Turkish Hazelnut tree species in Hungary, seen as 

precious reserves and fast growing species are considered. For these reasons, this project has been the 

subject of this tree species.  

          In this project, the chemical composition of Turkish hazelnut shell of wood and wood basic terms will 

be analyzed and examined. Then, various extraction methods will be derived from the shell of the grain in 

the forest industry assessment opportunities will be explored.  

          With this project, the type of wood and bark with the results to be obtained chemically more active in 

the forest industry is expected to contribute to the assessment. In addition, the world is already obtained 

from the various shells of the grain and binder used in industry by such obtained from the shells, the shell 

will investigate the possibility of the evaluation.  

 Keywords: Turkish hazelnut, tannin, wood component, wood bark 
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Proje No            : 2014.02.03.232 

Proje Türü        : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Yabani Kiraz (Prunus Avium L.) Ağacının Odun ve Kabuklarının Kimyasal 

Karakterizasyonu ile Kabuklarından Tanen Eldesi Ve Tanenin Sanayide Kullanımı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Cihangir DOĞAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.05.2015        

Proje Özeti : Odun hammaddesinden maksimum yararlanmayı sağlamak için öncelikle onun yapısını 

oluşturan bileşenleri tanımak ve izolasyon yöntemlerini iyi bilmek gerekmektedir.  

          Yabani kiraz odun kalitesi bakımından çok değerli olup mobilyacılıkta, kaplamacılıkta, panel ve 

tornacılıkta, kabin yapımında ve müzik aletleri yapımında kullanılmaktadır. Ekolojik ve ekonomik 

öneminden dolayı bu tür Avrupa Orman Genetik Kaynakları (EUFORGEN)‘in Değerli Yapraklılar (Noble 

Hardwoods)‘‘ listesine alınmıştır (Santi ve ark., 1998; Kobliha, 2002). Yabani Kiraz hızlı gelişen türler 

arasında yer alır.  

          Yabani Kiraz hakkında Bursa ve Giresun Orman Bölge Müdürlüklerinde Eylem planları 

hazırlanmıştır. Bu planlarda Yabanî Kiraz, yapraklı ormanlar içinde karışıma katılan en değerli türlerden 

birisi olup, özellikle Karadeniz Bölgemizde yapraklı tür dikimleri için önerilmektedir. Bu nedenlerle bu 

ağaç türü bu projeye konu edilmiştir. Bu projede Yabani Kiraz (Prunus avium L.) odunun ve kabuğunun 

kimyasal bileşim bakımından temel odun analizleri yapılarak incelenecektir. Daha sonra çeşitli ekstraksiyon  

metodları ile kabuğundan elde edilecek tanenin orman endüstrisinde değerlendirilme olanakları 

araştırılacaktır.  

            Bu proje ile türün odunu ve kabuğuna ait elde edilecek kimyasal sonuçlarla orman endüstrisinde 

daha etkin değerlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca dünyada zaten değişik 

kabuklardan elde edilen ve tutkal endüstrisinde kullanılan tanenin bu türün kabuklarından da elde edilerek, 

kabukların değerlendirilebilme olanağı araştırılacaktır.  

 Anahtar kelimeler : Yabani kiraz, tanen, odun bileşenleri, kabuk  

Project Abstract : To ensure the maximum benefit from wood, material components that make up its 

structure is necessary to know to recognize and isolation methods.  

            Wild cherry wood furniture is very valuable in terms of quality, plating, the panel and turning, the 

cabin under construction and is used in making musical instruments. Due to the ecological and economic 

importance of this type of leafy European Forest Genetic Resources is listed as valuable.Wild Cherry is 

among the fastest growing types. 

          Wild Cherry and Giresun Bursa Regional Directorate of Forestry in on the action plan has been 

prepared. In these plans, wild cherry, leafy forests added to the mix in one of the most valuable species and 

especially in our region, the Black Sea leaved species are recommended for planting. For these reasons, this 

project has been the subject of this tree species.  

           In this project, the chemical composition of Turkish hazelnut shell of wood and wood basic terms 

will be analyzed and examined. Then, various extraction methods will be derived from the shell of the grain 

in the forest industry assessment opportunities will be explored.  

           With this project, the type of wood and bark with the results to be obtained chemically more active in 

the forest industry is expected to contribute to the assessment. In addition, the world is already obtained 

from the various shell and glue used in the industry of this kind the shell of the grain was obtained from the 

evaluation of the shell will help.  

 Keywords: Wild cherry, tannin, wood component, wood bark 
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Proje No         : 2014.05.02.233 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı   :  Polimetil   Metakrilat-B-Plina  (Plimma)   Blok  Kopolimerlerin   Sentezlenmesi  ve 

Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Hayat ÇULCU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.05.2015        

Proje Özeti : Proje kapsamında; Polimerik linoleik asit ile metil metakrilat’ın serbest radikal 

polimerizasyonu ile Poli (linoleik asit)-g-poli(metil metakrilat) (PLiMMA) graft kopolimerler 

sentezlenecektir. Bu graft kopolimerler, nükleer manyetik rezonans (1H NMR), gel geçirgenlik 

kromatografisi (GPC), thermal gravimetrik analiz (TGA) ve differensiyel taramalı kalorimetri (DSC) 

yöntemleriyle karakterizasyonu yapılacaktır. Ayrıca, bu polimerler uygun çözeltide çözülerek 

elektrospinning yöntemiyle iletken/yarıiletken bir yüzeye kaplanarak optoelektronik özellikleri 

incelenecektir. Polimer tabakaların elektriksel özellikleri karanlık ve UV ışık altında bir akım-voltaj kaynağı 

yardımıyla incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Polimetil Metakrilat-B-Plina; Kimyasal Karakterizasyon, Elektriksel Karakterizasyon; 

UV Işık Etkisi 

Project Abstract : Polymeric linoleic acid by free radical polymerization of methyl methacrylate graft  

copolymers of Poly(linoleic acid)-g-poly (methyl methacrylate) (PLİMMA) will be synthesized in this 

project. These graft copolymers will be characterized by proton nuclear magnetic resonance (1H NMR), gel 

permeation chromatography (GPC), thermal gravimetric analysis (TGA) and differential scanning 

calorimetry (DSC) techniques. Furthermore, this polymer solution will be sprayed by electrostatic spraying 

technique to realize an interfacial layer between a metal and a semiconductor layer. This sandwich layers’ 

electrical characteristics will be investigated by a current-voltage source-meter in dark and under UV  

illumination.  

 Keywords: Polimetil Metakrilat-B-Plina; Chemical Characterization; Electrical Characterization;           

UV İllumination Effect.  

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Muharrem Gökçen, Hayat Çulcu, Mustafa Yasan, 

Sema Allı, Abdulkadir Allı “Poli (linoleik asit) –g-poli (metil metakrilat) (PLİMMA) graft kopolimerin 

sentezi, karakterizasyonu ve UV dedektörlerde kullanımının araştırılması.” , IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 

05-08 Haziran 2014, Denizli 
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Proje Başlığı : Yeni Polimerik Linoleik Asit/Linolenik Asit Graft Kopolimerlerinin Sentezi ve 
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Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Nagihan UZUN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 
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Proje Özeti : Tıp, endüstri ve çevreye yönelik uygulamaları nedeniyle yeni graft kopolimerler sentezlemek,  

fizikokimyasal özelliklerini araştırmak ve geliştirmek gerekmektedir. Bu projeyle yeni uygulamalara 

yönelik yeni yağ polimerleri sentezlenecektir. Bu amaçla, linolenik asitlerin (Lini) olefinik grupları 

peroksidasyon/epoksidasyon yoluyla otooksidasyona uğratılacaklardır.Otookside yağ asitlerinin  polimeri- 

zasyonu herhangi bir başlatıcı, katalizör veya çözücü kullanmaksızın gerçekleşecektir. Bu polimerizasyon 

sistemi aynı zamanda yeşil kimya için de önemli bir yöntemdir. Otookside yağların polimerizasyonu 

herhangi bir başlatıcı, katalizör veya çözücü kullanmaksızın gerçekleşecektir. Bu polimerizasyon sistemi 

aynı zamanda yeşil kimya için önemli bir yöntemdir.  

            Bu projeyle, literatürde olmayan yeni graft kopolimerler sentezlenecektir. Bu graft kopolimerler,  

polimerik linolenik asitin peroksit başlatıcısı kullanılarak bazı vinil monomerlerinin polimerizasyonları ile 

gerçekleştirilecek ve yeni graft kopolimer serileri hazırlanacaktır. Bu yeni graft kopolimerlerin fiziksel 

özellikleri incelenerek uygulama alanları ortaya konucaktır. Elde edilecek bu yeni graft kopolimerlerin 

yapısal karakterizasyonları FT-IR, 1H NMR ve GPC yöntemleri kullanılarak; termal özellikleri ise; DSC, 

TGA, teknikleri kullanılarak yapılacaktır. Graft kopolimerlerin karakterizasyonları DÜBİT’den hizmet 

alımları şeklinde yapılacaktır. Bu projeyle 1 adet yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmaları tamamlanacak 

ve uluslararası dergilerde yayın yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Graft Polimer, Linolenik Asit, Otooksidasyon, Vinil Monomerleri 

Project Abstract : Because of medicine, industry and environmental practices, New graft copolymers must 

be synthesis which is necessary to research and develop the physicochemical properties. This project will 

synthesize new polymers for applications with new oil polymers. For this purpose, linolenic acids (LA) of 

the olefinic groups will peroxidation and subjected to epoxidation by autoxidation. Polymerization of 

autoxidation oily acids will take place without using any initiators, catalyst or solvent. This polymerization 

system is also an important method for green chemistry. Through this project, the new graft copolymers will 

be synthesized which is not in the literature. These graft copolymers will take place polymerization of 

polymeric peroxide initiator using linolenic acid with certain vinyl monomers and a new series of graft 

copolymers will be prepared. Examining the physical properties of the graft copolymer of this new 

application area will be exposed. Structural characterization of the new graft copolymers to be obtained by 

FT-IR, 1H NMR and GPC using methods, the thermal properties of graft copolymers will be done using 

DSC, TGA techniques. Characterization of the graft copolymers will be made from the DÜBİT service in 

the form of purchases. With this project, one graduate student's thesis will be completed and made 

international publications.  

Keywords : Graft Copolymer, Linolenic Acide, Autoxidation, Vinyl Monomers 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Abdulkadir Allı, Sema Allı, Muharrem Gökçen, 

Benan Kılbaş, Neslihan Gök, Y. Arı, Y.E. Çabukoğlu “Synthesis, micelle formation and Au/Ag 

nanoparticle stabilization of thermo-responsive graft copolymers” 2nd International Research and Practice 

Conference - Nanotechnology and Nanomaterials, August 27 - 30, 2014, Lviv, Ukraine. 

         Abdulkadir Allı, Timur Şanal, Baki Hazer, "Redox polymerization of N-isopropylacrylamide by using 

hydroxylated soya oil polymer", Turkish Journal of Chemistry, Accept, 2015 
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Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Denizel Bir Tür Olan Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso 1810)’nın Bir Tatlısu 

Ekosisteminde Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Lale GENÇOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.11.2014        
 

Proje Özeti : Gümüş balığı (Atherina boyeri, Risso 1810); Atlantik Okyanusunun kuzeydoğu kıyıları, 

Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi’ni kapsayan, oldukça geniş yayılış alanına sahip bir türdür. Bu örihalin  

türün nehirlerin mansab bölgeleri, nehir ağızları ve kıyı göllerinde de yaşayabildiği bilinmektedir. 

Türkiye’nin bütün kıyılarında yayılış gösteren bu türün, lagünlerde ve denizle bağlantısı olan göllerde de 

populasyonlar oluşturduğuna ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. İçsularda ise gümüş balığı ilk olarak Sapanca 

Gölü’nde tespit edilmiş, Son yıllarda Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan, başta Sakarya, Aksu, Asi ve 

Kızılırmak havzalarındaki bir çok doğal ve yapay gölde gümüş balığı varlığına ilişkin kayıtlar verilmiştir. 

Bu doğal göller ve baraj gölleri, denizle doğrudan bağlantısı olmayan izole tatlısu ortamlarıdır. Türkiye iç 

sularında gümüş balığının bu dikkat çekici yayılışının, kontrolsüz balık stoklama çalışmaları ve ekonomik 

değer taşıyan bu türün içsu balıkçılığı açısından cazip hale gelmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Tatlısularda bulunan gümüş balığı populasyonlarının ortak özelliği yüksek üreme başarısı göstermesi ve 

bunun sonucunda boş pelajik nişleri işgal ederek baskın tür haline gelmesidir. Kısa yaşam süresi, erken 

eşeysel olgunluğa erişme, uzun üreme periyodu gibi yaşam döngüsü özelliklerine bağlı olarak, bu balık türü 

Türkiye iç suları için ciddi bir istilacı olabilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu balık türünün zooplankton 

üzerinde yaratabileceği predasyon baskısı, ortamda yaşayan endemik türler ve ekonomik öneme sahip balık 

türleri ile rekabete girmesi halinde biyolojik çeşitlilik ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği  

öngörülmektedir.  

           Atherina boyeri’nin Türkiye içsularında büyüme ve üreme özelliklerine ilişkin çeşitli çalışmalar 

yapılmış olup, beslenme özelliklerine ilişkin bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada, daha önce büyüme ve 

üreme özelliklerinin belirlendiği Hirfanlı Baraj Gölü’nde, toplanmış olan mevcut örneklerden A. boyeri’nin 

beslenme özellikleri belirlenecek, içsu ortamındaki beslenme davranışı ortaya çıkarılacak ve yaşam döngüsü 

özellikleri tamamlanmış olacaktır. Böylece, ekosistem üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için ilk 

veriler elde edilerek, Türkiye içsularında istilacı karakterde olup olmadığı hakkında yorum yapılabilecektir.  

 Anahtar kelimeler: Hirfanlı Baraj Gölü, Beslenme, İstilacı Balık Türü. 
 

 

Project Abstract : Sand smelt (Atherina boyeri, Risso 1810) is a marine species widely distributed 

throughout the north eastern coasts of Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Black Sea and Caspian Sea. This 

euryhaline species is known to live in lower parts of rivers, estuaries and coastal lakes. The species inhabits 

all coasts of the seas surrounding Anatolia and it was also recorded from lagoons and lakes having 

connection with sea. Sand smelt was firstly recorded from Lake Sapanca. During the last decades there were 

many new records from different natural lakes and man-made lakes in Anatolia, i.e. reservoirs on Sakarya, 

Aksu, Kızılırnak and Orontes. The lakes and reservoirs mentioned here are isolated freshwater systems and 

they have no connection with seas. In Turkey, the distribution of this species in freshwater has been 

expanding conspicuously during the last decade by illegal introductions and is becoming popular for 

fishermen due to its economic value. The common features of the sand smelt populations confined to 

freshwater are successfull breeding and filling vacant pelagic niches and becoming dominant fish. This 

species has a great invasion potential in freshwater systems in Turkey due to life history traits such as short 

life span, early maturation and prolonged spawning period. Furthermore, sand smelt may have ecological 

impacts such as predation on zooplankton, competition with endemic species or commercially valuable fish 

species. Altough several studies on growth and reproduction of Atherina boyeri were carried out in inland 

waters, there is only limited information on feeding properties of this marine species. In this study,we aimed  
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to determine the feeding properties of sand smelt using previously collected samples from Hirfanlı 

Reservoir. Feeding behaviour of sand smelt should be enlightened in inland waters in order to reveal the 

life-history characteristics of this species. Thus, the first data will be obtained to assess the effects of sand 

smelt on the ecosystem and invasiveness of sand smelt in inland waters of Turkey could be revealed.  

Keywords: Hirfanlı Reservoir, feeding, invasive fish species. 
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Proje No         : 2014.05.04.236 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Artin Cebirlerinin Homolojik Boyutları 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Müge KANUNİ ER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Atabey KAYGUN, Arş. Gör. Semiha ÖZGÜL  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.05.2016      
 

Proje Özeti : Değişmeli ve yarı-basit artin cebirlerinin sınıflandırılmasını kullanarak genel (değişmeli ya da 

yarı-basit olması gerekmeyen) artin cebirlerinin küçük ve kombinatorik bir kategori cinsinden sınıflandır-

ması yapılacaktır. Ardından, bu sınıflandırma ve filtrelenmiş kompleksler ve spektral diziler kullanan 

standart metodlar kullanılarak artin cebirlerinin homolojik boyutları için alt ve üst sınırlar bulunacaktır.  

          Değişmeli artin cebirlerinin, değişmeli lokal artin cebirlerinin sonlu çarpımı olduğu literatürde iyi 

bilinen bir teoremdir [Lam, s.351 Corollary 23.12]. Yarı basit artin cebirleri ise, Artin - Wedderburn 

teoreminin ifade ettiği üzere, bölmeli halkalar üzerindeki matris halkalarının sonlu direkt toplamıdır. [Lam, 

s. 35. Paragraf 3.5]. Her iki sınıflandırma da artin cebirlerinin merkezleyen dik idempotentlerinin üzerine 

kuruludur. Bu güne kadar genel artin cebirleri için buna benzer bir yapı teoremi bulunamamıştır. Bu 

projenin amaçlarından biri, artin cebirleri için bir sınıf idempotente dayalı bir sınıflandırma yönteminin 

geliştirilebilirliğini araştırmaktır. Bu konudaki ön araştırmamız, merkezleyen idempotentlerden daha genel 

bir idempotent türünün incelenmesi gerektiğini göstermektedir. 

          Nöteryen cebirlerin ve bu cebirlerin temsillerinin, (ko)homolojik boyutları üzerine varolan bazı açık 

sanılar artin cebirlerine ilginin artmasına ve pekçok makale yazılmasına ön ayak olmuştur (bu sanıların 

sonlu boyutlu cebirlerde getirdiği sonuçların incelendiği bir makale için bkz. [Happel]). Hopkins-Levitski 

Teoreminin [Lam, s. 59, Paragraf 4.15]) ifade ettiği üzere artin cebirleri nöteryen olduğundan, bu sanıları 

artin cebirleri için yeniden ifadelendirip çözümün yapılabilirliğini araştıracağız.  

          Dİkkate değer iki önemli sanı tespit ettik. İlki Bass’ın bir cebirin büyük ve küçük soncul (finitistic) 

boyutunun sonlu olduğu sanısı [Bass] (bkz. [Happel]), ve diğeri ise nöteryen cebirinin global boyutu ve 

Hochschild homolojik boyutu arasındaki özel bir ilişki üzerine olan Han’ın sanısıdır [Han] (bkz. [Happel]). 

Artin cebirleri üzerine olan bu sanıları ispatlamaya çalışmadan önce yapılması gereken, genel (değişmeli 

veya sonlu boyutlu olması gerekmeyen) lokal artin cebirlerinin (ko)homolojik boyutları üzerinde sonuçlar 

geliştirmektir. Ne yazık ki, eğer lokal artin cebirleri sonlu boyutlu veya değişmeli değilse bu konuda bilenen 

çok azdır. Projemiz, özellikle bu boşluğun kısmen de olsa doldurulmasını hedeflemektedir.  

          Sonlu boyutlu artin cebirleri ve bunların temsilleri, Auslander-Reiten yönlü çizgesi çevresinde 

geliştirilen metodlar sayesinde oldukça kombinatorik bir konudur ve değişik sınıf cebirler ve bunların 

temsilleri teorisinde homolojik ve homotopik metotların kullanımında bu konuyla ilintili yeni ve heyecan 

verici gelişmeler olmuştur. Bu projede başarmak istediğimiz hedeflerden biri, literatürde varolan çok 

gelişmiş kohomolojik ve homotopik teknikleri (spektral diziler ve filtrelenmiş kompleksler gibi homolojik 

cebirin en temel araçlardan başlayarak [McCleary, Weibel]) kombinatorik ve algoritmik tekniklerle (artin 

cebirlerinin idempotentlerini çalışarak geliştireceğimizi umduğumuz bazı sınıf yönlü çizgeler) birleştirerek 

artin cebirlerinin kohomolojik boyutunu çalışmak için (hem teorik hem de hesaplamaya yönelik) yeni metod 

ve araçlar geliştirmektir. Bu araştırma sürecinde, üçgenleşmiş kategoriler [Neeman], diferansiyel dereceli 

kategoriler [Keller] ve model kategoriler [Hovey] gibi çok özel araçlara da ihtiyaç duyacağımızı tahmin 

etmekteyiz. 

          Proje kapsamında izlenecek adımları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Üzerinde çalışacağımız teknik ve 

teorik problemlerin tartışılacağı düzenli seminerler düzenleyeceğiz. Proje kapsamındaki problemler ve 

bunların çözümleri konusunda çalıştaylar düzenleyip, bu konuda uzman olan ya da bu konuyu öğrenmek 

isteyen meslekdaşlarımızı ve lisansüstü öğrencileri davet edeceğiz. Üzerinde uğraşacağımız problemlerin 

çözümüne katkısı olacak yurtiçi ve yutdışından danışmanlar çağıracağız.  

Bu konuda lisansüstü dersler açıp, projeye lisansüstü öğrenciler dahil edeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Artin cebirleri, homoloji, homolojik boyut. 
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Project Abstract : Following the classification of commutative and semi-simple artin algebras, we would 

like to classify arbitrary (not necessarily commutative or semi-simple) artin algebras in terms of a very 

combinatorial small category. Then using this classification, and the standard tools of filtered complexes 

and spectral sequences, we would like to obtain upper and lower bounds for (co) homological dimensions of 

artin algebras. 

          There is a well-known structure theorem for commutative artin algebras: they are finite products of 

commutative local artin algebras [Lam, pg.351 Corollary 23.12]. For the semi-simple case, we have the 

Artin-Wedderburn Theorem which states that semi-simple artin algebras are finite direct sum of matrix 

algebras over divison rings [Lam, pg 35. Paragraph 3.5]. Both of these classifications depend on a good 

understanding of central orthogonal idempotents of the underlying artin algebra. To this date there is no 

general structure theorem for arbitrary artin algebras similar to the structure theorems we mentioned above. 

One of the aims of this project is to investigate the viability of developing such a classification scheme 

based on some class of idempotents of the underlying algebra. Our preliminary investigation on the subject 

indicates that one has to consider a more general type of idempotents than central idempotents. 

          There are various open conjectures on cohomological dimensions of noetherian algebras and their 

representations, which have drawn considerable attention and have generated a large volume of literature 

(see [Happel] a good account of the finite dimensional algebras). Since artin algebras are also noetherian 

(Hopkins-Levitski Theorem [Lam, pg 59, Paragraph 4.15]) we would like to investigate the feasibility of 

reformulating and then solving these conjectures specifically for artin algebras.  

          There are two main conjecture that caught our attention. The first one is Bass' conjecture on finiteness 

of the big and small finitistic dimension of an algebra [Bass] (cf. [Happel]), and the second is Han's 

conjecture on a specific relation between global dimension and Hochschild homological dimension of a 

noetherian algebra [Han] (cf. [Happel]). But before anyone can attack these conjectures for artin algebras, 

one needs results that will allow developing a better control over the (co)homological dimensions of general 

(not necessarily commutative or finite dimensional) local artin algebras. Unfortunately, the literature on the 

subject is very sparse if the local artin algebra under investigation is not assumed to be finite dimensional or 

commutative. Our project specifically aims, in part, to fill this particular gap in the literature.  

          Finite dimensional artin algebras and their representations, thanks to the methods developed around 

Auslander-Reiten quiver [ARS], are very combinatorial objects, and there are recent and exciting relevant 

advances in the use of homological and homotopical methods in representation theory of various classes of  

algebras. One of the goals we would like to pursue in this project is to develop necessary tools and methods  

(both theoretical and computational) to study cohomological dimension of arbitrary artin algebras by 

merging the state-of-the-art cohomological and homotopical techniques (starting from the most rudimentary 

tools from homological algebra such as spectral sequences and filtered complexes [McCleary, Weibel]) with 

combinatorial and algorithmic techniques (various classes of quivers or directed graphs we hope to develop 

by studying idempotents of artin algebras) already available in the literature. In the course of this 

investigation, we suspect that we are going to also need more esoteric tools such as triangulated categories 

[Neeman], differential graded categories [Keller] and model categories [Hovey]. 

          We can summarize the steps we will follow in this project as follows. We will organize weekly 

seminars on the topics we will consider through this project. We will conduct workshops about these topics 

and problems, and invite graduate students, colleagues and experts in the field. We will invite certain expert 

colleagues as consultants to help us to understand the keys portions of these topics. We will teach graduate 

classes on the subject to promote the project and entice graduate students.  

Keywords : Artin Algebras, Homology and Cohomology, Homological Dimension. 
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Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.11.2014        

Proje Özeti : Patoloji, kanser ve diğer hastalıkların mikroskopik teşhisinde temel bir tıp bilimidir. İnsan 

vücudundan örneklenen ameliyat materyali ve biyopsilerin incelenebilir hale gelmesinde geçirdiği teknik 

işlemler sırasında bazı kimyasal maddelere ve gazlarına maruziyet söz konusudur. Patoloji ekibinin sağlığı 

ve çevre sağlığını koruyucu önlemler almak, şartları optimize etmek, kalite kontrol çalışmalarının da önemli 

bir bileşenidir.  

          Patoloji laboratuvarlarında yüksek miktarda formaldehit, ksilen, alkol ve paraffin gibi kimyasallar 

kullanılır. Bu nedenle patoloji laboratuvarlarının havalandırma sistemleri merkezi binadan ayrı olarak 

dizayn edilmelidir. Patoloji laboratuvarlarının havalandırma konusu çalışan sağlığını koruma için öncelikli 

konudur. Kullanılan kimyasalların zararı konusunda çok sayıda yayın olmasına rağmen havalandırmanın 

nasıl olması gerektiği konusundaki yayın sayısı oldukça azdır. Laboratuvar havalandırmasında öngürülen; 

kimyasal değişimine bağlı olarak günde en az 6-15 kez hava değişiminin ortamdan sağlanmasıdır. Bu 

çalışma ile patoloji laboratuvarındaki uygulamalardan kaynaklanan koku kaynaklarının ortama yayılmadan 

kabinler aracılığı ile emilmesi amaçlanmaktadır. Kabinlerde sistem; tezgah düzeyinde aspirasyon ve 

yukarıdan üfleme aşağıdan çekiş esasına dayanmaktadır.  

          Ayrıca ‘tam otomatik formaldehit hazırlama ve dağıtım sistemi’ ile %37'lik formaldehitten %10’luk  

formaldehit hazırlanmakta ve bu sistemin havalandırmalı kabine bağlanan bir musluktan alınması sayesinde 

kullanıcının hem hazırlarken hem de kullanırken maruz kalması önlenecektir. Ayrıca taşıma ve hazırlama 

esnasındaki kazaların önüne geçilecek ve her seferinde standart bir karışım elde edilecektir. Bu cihaz 

sayesinde, kurumlara 10 kat daha fazla maliyete neden olan kullanıma hazır formaldehitin alınmasına gerek 

kalmayacaktır. Cihazın varlığı, ortam havasındaki formaldehit miktarını azaltacağından cihazın 

havalandırma projesine dahil edilmesi uygun görülmüştür.  

 

Project Abstract : Pathology is a medical specialty essential to patient care with the diagnosis of cancer 

and other diseases at microscopic level. The conditions of pathology workers should be optimized, as well 

as the quality control.This optimization necessiates the knowledge of hazards and expectations. The major 

occupational health problems encountered in pathology laboratories are biological hazards, chemical 

hazards ( formaldehyde, xylene, aromatic amins, latex), physical hazards, and ergonomic hazards.  

           Specifically for reasons of health and safety, but also to provide a comfortable working environment, 

ventilation should be a high priority in the histopathology laboratory. Besides, it is essential to have 

detoxification and filtration of formaldehyde before giving it to environment in terms of disposal 

management. 

          There are a number of types of ventilation that should be used, each to handle a specific need. 

Although we favour laboratories where windows can be opened, (nothing is more comfortable than fresh 

air), Air movement in the histology laboratory can be a liability, especially when cutting sections, and it is 

important that it is both controlled and effective. Many laboratories have ventilation systems, which are 

ineffective, inadequate and ill,   

          The correct positioning of input and extract ducts should bewhereby make up air is put in at high level 

and extracted at low level. This ensures that the air (and fume) direction is taken away from the face of the 

user, and provides a better air exchange system. The measurement of general ventilation is counted as the 

number of times that the total volume of air in the room can be changed in one hour. As a general guide the 

average laboratory will require nine air changes per hour, but this will depend upon usage and the amount of 

fumes present in the atmosphere.  
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         On the other hand, the ready to use formalin is ten times more expensive than 37% concentrated 

formalin. For this reason most of hospitals can't buy ready to use formalin. Ready to use formalin is also 

problem about storage and transport. In this point, a closed automatic formaldehyde dosage and preparation 

system would be a good solution for the hospital. A closed automated system is described that aspirates 

37% formaldehyde from large, drums at a remote location, and delivers 10% formalin in ready-to-use form 

at a special faucet in the histology laboratory without human intervention. Each step is carried out fully 

automatically to prevent formaldehyde exposure. This device, improves the quality of the final solution, 

simplifies preparation. The system automatically calculate the amount of liquid and 37% formaldehyde to 

prepare of 10 % formalin and ensures an accurate and homogenous mixture.  
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2014.05.03.238 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Ozonlanmış Fındık Yağı Eldesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 23.05.2014 – 23.05.2016        

 

Proje Özeti : Fındık ülkemiz tarımsal ürün ihracatında büyük önem taşımaktadır. Yıllık bir buçuk milyar 

dolarlık bir ihracata sahiptir. Fındığın katma değerini yükseltecek her yeni ürün çok büyük önem 

taşımaktadır. Projemizde fındıktan medikal-kozmetik alanda büyük önemi olan bir ürün elde edeceğiz. 

Ozonlanmış fındık yağı eldesini gerçekleştireceğiz. Elde edilecek yağın tüm fiziksel, kimyasal ve medikal-

kozmetik analizleri de gerçekleştirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Fındık yağı, Ozonlama, Ozonlu fındık yağı, Kozmetik  
  

Project Abstract : Hazelnut, our country is of great importance in the export of agricultural products. It has 

One a half billion dollars in annual exports. Each new products is very important to raise the added value of 

hazelnuts. In our project, we will have a product from nut which is of great importance in the medical-

cosmetic fields. We will synthesize ozonated hazelnut oil. It will be perform physical, chemical and 

medical-cosmetic analyses to synthesized oil  

Keywords: Hazelnut Oil, Ozonation, Ozonated hazelnut oil, Cosmetic 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No           : 2014.05.02.239 

Proje Türü       : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Fitalosiyanin ve Karbon Nanoparçacık Bileşikleriyle Katkılandırılmış Nematik Sıvı 

Kristallerin Optoelektronik Özelliklerinin Karakterizasyonu. 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Eren GÜMÜŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        

Proje Özeti : Sıvı kristallere çok küçük orandaki katkılanan boya, nano parçacık veya fitalosiyanin 

malzemeler, SK yapıların elektronik ve optik özelliklerinde önemli ölçüde etkiler ortaya çıkarmıştır. 

Oluşturulan bu hibrit yapılar nano-elektronik, biyomedikal ve nano-sensörler vb. günümüzün son derece 

sıcak çalışma konuları için araştırma konusu haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında farklı fitalosiyanin 

bileşiklerinin (Fe, Ni, Co, Cu fitolasiyanin uygun olanları) ve karbon nanoparçacıkların, sıvı kristallere 

katkılanması ile elde edilen orijinal hibrit yapıların elektro-optik karakterizasyonu amaçlanmaktadır. 

Oluşturulan özgün deneysel düzeneklerden elde edilen veriler moleküler etkileşim mekanizmaları 

çerçevesinde incelenerek sistemin performans analizi gerçekleştirilecektir. Elde edilen saf ve katkılı sıvı 

kristal yapıların Dielektrik Spektroskopisi Tekniği (DST) ile elektriksel özeliklerinin belirlenerek yapının 

tümüyle elektro-optik karakterizasyonu yapılacaktır. Bu kapsamda metalofitalosayinin(MPc) ve karbon 

nanoparçacıkların yapılarının saf sıvı kristallere katkılandırılıp UV-VIS foto-indükleme altında frekansa ve 

voltaja bağlı dielektrik ve I-V(Akım voltaj) karakterizasyonu denenecek kurguların arasında gelmektedir. 

Yine bu yapılarda katkı oranları gibi parametrelerinin değişimine bağlı olarak, elektro-optik ölçümlerden 

elde edilen verilerden hibrit yapıların optimizasyonu ve sistemin performans analizi gerçekleştirilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: Kristal yapılar, Sıvı kristaller, Dielektrik özellikler, UV etkisi, Elektro-Optik,  

Project Abstract : Nanoparticle, dye and Phthalocyanine Compounds, which are doped into liquid crystals  

(LCs) with very little portions, bring about important effects in the electronic and optic properties of LC 

structures. These hybrid structures have become a topic of research studies, such as nano-electronic, 

biomedical and nano-sensors. In this thesis, the electro-optic characterization of original hybrid structures 

which are prepared by doping phtlacyonine compounds (Fe, Ni, Co, Cu phtlacyonine) and carbon 

nanoparticle into LC will be investigated. The performance analysis of the system will be done by 

investigating the data gathered through the individual experimental setups through molecular interaction 

mechanisms. The prepared pure and doped LC structures’ electro-optic characterization will be done by 

investigating the electrical characteristics of the structures by Dielectric Spectroscopy Technique (DST).  

          In this context, investigation of the frequency dependence of dielectric properties and I-V (Current-

Voltage) characterization of LCs doped with metalofitalosayinin(MPc) and and carbon nanoparticle is 

among the experimental procedures which will be tried under UV-VIS illumination. Moreover, the 

optimization and analysis of system performance will be done using the data gained by electro-optic 

measurements depending on the changes in the parameters such as doping concentration  

Keywords: Crystal Structures, Liquid Crystals, Electrical Characteristics, Dielectric Properties, Frequency 

Effect.  
  

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.08.01.240 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Gelir Yönetimi Uygulamaları: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Mehmet Selami YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Çiğdem GÜR 
 

Proje Durumu : Tamamlandı 
 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.02.2015        

Proje Özeti : Gelirleri kontrol altına alabilmek ve yükseltmek ticari kuruluşların yıllar boyunca ana hedefi 

olmuştur. Özellikle rekabet ortamının günden güne zorlaştığı bir ortamda, işletmeler varlıklarını devam 

ettirebilmek ve kar marjlarını yükseltmek için yenilikçi yöntemler bulmaya çalışmaktadır. Bu yöntemlerden biri 

olan Gelir Yönetimi’ni uzun zamandır çeşitli sektörlerdeki firmalar gelirlerini arttırmak için kullanmaktadır.  

          1970’lerin sonunda ABD havayolu sektöründe gerçekleşen serbestleşme hareketiyle beraber Gelir 

Yönetimi kullanılmaya başlanmıştır. Gelir Yönetimi kısaca maksimum kara ulaşabilmek için, doğru ürünü, doğru 

fiyata, doğru müşteriye ve doğru zamanda satabilme işlemidir. Son yıllarda Gelir Yönetimi havayolları ve otel 

sektörü tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kapasitesi sınırlı olan hizmet endüstrileri için 

gelirleri maksimize etmek amacıyla kullanılır. Havayolu ve otelcilik sektörü dışında, araba kiralama sektörü,  

sağlık sektörü, taşımacılık sektörü, telefon iletişimi sektörü gibi bozulabilir envantere sahip sektörlerde 

kullanılmaktadır.  

         Otel işletmelerinde ürünlerin stoklanamaz olması nedeniyle satılamayan her oda işletmenin doğrudan 

kaybına yol açmaktadır. Bu sebepten dolayı otel yöneticileri en uygun kapasite tahsisi ve fiyat uygulamaları için 

Gelir Yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. Otel işletmelerinde Gelir Yönetimi, en yüksek geliri 

sağlamak amacıyla oda fiyatının yükseltilip azaltılması ve rezervasyonların kabul edilmesi veya reddedilmesine 

karar vermek için kullanılan bir seri talep tahmin tekniğinden oluşur (Yolal, 1998;70). Otel işletmelerinde Gelir 

Yönetimi’nin amacı kısa vade de gelirlerin arttırılması uzun vadede ise karın arttırılmasına yönelik sistematik bir 

yaklaşım sunmaktır. Aynı standartlara sahip olan otel işletmeleri arasında gelir yönetimi rekabet üstünlüğü 

sağlamaktadır. Gelir Yönetimini başarıyla uygulayan otel işletmeleri rakiplerinden öne geçmektedir. Marriot 

İnternational Gelir Yönetiminin otelcilik sektöründe kullanılmasında öncü olmuştur. 

 

Project Abstract : The ability to control and to raise revenue for years the main objective of business 

organizations has been. Difficult competitive environment, especially in an environment where day after day, to 

continue their business assets and profit margins are trying to find innovative ways to raise. This method is one of 

the longtime Income Management companies in various industries are using to increase their income.  

           At the end of 1970 that took place in the U.S. airline industry deregulation has been used together with the 

Revenue Management. In order to achieve maximum land briefly Revenue Management, the right product at the 

right price to the right customer at the right time to sell is the process. Revenue Management airlines and hotels 

in recent years has been widely used by industry. Limited capacity for service industries, especially those used in 

order to maximize revenue. Airline and outside the hospitality industry, car rental sector, health sector, transport 

sector, such as telephone communication industry sectors that have been used in the inventory is perishable.  

          In hotel business can not be sold because of the products are not stocked each room leads to a direct loss of 

business. For this reason, the optimal capacity allocation and price of the hotel managers for application of 

Revenue Management practices are needed. Revenue Management in the hotel business, in order to provide the 

highest revenue raising and reduction of room rates and booking of acceptance or rejection of demand forecasting 

techniques used to decide consists of a series (Yolalan, 1998; 70). The aim of Revenue Management in hotel 

business in the short term to increase revenue in the long term is to provide a systematic approach for increasing 

profit. Having the same standard of hotel revenue management business provides a competitive advantage. The 

hotel successfully implemented Revenue Management business is to get ahead of their competitors. Marriot 

Internationale Revenue Management has been a pioneer in the use of the hospitality industry. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mehmet Selami YILDIZ, Çiğdem GÜR, “Gelir 
Yönetimi uygulamaları: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, 9. Uluslararası Kongre: Turizm 

İşletmeciliğinde  Yeni Perspektifler (Tourman2014), 25-27 Eylül 2014. 
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Proje No         : 2014.04.01.241 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Sıçanlarda Gül Yağının (Rosa damascena) Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite 

Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Seyit ANKARALI 

 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Şengül CANGÜR, Arş. Gör. Ersin BEYAZÇİÇEK 

                                                               Arş. Gör. Özge BEYAZÇİÇEK, Dokt. Öğr. Ayhan ÇETİNKAYA 
 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        

Proje Özeti : Yeryüzünde epilepsi hastalığı olan yaklaşık 50 milyon insan vardır. Bu hastaların %30’u 

şimdiye dek keşfedilen antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ayrıca bu ilaçların yan etki profili çok geniştir. 

Rosa damascena (Isparta gülü) bitkisinden elden edilen gül yağı, geleneksel tıpta ve gıda endüstrisinde 

kullanılmaktadır. Gül yağı analjezik, antispasmodik, antioksidan, antikonvülsan ve nöroprotektif etkilere 

sahiptir. Gül yağının antikonvülsan etkileri kindling ve pentilenetetrazol (PTZ) epilepsi modelleri 

kullanılarak araştırılmıştır.  

          Bu çalışmanın amacı gül yağının sıçanlarda penisilinle oluşturulan deneysel epilepsi modeli 

üzerindeki akut etkisini elektrofizyolojik olarak araştırmaktır. Bu çalışmada 42 yetişkin erkek Wistar sıçan 

kullanılacaktır ve bu sıçanlar; kontrol (penisilin), sadece gül yağı, diazepam ve 100, 500 ve 1000 mg/kg 

dozlarda gül yağı grupları olarak 6 farklı gruba ayrılacaktır. Penisilin dışındaki tüm maddeler intraperitonal 

olarak uygulanacaktır. Sıçanlar 1.25 g/kg üretan dozunun intraperitoneal olarak uygulanmasıyla anestezi 

altına alınıp, sol korteks üzerindeki kemik kaldırılacak ve somatomotor alana elektrotlar yerleştirilecektir. 

Beş dakikalık bazal aktivite kaydından sonra gül yağı ve diazepam enjekte dilecektir. Gül yağı ve diazepam 

uygulanmasının 30. dakikasında penisilinin (500 IU) intrakortikal olarak uygulanacaktır. Penisilin sonrası 

120 dakika daha ECoG kaydı alınacaktır. Kayıtlardan elde edilen elektrokortikografik veriler yazılım 

programı ile analiz edilecektir. Aynı zamanda ilk epileptiform aktivitenin başlama latensi, epileptiform 

aktivitenin diken dalga sıklığı ve diken dalga genliği istatistiksel olarak analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Gül Yağı, Epileptiform Aktivite, Elektrokortikografi, Sıçan, Rosa damascena. 

Project Abstract : Nearly 50 million people who have active epilepsy with refractory seizures and need 

therapy, at the present time. 30 % of these patients are resistant to all anti-epileptic medications discovered 

up to now. In addition, the side effect profile of these drugs is very wide. Rosa oil is derived from Rosa 

damascena (Isparta rose) which is used in traditional medical plant and food industry. It has analgesic, 

antispasmodic, antioxidant, anticonvulsant and neuroprotective effects. The anticonvulsant effects of rose 

oil were also investigated by using kindling and pentylenetetrazole (PTZ) seizure models in mice and rats.  

           Aim of this study is to investigate effects of rose oil using on experimental penicillin-induced 

epilepsy model in rats electrocorticographically. In this study 42 adult male Wistar rats will be used, and 

these rats will be divided into 6 groups, control (penicillin), only rose oil, diazepam, and the doses of 100, 

500 and 1000 mg/kg of rose oil. All of the substances will be administered intraperitoneally except 

penicillin. After rats will be anesthetized with administration of the 1.25 g/kg dose urethane 

intraperitoneally, the left part of the skull will be removed. A pair of Ag/AgCI electrodes will be placed on 

somatomotor area, and electrocorticographic (ECoG) recording will be obtained. After recording a five-

minute basal activity, rose oil will be injected. At the 30th minute of rose oil application, epileptiform 

activity will be induced by intracortical (i.c.) administration of penicillin (500 IU). Data from recordings 

will be digitized by the software. The first spike latency, spike wave frequency, and spike wave amplitude 

of epileptiform activity will be analyzed statistically.  

Anahtar Kelimeler: Rose Oil, Epileptiform Activity, Electrocorticography, Rat, Rosa Damascena. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.01.242 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Hijyenik ve Non Hijyenik Bal Arısı Kolonilerinde İmmün Cevabın Genetik Teşhisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE, Merve KAMBUR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        

Proje Özeti : Bal Arıları diğer sosyal böcekler gibi parazit ve patojenlerin zararlı etkisini azaltmak için hem  

toplumsal hem de bireysel özellikler içerirler. Bireysel özellikler arasında doğuştan gelen immün cevap hem 

bireysel ölümleri azaltma hem de kolonideki bireyler arasında patojenlerin yayılmasını önleme 

potansiyeline sahiptir. Bu immün mekanizmanın anlaşılması sosyal yaşamın temel risklerinin ve koloni 

bireyleri arasında patojenlerin yayılmasının anlaşılmasını sağlayabilir. Bal arılarının hijyenik davranışı, bazı 

hastalık ve zararlılara karşı geliştirdikleri savunma mekanizmasıdır.  

           Bu çalışmanın amacı antibakteriyel peptid genleri Abesin, Defensin1 ve Defensin2 genlerini 

inceleyerek hijyenik ve non-hijyenik davranışın koloni bireylerinin immün cevabı ile ilgili olup olmadığını 

izlemek ve bireysel bağışıklığın bal arısı (Apis mellifera)’nın koloni seviyesindeki hijyenik davranışı 

üzerindeki etkisini incelemektir.  

Anahtar Kelimeler : Hijyenik Davranış, Doğuştan Bağışıklık. 

Project Abstract : Honeybees as another social insects have evolved both communal and individual traits 

that reduce the impacts of their numerous parasites and pathogens. Among the individual traits, innate-

immune responses have the potential to reduce both individual mortality and the spread of pathogens among  

colony members. An understanding of the costs and benefits of such responses can provide a more complete 

understanding of a primary risk of social life, horizontal disease transmission among colony members. The 

hygienic behaviour of honey bees is a defense mechanism against disease and pest.  

           The aim of this study to assess the impact of individual immunity on colony-level hygienic 

behaviorm in honey bees (Apis mellifera L) following hygienic and non-hygienic behavior are correlated 

with the immune responsiveness of colony members, by assessing the gene encoding antibacterial peptids 

Abaecin, Defencin1 and Defencin2. 

Keywords: Hijyenic behavior, innate immunity 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.03.243 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Yeni Metal Nanokatalizörler ve Enerji Uygulamaları 

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        

 

Proje Özeti : Artan dünya nüfusuyla beraber günümüzde enerjimizi sağladığımız kömür, petrol, doğalgaz  

gibi kaynaklar yetersiz kalmaktadır. Ayrıca fosil yakıtların verimliliklerinin düşük olması, sera gazları 

yayması ve hızla tükeniyor olması oldukça önemli dezavantajlarındandır. Bu nedenlerden dolayı bilim 

adamları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve yakıt pilleri (fuel cells) gibi alternatif enerji kaynaklarına 

yönelmişlerdir. Önerilen bu projede verimliliğinin yüksek olması, çevre dostu olması, kolay elde 

edilebilmesi ve küçük çaplı taşınabilir enerji kaynağına en uygun olması nedeniyle doğrudan alkol (metanol, 

etanol, 2- propanol) yakıt pilleri üzerinde çalışılacaktır. Yakıt pilleri, kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik 

enerjisine çeviren elektrokimyasal cihazlardır. İki bölümden oluşmaktadırlar;  

a) yükseltgenme tepkimesinin olduğu anot  

b) indirgenme tepkimesinin olduğu katotdur.  

            Çeşitli yakıt pilleri vardır. Çalışma prensiplerinin benzer olmasına rağmen bunlar farklı amaçlar için 

optimum duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Örneğin alkol yakıt pili ailesinin önemli bir üyesi olan, 

doğrudan metanol yakıt pilleri küçük kapasiteli, ~10-30 kW, taşınabilir enerji üretimi için en uygun yakıt 

pilllerinden biri olarak görülmektedir. Burada oluşan tepkimeler aşağıda verilmiştir;  

CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-               εº = 0.043 V (SHE göre) Anot tepkimesi  

3/2O2 + 6H+ + 6e-  →  3H2O                          εº = 1.229 V (SHE göre) Katot tepkimesi  

CH3OH + 3/2O2 → CO2 + 2H2O                     εº = 1.186 V (SHE göre) Toplam Tepkime  

Bu projede kullanılacak diğer alkoller(etanol,2- propanol) içinde genel olarak aşağıdaki  

reaksiyon verilebilir;  
 

CnH2n+1OH + (2n − 1) H2O → (n) CO2 + (6n)H+ + (6n)e− 
 

          Doğrudan alkol yakıt pillerinin kömürden, doğalgazdan, petrolden, ve atıklardan kolaylıkla 

üretilebilmeleri, diğer hidrokarbonlara göre ucuz ve daha yüksek enerji potansiyeline sahip olmaları, 

alkollerin tepkimesi sırasında doğaya zarar veren SO2, NOx gibi gazların üretilmemesi, sıvı halde 

olduklarından hidrojen gibi taşıma ve depolama problemlerinin olmaması, atık olarak su ve ısı elde 

edilmesi, özellikle oda sıcaklığında yükseltgenebilir olması ile arabalarda yakıt olarak kullanılabilmeleri 

gibi pek çok avantajları vardır.  Doğrudan alkol yakıt pillerinin yukarıda verilen avantajlarına rağmen, 

pratikte kullanılmasını önleyen en büyük dezavantajı, elektrokimyasal olarak aktivitelerinin çok düşük 

olmasıdır. Bu nedenle, doğrudan alkol yakıt pillerinde kullanılan alkolü aktive edebilmek için 

nanokatalizörlere ihtiyaç vardır. Bu amaçla pekçok katalizör hazırlanmıştır. Ancak bu katalizörlerin hiç biri 

günlük hayatta kullanılabilecek kadar aktiviteye sahip değildir. Bu nedenle, bu çalışmada, temiz enerji 

üretiminde kullanılan doğrudan alkol yakıt pilleri için yeni metal nanokatalizörler hazırlanacak, hazırlanan 

bu katalizörlerin fiziksel ve elektrokimyasal özellikleri tayin edilerek, katalizör yüzeyinde gerçekleşen alkol  

yükseltgenme tepkimesinin mekanizması bulunacak ve bunların yanında alkol yükseltgenme tepkimesine 

karşı aktiviteleri tayin edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Temiz Enerji, Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri, Nanokatalizörler, Taramalı ve Geçirmeli 

Elektron Mikroskobu (SEM ve TEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 
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Project Abstract : Today, most of the energy is being supplied by conventional energy sources such as 

coal, petroleum oil and natural gas. Unfortunately, these energy sources have some disadvantages due to 

their inherent. These are:  

a) low efficiency,  

b) production of considerable amount of environmentally unfriendly gases such as SO2, NOx and CO2, and  

c) they are found in limited amount in nature. Because of these disadvantages, scientists  

are directed to find out new alternative energy sources, such as solar cells and fuel cells.  

           In this proposed project, the direct alcohol fuel cells will be studied due to its high efficiency, low 

pollution, wide availability from its sources and the most suitable portable energy generators. Fuel cells 

directly convert chemical energy into electrical energy. They consist of two sections: a)anode where the 

oxidation reaction is occurred, and b) cathode where the reduction reaction is occurred. There are many 

kinds of fuel cells and these are being tried to optimize for different purposes. For instance, direct methanol 

fuel cells which is one of the most important types of fuel cells, is the most promising fuel cells for small 

capacity, ~% 10-30 kW, and portable energy source. The reactions which are occurred here are given 

below;  

 

CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-               εº = 0.043 V (vs. SHE) Anode reaction 

3/2  O2 + 6H+ + 6e-  →  3H2O                        εº = 1.229 V (vs. SHE) Cathode reaction 

CH3OH + 3/2O2 → CO2 + 2H2O                     εº = 1.186 V (vs. SHE) Overall reaction 

 

          The general reaction for the other alcohols, ethanol, 2- propanol that will be used in this project can 

be written as  

CnH2n+1OH + (2n − 1) H2O → (n) CO2 + (6n) H+ + (6n)e− 

 

There are many advantages of direct alcohol fuel cells. Alcohols;  

a) have readily availability from coal, natural gas, petroleum and municipal or agricultural waste.  

b) are cheaper in comparison to other hydrocarbons and potentially have higher energy content per unit 

mass than other fuels,  

c) have no SO2 or NOx production, which are harmful for the nature, during the alcohol oxidation reaction.  

d) are liquid fuel, therefore they are easier to store and transport than gaseous fuels such as hydrogen.  

e) are oxidized at room temperatures, which would make it suitable for use in cars and other vehicles.  

           In spite of these obvious advantages of the direct alcohol fuel cells, there is a basic problem which to 

date have prevented in their practical applications. That is low electrochemical activity of alcohols. In order 

to solve this problem, lots of nanocatalysts are prepared to activate the alcohols which are used in direct 

alcohol fuel cells. However, none of the catalysts has enough activity to use in our daily life. Therefore, in 

this proposed project, new different size of Pt metal nanocatalysts, which are used in clean energy 

production, will be prepared for methanol, ethanol and 2-propanol oxidation reactions, physical and 

electrochemical properties of the prepared catalyst will be defined, mechanism for alcohol oxidation 

reaction on the surface of prepared catalysts will be investigated and the activities of the prepared catalysts 

for alcohol oxidation reaction will be found out.  

Keywords: Clean Energy, Direct Alcohol Fuel Cells, Nanocatalysts, Scanning and Transmission Electron 

Microscopy (SEM and TEM), Atomic Force Microscopy (AFM) 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.06.244 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Sınır Bölgesinde Kadın Olmak: Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Örneği 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Latife AKYÜZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Esra Hatice OĞUZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.12.2014        

Proje Özeti : Bu araştırma, sınır bölgelerinde yaşayan kadınların, sınırın ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal  

ve kültürel değişimleri, günlük yaşamlarında nasıl algıladıklarını ve deneyimlediklerini anlamak üzere 

tasarlanmıştır. Türkiye-Gürcistan sınır bölgesi –Sarp sınır köyünden Hopa ilçesine kadar olan bölge- örnek 

alan olarak seçilmiştir. Sarp sınır bölgesi, hem sınırın varlığıyla ortaya çıkan dönüşümleri ve hem de bu 

dönüşümleri bu bölgede yaşayan kadınların nasıl deneyimlediğini gözleyebileceğimiz, çok-kültürlü ve çok 

etnikli yapıya sahip bir bölgedir. 1988 yılı Ağustos ayında, o güne kadar araç ve insan trafiğine kapalı olan 

Sarp Sınır Kapısı bu tarihten sonra geçişlere açılmış ve bu durum bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel 

yaşamında çok önemli değişim ve dönüşümler yaratmıştır. Bu sürecin etkilerini en derinden yaşayan ise 

hem yerel kadınlar ve hem de çalışmak ya da yerleşmek üzere sınırı aşıp gelen “göçmen” kadınlar olmuştur.     

           Bu araştırmada da bu kadınlarla görüşerek, onların kendi deneyimleri üzerinden süreci anlamaya 

çalışacağız. Görüşmecilerin algı ve deneyimleri bilgi kaynağımız olduğundan nitel araştırma yöntemleri 

kullanılacak ve etnografik bir çalışma yürütülecektir. Sınır bölgeleri her gün binlerce insanın giriş-çıkış 

yaptığı, kültürlerin, farklı kimliklerin karşı karşıya geldiği değişken ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ayrıca 

bu bölgelere özgü bazı ekonomik faaliyetler kaçakçılık, nakliyat, sınırın diğer tarafından gelen kadınların 

çalıştırıldığı eğlence sektörü gibi- bölgenin toplumsal yapısını, iş ve aile ilişkilerini derinden etkilemektedir. 

Ancak, 281 sınır kapısına sahip Türkiye’de sınırlara dair ve özellikle bu sınırlarda yaşayan farklı kültür ve 

kimlikteki insanlara dair çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bu çalışma bu alana bir giriş 

sağlayacak ve farklı sınır bölgelerinde de yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sınır, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Kimlikler, Sınır Ekonomisi 

Project Abstract : This study was designed to investigate how women perceive and experience the 

economic, social and cultural changes in the border regions. Turkey- Georgia border region- the region 

between Sarp village and Hopa town- was chosen as a case. Sarp border region is a multi-cultural and multi- 

ethnical area where one can observe not only the changes occurring with the existence of the border, but 

also how the women living in this region experience these changes. In August1988, Sarp border gate that 

was closed to human and vehicular traffic until then was opened and it created important transformation and 

changes on the economic, social and cultural life of the region. Both local women and immigrant women 

who were migrated for work or for living were the ones who were deeply influenced by these processes. 

           In this study, our purpose is to understand the process by interviewing with these women about their 

very own experiences. Border regions have a dynamic and variable structure that different cultures and 

identities encounter and thousands of people do pass through. Also these regions have some special 

economic activities –i.e. smuggling, international transportation, and entertainment sector which include the 

migrant women- and those activities effect social structure, work life and family life in these regions deeply. 

But, although Turkey has a 28 border gates, there are few studies about borders and especially about 

different cultures and identities living those regions. Thus, this study about Turkey- Georgia border will 

give a way to enter this study area and will be an example for further studies.  

Keywords: Border, Gender, Social Identities, Border Economy  

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Latife AKYÜZ, Esra Hatice Oğuz “Sarp Sınırında 

Göçmen Kadınlar”, Artvin Çoruh Üniv. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi, 15- 17 Ekim 2014, Artvin. 
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Proje No         : 2014.04.02.245 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Karotid Endarterektomilerde D Vitamini Seviyelerinin Nöronlar Üzerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. İlknur Suidiye ŞEKER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Onur ÖZLÜ, Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN, 

                                                               Yrd. Doç. Dr. Ekin İLKELİ, Arş. Gör. Burhan DOST 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        
 

Proje Özeti : Karotid Endarterektomi operasyonlarında serebral perfüzyon azalmasına bağlı olarak nöron 

hasarları oluşabilmektedir. Bu hasta grubunun özellikle geriatrik hasta grubu olması sebebiyle ve geriatrik  

hastalarda D vitamini düzeylerinin düşük olması ve bunun damarsal komplikasyonları arttırabileceği 

savından yola çıkarak bu çalışmayı planladık. Amacımız D vitamini eksikliğinin bu operasyonlarda nöron 

hasarını arttırabileceği ve bu operasyonlardan önce D vitamini replasmanının geriatrik hasta grubunda 

gerekli olabileceğini araştırmaktır. 

Anahtar kelimeler: Karotid endarterektomi, D vitamini düzeyi, NSE, S100 B proteini 
 

Project Abstract : The Neuronal damage can occur because of the reduction of the cerebral perfusion in the 

carotid endarterectomy operations. We planned this study at the beginning point of our hypothesis which 

suggests; this patients are especially as a member of geriatric patients group and the geriatric patients group 

also has got a defiency in vitamin D status and increased risk of vascular complications which are 

particularly as a result of this deficiencies’. Our goal will to investigate vitamin D deficiency has a redouble 

effect on neuronal damage and the replacement of this hormon may be necessary before this kind of 

operations in geriatric patient groups. 

Keywords: Carotid endarterectomy, D vitamin status, NSE, S100B protein 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.02.02.246 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Orman Yolu Şevlerinde ve Sürütme Şeritlerinde Toprak Kayıplarının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Murat YILDIZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        
 

 

Proje Özeti : Orman yolları ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin sürdürülebilmesi, ormanların işletmeye  

açılması ve her türlü orman ürününün ekonomik olarak taşınmasına hizmet etmektedir. İnsan ve eşyanın bir 

yerden diğer bir yere taşınması, insanlık tarihinin kaydettiği en eski ihtiyaçlarından birisidir. Bugün taşıma işleri, 

üretimi tüketime bağlayan bir köprü olması nedeniyle ekonominin de önemli bir parçası durumuna gelmiştir 

(Erdaş, 1997). Sürütme şeritleri ise özellikle düşük eğimli arazide meşcereyi işletmeye açmak amacıyla 

uygulanan bir işletmeye açma tesisidir. Sürütme şeritleri, meşcerelerin içinde orman yollarından ayrılarak 

istenilen yöne doğru yöneltilen, ağaçlardan arındırılmış, üzerinde sürütme yapılan şeritlerdir.  

           Ormancılık açısından önemli bir yere sahip olan orman yolları ve sürütme şeritleri standartlarına göre 

yapılmadığında bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerden biride yüzeysel erozyondur. Orman 

yolları şevlerinde ve sürütme şeritlerinde meydana gelen yüzeysel erozyon orman yolunun uzun süre kullanımı 

etkimekte ve çevreye zarar vermektedir. Dağlık arazi ormanlarının işletmeye açılması amacıyla orman yollarının 

yapımı, yeterince dikkatli davranılmadığı ve gerekli koruyucu önlemler alınmadığı takdirde, beraberinde bazı 

sorunları da birlikte getirmektedir.  

           Bu sorunların başında erozyonun hızlanması gelir. Bilindiği gibi erozyonu yalnız başına bir toprak 

taşınması olarak değil, sel, taşkın, sedimantasyon vb. gibi olaylardaki etki ve katkılarıyla birlikte zararlı olaylar 

zinciri şeklinde düşünmek gerekir (Uzunsoy ve Görcelioğlu, 1985). Uygulamada genel olarak sürütme şeritleri 

planlaması yapılmamakta, sürütmeye uygun arazi koşullarında endüstriyel odun hammaddesi düzensiz bir şekilde 

yükleme yerlerine sürütülerek getirilmektedir. Plansız ve programsız olarak odun hammaddesinin bölmeden 

çıkarılması sonucunda orman alanlarının birçok yerinde gelişi güzel sürütme şeritleri oluşmaktadır. Böylece bu 

alanlarda toprak sıkışması ve aşınımı artmaktadır.  

            Bu çalışmanın konusu; orman yolu şevlerinde ve sürütme şeritlerinde meydana gelen yüzeysel erozyonun 

araştırılması ve yüzeysel akışı en aza indirmede talaş (cipper) ve dal-yaprak gibi kesim artıklarının (slash) 

değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı ise (1) orman yolu şevlerinde ve sürütme şeritlerinde meydana gelen 

yüzeysel erozyonun durumunu ortaya koymak, (2) Yüzeysel erozyonu önleyici tedbirleri araştırmaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Orman Yolu Şevleri, Sürütme Şeritleri, Toprak Kaybı. 
 

 

Project Abstract : Forest roads and skid trails are important for forestry. If they are not built standard, some 

problems take place. Sheet erosion is one of problems. It occurs in slopes of forest roads and skid  

trails. It affects using forest roads, skid trail and damages environment. While Forest roads are built in highland, 

be careful and take precautions to protect them. Otherwise some problems take place. Erosion speed up is one of 

problems. Erosion is not alone soil loss, it affects flood and sedimentation. Erosion should be thanked damage 

events chaining (Uzunsoy ve Görcelioğlu, 1985). Transporting wood based forest products from temporarily 

landing areas through skid trails is one of the logging methods in forestry. Logging operation by using tractors 

takes place on skid trails. Currently, there are no technical regulations indicating principles for planning of skid 

trail considering entire harvesting unit. This current status may lead to cause time and economical losses and 

environmental impacts in many places of forested areas. The objective of this study is investigating of sheet 

erosion in slopes of forest road and skid trails and sheet erosion prevent elements.  

Keywords: Forest Road Slopes, Skid Trails, Soil Loss. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No           : 2014.04.01.247 

Proje Türü       : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Atipik Pnömoni Etkenlerinin IFA (İndirek İmmunflorasan Antikor) Yöntemi ile Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şükrü ÖKSÜZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Cahide Elif ÖZTÜRK, Prof. Dr. İdris ŞAHİN,  

        Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY, Arş. Gör. Özge KILINÇEL, Arş. Gör. Nida KILIÇ,  

        Arş. Gör. Fatih ALAŞAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        

Proje Özeti : Alt solunum yolu infeksiyonlarının tanısı yapılan rutin tetkiklerle kısıtlı olarak 

konulabilmektedir. Bu çalışmada pnomoni nedeni olan atipik bakteriler ve virus enfeksiyonlarının tanısı, bu 

etkenlere karşı oluşmuş antikorlara IFA testi yapılarak konulacak, bu şekilde en uygun tedavi 

uygulanacaktır. Proje başlangıçtan itibaren 1,5 (Bir Buçuk) yılda tamamlanacaktır. Proje kapsamında Göğüs 

hastalıkları servisinde yatan yada aynı anabilim dalına ait polikliniğe başvuran hastalardan alınacak 

solunum yolu örneklerinde rutin mikrobiyolojik tetkiklerin yanı sıra atipik mikroorganizmaların 

tanımlanması için hastalardan alınacak kan numuneleri immunfloresan yöntemi ile boyanacak ve olası 

enfeksiyon etkenlerinin adı konularak en uygun tedavi yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Atipik Pnömoni Tanısı, Antikor, IFA. 

Project Abstract : The diagnosis of lower respiratory tract infections is done by limited routine tests. In 

this study diagnosis of atypical bacteria and virus infections that cause pneumonia will be done by applying 

to IFA test to antibodies which formed against these factors, and in this way the most appropriate treatment 

will be applied. Project will be completed in 1,5 (one and a half) years from the outset. With in the scope of 

the project, respiratory tract samples taken from in-patient or patients who admit to Chest Disease 

Department in addition to routine microbiology examination and blood samples will be taken from patients 

in order to identify atypical microorganisms and will be dyed immunofluorescence method, treated by 

identified possible infection factors  

Keywords : Atypical pneumoniae, anticor, IFA. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.03.248 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Yeni Tarak Tipi Biyobozunur Amfifilik Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Sema ALLI 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 19.06.2014 – 19.06.2015        

Proje Özeti : Bu projeyle; yeni, tarak tipi biyobozunur amfifilik polipropilen-g-poli(kaprolakton), 

polipropilen-g- poli(laktik asit) ve polipropilen-g-poli(glikolik asit) tarak tipi graft kopolimerler sentez 

edilecek ve tıbbi uygulamalara yönelik özellikleri ortaya konulacaktır.  

           Tarak şeklindeki graft kopolimerler ana zincir boyunca asılı polimer grupları içerirler, bu da çok 

sıkışık bir yapı ve daha yüksek yoğunluklu segment oluşmasına neden olur. Bu nedenle, daha küçük 

hidrodinamik boyuta (RH) ve çözeltide veya erimiş halde iken diğer polimerlere göre daha düşük 

vizkoziteye sahiptirler. Amfifilik kopolimerler hidrofobik ve hidrofilik polimerlerden ibaret hem polar hem 

non-polar fazlara ilgi duyan kopolimerlerdir. Birbiriyle uyuşmayan bloklardan oluşan bu kopolimerlerin 

amfifilik tabiatı onlara seçimli çözücülerde çok farklı özellikler kazandırır. Kütle yapısı içinde olduğu gibi 

aynı zamanda yüzeyde de mikrofaz ayrımına sebep olurlar. Seçimli ortam varlığında, çözücü içinde veya 

yüzeylerde, kendi içlerinde düzenlenmeleri, bir bloka göre çözücü ortamında diğer blok çökeceğinden 

dolayı kolloidal dağılım halini alır ve böylece miseller şeklinde yığılımlara, mikroemülsiyonlara ve 

absorblanmış polimer tabakalarının oluşmasına sebep olurlar.  

           Miselin ortasında çökmüş blok, dış çeperde çözünen bloklar saçılmış halde bulunurlar. Amfifilik 

kopolimerler çok geniş bir bileşim aralığı, morfolojileri ve sahip oldukları özelliklerinden dolayı literatürde 

dikkate değer bir ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Özellikle hidrofilik segment olarak polietilen glikol, 

hidrofobik segment olarak da polietilen içeren amfifilik kopolimerler yüksek oranda düzenli self-assembli, 

faz oluşumu eğilimi ve biyo uyumluluklarından dolayı büyük öneme sahiptirler.  

           Amfifilik polimerlerin sentezi anyonik polimerizasyon, RAFT, ATRP ve CLICK reaksiyonları ile 

zincir boyu iyi belirlenmiş olarak elde edilmektedir. Misel oluşumları nedeniyle amfifilik kopolimerler 

özellikle boya endüstrisinde lateks olarak, yüzey örtücü ve yapıştırıcı olarak; biyoteknolojide ilaçların 

kaplanmasında ve yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadırlar. 

          Bu proje ile, literatürde olmayan polipropilen esaslı tarak şeklinde yeni amfifilik biyobozunur polimer  

sentezi yapılacaktır Mükemmel film özelliklerine sahip ticari olarak yaygın olarak kullanılan polipropilenin 

klorlu türevi (üç tekrarlayan birim başına bir klor içeriyor) klor fonksiyonlu grupları üzerinden Schotten-

Baumann ve halka açılma reaksiyonları yoluyla glikolik asit, D,L-laktik asit ve ε-kaprolakton 

monomerlerinin polimerizasyonları ile yeni biyobozunur amfifilik graft kopolimerleri hazırlanacaktır. 

Laboratuarlarımız bu tür sentezleri yerine getirmek üzere alt yapısı yeterli bir haldedir. Karakterizasyon 

aşamasında büyük cihazların kullanımı için DÜBİT, TÜBİTAK-MAM ve ODTÜ den hizmet alımları 

şeklinde yararlanılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Amfifilik, biyobozunur polimer, polipropilen, Schotten-Baumann, halka açılma  

polimerizasyonu, cast film.  

 

Project Abstract : In this study, a new biodegradable amphiphilic polypropylene-g-poly (caprolactone), 

polypropylene- g-poly (lactic acid) and polypropylene-g-poly (glycolic acid) amphiphilic comb-type graft 

copolymers will be synthesized and its medical applications will be presented.  

          Comb-shaped graft copolymers hung along the main chain polymer contain groups, which is a very 

tight structure and causes the formation of higher-density segment. Therefore, a smaller hydrodynamic size 

(RH) and other polymers in solution or when melted are lower than the viscosity. Amphiphilic copolymers 

consisting of hydrophobic and hydrophilic polymers and copolymers are interested in polar and non-polar 

phases. Amphiphilic copolymers consisting of blocks that correspond to each other with their selective 

nature of the solvents give a very different feature. Mass in the structure of the micro-phase separation, but 
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 also cause the surface. Selective media in the presence of solvent or in the surfaces themselves 

arrangement, a block decoder according to the environment because of the other blocks would collapse, and 

thus takes the form of colloidal dispersio n in the form of micelles and polymer layers are known to occur. 

Micelle block collapsed in the middle of the outer membrane-soluble blocks are found scattered. 

Amphiphilic copolymers in a wide range of composition, morphology and properties due to their focus of 

attention continue to be a considerable literature. In particular, polyethylene glycol hydrophilic segment, 

hydrophobic segment of amphiphilic copolymers containing polyethylene as the regular high rate of self 

assembled, and bio-compatible because of their tendency to phase formation are of great importance. 

Synthesis of amphiphilic polymers, anionic polymerization, RAFT, ATRP, and CLICK reactions as well-

defined chain length can be achieved. Latex paint industry, especially due to the formation of amphiphilic 

copolymers as micelle, as the surface sealant and adhesive, coating and surface-active substances used as 

medicines in biotechnology.  

           With this project, the literature in the form of non-polypropylene-based card will be the synthesis of 

new amphiphilic biodegradable polymer has excellent film properties are widely used in commercial as 

chlorinated polypropylene derivative (three recurrent per unit includes a chlorine), chlorine through the 

Schotten-Baumann-functional groups and ring opening reactions by glycolic acid, D, L- lactic acid and ε-

caprolactone new biodegradable amphiphilic copolymers prepared by polymerization of monomers. The 

distribution of silver nanoparticles in the polymer solution, this new polymer nanoparticles in perform 

stabilization will be achieved. The biodegradable polymers that carry superior film properties and tissue 

engineering in biotechnology, drug delivery system is expected to be promising materials. Our laboratory to 

carry out this kind of synthesis is linked to adequate infrastructure. For the use of older devices, the 

characterization phase and will be used in the form of purchases of services from DÜBİT, TUBITAK-MAM 

and Middle East Technical University (ODTÜ).  

Keywords: Amphiphilic, Biodegradable Polymer, Polypropylene, Schotten-Baumann, Ring Openning 

Polymerization, Cast Film. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Abdulkadir Allı, Sema Allı, Ersin Orhan, “One-pot 

synthesis of graft copolymers by atom transfer radical polymerization (ATRP) and ring openning 

polymerization (ROP)” International Journal of Arts&Sciences, 26 Ekim - 01 Kasım 2014, Roma/İTALYA. 

          Abdulkadir Allı, Sema Allı, Neslihan Gök, Yurdagül Arı, Yusuf Çabukoğlu, Nurgül İçöz, “Synthesis 

and Chracterization of Poly(caprolactone)-g-polystyrene-g-poly(D,L-lactid) graft copolymers using ROP 

and ATRP” Internatıonal Symposıum On Molecular Chemıstry, İstanbul, Turkey (2014) 

          Abdulkadir Allı, Sema Allı, Hayat Çulcu, Muharrem Gökçen, “Synthesis and characterization of poly 

(linoleic acid)-g-poly(methyl methacrylate) (PLiMMA) graft copolymer with applying in Au/PLiMMA/n-Si 

diode”, Materials Science in Semiconductor Processing, Accept, , (2015). 

          Abdulkadir Allı, Sema Allı, Mustafa Yasan, Muharrem Gökçen, Electrical characterization of 

Au/poly (linoleic acid)-g-poly(methyl methacrylate) (PLiMMA)/n-Si diode in dark and under illumination", 

Current Applied Physics, 15(1), 14-17, (2015). 
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Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 09.07.2014 – 09.01.2015        
 

Proje Özeti : Geçtiğimiz yirmi yıl içinde, süperkritik akışkan kurutması veya süperkritik kurutma olarak ta  

bilinen kurutma işlemi birçok alanda artan uygulamalarıyla hızlı bir şekilde büyüyen bir ilgiye sahiptir. 

Etkili ve birçok üstün özellikleri sayesinde süperkritik kurutma işlemi, bilinen geleneksel kurutma 

metotlarının aksine, kurutulan numune ve kurutma şartları açısından oldukça önemli avantajlara sahiptir. 

Her madde özgün yapısından kaynaklanan fiziksel ve kimyasal farklı özelliklere ve buna bağlı olarak da 

farklı faz özelliklerine sahiptir. Ele alınan herhangi bir maddenin basınç-sıcaklık faz diyagramında katı-sıvı-

gaz hallerinin birbirleri ile dengede bulundukları sınır eğrileri vardır. Maddenin gaz ile sıvı halleri arasında 

dengede bulunduğu eğriyi ileriye doğru hareket ettirmemiz durumunda sıcaklığın ve basıncın arttığı 

görülmektedir. Bunun sonucunda ısıl genleşmeler nedeniyle sıvının yoğunluğu azalarak, gazın yoğunluğu 

artmaktadır. İşlem sürdürüldüğünde sıvı ve gaz fazın yoğunlukları birbirlerine yaklaşarak bir süre sonra ikisi 

de aynı değere ulaşmaktadır. Tam da bu iki fazın ortak yoğunluğa sahip oldukları bu nokta kritik noktayı 

göstermektedir. İşlemler sonunda oluşan bu akışkanın sıcaklığı veya basıncı kritik şartların üzerine çıkarılır 

ise maddenin bilinen hallerinden farklı, gaz ve sıvı özelliklerinin arasında yeni özelliklere sahip bir akışkan  

olan süperkritik akışkan (SCF) elde edilmektedir.  

           SCF sahip olduğu düşük ölçülerdeki viskozite, yüksek değerdeki yayınım, yoğunluk ve çözme gücü 

özellikleri bakımından hem gaza hem de sıvılara benzemektedir. Kurutma işlemi aslında bir ekstraksiyon 

olduğu için SCF’nin yüksek çözme gücü, bu noktada büyük önem arz etmektedir. SCF ekstraksiyonu klasik 

olarak kritik şartlara ulaşılabilmesi için yüksek basınç pompası, ekstraktör ve separatöre sahip bir sistem ile 

sağlanmaktadır. Kullanımı kararlaştırılan SCF, önceden belirlenen basınç değerinde sisteme gönderilip bu 

esnada bir ısıtıcıdan geçirilerek ekstraktöre aktarılmaktadır. Burada kurutulması istenilen numune ile 

etkileşime geçerek çözebileceği bileşenleri almaktadır. Sonrasında akışkan separatöre geçerek sıcaklık ve 

basıncı kritik şartların altına düşürülerek kurutma döngüsü tamamlanmaktadır.  

           Geçmişten günümüze kadar süren ve hala devam eden farklı amaçlarda ve farklı alanlarda kullanılan 

polimer malzemelerin geliştirilmesi bilim dünyasını daha modern ve daha etkili çözüm yolları bulmaya 

zorlamıştır. Yeryüzünde bilinen malzemeler arasında en hafif ve en düşük yoğunluğa sahip olan aerojeller 

bu noktada insanlığa çözüm olarak kendini göstermektedir. Kontrol edilebilir gözenek yapısının sağladığı 

büyük yüzey alanı, yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek elektrik iletkenliği gibi benzersiz birçok yapısal 

özelliği ile ön  plana çıkan aerojellerin üretimi süperkritik akışkanlar yardımıyla gerçekleşen süperkritik 

kurutma ile sağlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Süperkritik Kurutma, Reaktör, Karbon Aerojel. 
 

 

Project Abstract : In the last two decades, supercritical fluid drying or supercritical drying has attracted  

growing interests for its increasing applications in various fields. Because of it’s effective and any other 

outstanding properties supercritical drying has a lot of advantage compare to other dryings tecniques. There 

are different physical and chemical properties of each and in this respect they have different phase diagram. 

Any substance discussed in the pressure-temperature phase diagram of the states of solid-liquid-gas 

boundary curves with each other, they are in balance. At balanced between gas and liquid states of the 

substance which we move forward curve in the case of temperature and pressure are increased. Due to 

thermal expansion as a result, decrease of viscosity of the liquid, density of the gas is increasing. After a 

while the density of the liquid and gas phases obtain in the same value by approaching to each other. That 

point indicates the critical point which the density of the two phases to have a common point. If the 
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temperature or the pressure increase over the critical points then it becomes the supercritical fluids (SCF)  

which has average properties between gas and liquid phases.  

           The features of the supercritical fluid, viscosity at low rates, high-value propagation, density and 

resolving powers are similar to both gas and liquid. Because of the drying process is actually a supercritical 

fluid extraction, the high resolving power of supercritical fluid is very important at this point. SCF 

extraction conventionally high-pressure pump for achieving critical conditions, is achieved by a system with 

the extractor and separator. SCF decided to be use a predetermined pressure value sent to the system passed 

through a heater at this time is transferred to the extractor. Here SCF interacting with sample which desired 

to be dried gains the components which can be solved. After that the fluid passing through the separator 

under reduced below critical conditions of temperature and pressure  of the drying cycle is completed.  

          Up to the present the developing polymeric materials which are used for different purposes and 

different areas, forces scientific world to find other modern and effective solutions. Among known materials 

on Earth lightest and lowest density aerogels with presents itself as a solution to humanity at this point. 

Because of the easily controlled pore structure, carbon aerogels which has features such as huge surface 

area, low electric resistance, high electrical conductivity, and its thermal and mechanic aspects, are 

produced by supercritical drying with the help of supercritical fluids. Carbon aerogels have many features to 

make our lives easier in many sectors such as textile, health, food, agriculture, medicine, materials .  

Keywords: Supercritical Drying, Reactor, Karbon Arogel. 
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Proje Başlığı  : Bir Diplomasi Aracı Olarak Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Yeri, 

Politik ve Ekonomik Boyutu: Türkiye Örneği 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Zafer AKBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Fuat YALMAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 09.07.2014 – 09.07.2015        
 

Proje Özeti : Bir devletin dış politika alanında aldığı kararları uygulamak için kullandığı en önemli 

araçlardan birisi diplomasidir. Devletler bu politika aracılığıyla düşüncelerini ve ideallerini, kültürünü, aynı 

zamanda ulusal hedeflerini ve güncel politikalarını çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanırlar. Neo-

liberal politikaların etkisiyle küreselleşme, ekonominin bütünleşmesi ve teknoloji alanındaki büyük 

gelişmeler yoluyla ülkelerin birbirlerine olan karşılıklı bağımlılıklarını önemli ölçüde arttırmıştır.Bu 

bağımlılıklar, genelde sağlık sektöründe özelde ise sağlık turizmi adı altında, Türkiye'nin ilişkilerini 

geliştirmek, sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikimini paylaşarak insanların sağlık seviyelerini en üst düzeye 

ulaştırmak ve bu işbirliğini uluslararası platformlara taşıyarak devam ettirmek gibi hedeflerini gündeme 

getirmektedir. Bundan hareketle, uluslararası alanda ülkenin gücünü artıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri ve 

sektörler arası iş birliği için çok yönlü sağlık sorumluluğunun oluşturulması amacıyla sağlık turizmi 

çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan sağlık turizmi çalışmaları, ülkelerin ekonomik refahına katkı ve 

gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ülkelere karşı maliyet ve hizmet kalitesi avantajı sağlamıştır.  

          Bu çalışmanın amacı, bir diplomasi aracı olan sağlık turizminin politik ve ekonomik açıdan Türkiye 

özelinde değerlendirilmesidir. Çalışma neo-liberal teori eksenli olarak düşünülmüştür. Neo-liberalizmin; 

işbirliği, ticari faaliyetlerin önemi, devlet dışı aktörlerin politikada rol üstlenmesi ve piyasanın rasyonel 

işleyen bir mekanizma olduğuna dair varsayımları, bu çalışmanın teorik temelini oluşturmaktadır.  

          Araştırmadan, neo-liberal politikaların etkisiyle son zamanlarda sağlık turizminin ülkeler arasında bir 

diplomatik araç olarak kullanıldığı ve ülkeye ekonomik olarak daha fazla gelir sağladığı sonuçları 

beklenmektedir. Sağlık turizmi, hem ekonomik hem de dış politikada devletin elini güçlendirici yumuşak 

güç unsurudur. Gerek turizm ve gerekse sağlık turizmi devlet için bir yumuşak güç unsuru olarak devletin 

çıkarlarına hizmet etmektedir. Dolayısıyla çalışmanın ekonomik unsurlar 2 bakımından sert gücüne, algı      

yönetimi açısından ise yumuşak gücüne katkı yapacağı umulmaktadır.  

          Araştırma, bir proje yürütücüsü ve bir araştırmacı olmak üzere iki kişilik ekipten oluşmaktadır. 

Çalışma temelde nitel araştırma yöntemine göre yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde anket ve gözlem 

yöntemlerine de başvurulabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Turizm, Sağlık Turizmi, Dış Politika, Neo-liberalizm. 
 
 

Project Abstract : One of the most important tools that uses to implement the decisions taken in the area of 

foreign policy is diplomacy. States through this policy use ideas and ideals, culture, at the same time own 

national targets and current policy to achieve the interests. Under the influence of neo-liberal policies the 

globalization has increased significantly the interdependence of countries to each other through integration 

of economic and major advances in technology. These dependencies revive in general in the health sector, 

in particular under the name of health tourism to improve relations of Turkey, to deliver people's health 

level to the highest level sharing its technology and knowledge and to pursue by carrying to this co-

operation on international platforms as own targets. Based on this, health tourism studies have been initiated 

in order to establish of multi-faceted health care responsibility in the international field will increase the 

power of the country of cross-border health services and inter-sectoral cooperation. Made health tourism 

studies has contribute to the economic prosperity of countries and to developing countries has cost and 

service quality advantage against developed countries.  

          The purpose of this study is evaluation of health tourism which a diplomacy mean on political and 
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 economic aspect in particular Turkey. The study is considered as a neo-liberal theories axis. The assump- 

 tions of Neo-liberalism; cooperation, the importance of commercial activities, take on the role of nonstate 

actors in the policy constitutes the theoretical basis of this study.  

          From the research, results which the health tourism between countries is used as a diplomatic tool and 

provide more revenue to the country economically are 3 expected under the influence of neo-liberal policies 

recently. Health tourism, in both economic and foreign policy hands of the state is a booster element of soft 

power. Should both tourism and health tourism for the state as a soft power elements is to serve the interests 

of the state. Thus, the studies in terms of economic factors on hard power, soft power is in terms of 

perception management are expected to contribute.  

          Research consists of a two-person team researchers including a project manager and a researcher. 

Work will be performed according to the method of qualitative research basically. If needed, may be 

consulted for the survey and observation methods.  

Keywords: Diplomacy, Tourism, Health Tourism, Foreign Policy, Neo- liberalism. 
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Proje Özeti : Geleceğin belirsizliği, yatırımın risk içeren bir süreç olmasını beraberinde getirmiştir. 

Piyasalarda yatırımcılar risk ile birlikte yaşamayı öğrenmek için riskin yönetimi üzerine yoğunlaşmışlardır. 

Risk yönetiminde temel kavram olan volatilite otuz yılı aşkın süredir akademisyenler ve piyasa unsurları 

tarafından dikkate alınmaktadır (Kayalıdere, 2013). Genel olarak getirilerin standart sapması veya varyansı 

tarafından ölçülen volatilite tahmin modelleri Rassal Yürüyüş modeli ile başladığı kabul edilir. Sabit 

volatilite modelleri olarak kabul edebileceğimiz Rassal yürüyüş modeli, Tarihsel ortalama modeli, Hareketli 

ortalama modeli, Ağırlıklandırılmış ortalama modeli gibi modeller getirilerin zamana göre sabit olduğunu, 

getiri dağılımının da zamandan bağımsız olacak şekilde hep aynı salınımı izlediğini varsaymaktadır. Fakat 

söz konusu varyansın zamana bağlı olarak değiştiğini ve bu değişimin de volatiliteyi değiştirdiğini öne 

süren Engle (1982) ARCH tipi modelleri ortaya sürmüştür. 1986 yılında Bollerslev tarafından önerilen ve 

Genişletilmiş ARCH (GARCH 1.1) olarak bilinen model varyansın zaman içerisinde geçmiş dönem 

varyanslarına bağlı olarak değiştiği varsayımına dayanmaktadır ve volatilite tahminlerini bir adım ileriye 

götürmüştür. GARCH modelinin pozitif ve negatif şoklara karşı simetrik tepki vermesi ve dolayısıyla 

kaldıraç etkisini göz ardı etmesi GARCH modelinin asimetrik özellikleri tam yansıtamamasına neden 

olmuştur. Geliştirilen GARCH modelleriyle (AGARCH, ARCH-M, Augmented ARCH, EGARCH, GJRA 

GARCH, QGARCH, TARCH, NGARCH, IGARCH) bu modelin sorunları giderilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan bu çalışma ile Borsa İstanbul (BİST) yapısı altında faaliyet gösteren BİST 100, BİST 50,BİST 30 

ve BİST KURUMSAL YÖNETİM endekslerininin volatilitesinin hesaplanması sağlanacaktır. Hesaplanan 

getiri volatiliteleri sayesinde piyasaların riskliliği belirlenecek ve piyasalar arası karşılaştırmalar 

yapılacaktır. BİST 100 endeksi içerisinde kurumsal yönetim anlamında belirli koşulları sağlayan sınırlı 

sayıda firmanın dahil edildiği BİST KURUMSAL YÖNETİM endeksinin endekste yer alan firmaların 

modern yönetim yöntemlerini uyguluyor olması, şeffaflığının daha fazla olması gibi nedenlerle 

volatilitesinin daha düşük olması beklenmektedir. Bu sıralamayı en iyi 30 firmayı gösteren BİST 30, en iyi 

50 firmayı gösteren BİST 50 ve en iyi 100 firmayı gösteren BİST 100’ün takip etmesi beklenmektedir. Daha 

öncede belirtildiği gibi volatilite kavramı yatırımcılar açısından risk yönetiminde kullanılan bir araç 

olduğundan finansal ve yönetsel anlamda iyi denilebilecek firmaların piyasa oynaklığının düşük olması ve 

yatırım yapılabilecek kategoride olması beklenmektedir. BİST Kurumsal Yönetim endeksine yönelik bir 

volatilite çalışmasının olmayışı, ayrıca BİST 100, BİST 50, BİST 30 ve BİST KURUMSAL YÖNETİM 

endekslerinin getiri volatilitelerinin karşılaştırılmasının ve riskliliklerinin belirlenmesinin daha önce 

yapılmamış olması projenin özgün değerini oluşturmaktadır.  

         Yukarıda sıralanan modellerin test edilmesi E-Views 8 paket programı vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 

Projenin ilk aşamasında detaylı yerli ve yabancı literatür taraması gerçekleştirilecektir. Projenin ikinci 

aşamasında volatilite tahmininde kullanılacak modeller ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ayrıca yine ikinci 

aşamada modellerin performansını ölçmeye yönelik yaklaşımlar açıklanacaktır. Üçüncü aşamada volatilite 

öngörü modelleri ile gerçekleştirilecek analizler ve yorumlaması yapılacaktır. Son olarak ise BİST 100, 

BİST 50, BİST 30, BİST KURUMSAL YÖNETİM endekslerinin getiri volatiliteleri karşılaştırılarak 

endeksler arası bir sıralama ve risklilikleri ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Volatilite Modelleri, Öngörü Performansı, BİST 100, BİST 50, BİST 30, BİST 

Kurumsal Yönetim 
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Project Abstract : Uncertainty of the future, a process that involves investment risks to be brought. Market 

to learn to live with the risk of investors in risk management have focused upon. With the basic concepts of 

risk management and volatility for more than thirty years by academics and market factors are taken into 

account (Kayalidere, 2013). Overall yields measured by standard deviation or variance estimation models 

volatility is assumed to start with random walk model. Constant volatility models, we may accept as random 

walk model, the historical average model, the moving average model, the weighted average model, such as 

models of returns over time is constant, return distributions also independent of time to be always the same 

release, follow assume that. But when it comes variance vary depending on the volatility of the change, and 

that change suggesting that the Engle (1982) ARCH type models took out. Proposed by Bollerslev in 1986 

and extended ARCH (GARCH 1.1) is known as the model variance of the variance vary depending on the 

time period in history is based on the assumption that the volatility forecast is a step forward. Symmetrical 

positive and negative shocks of the GARCH model and hence react to ignore leverage fully reflect the 

asymmetric nature of the GARCH model has been to fail. Developed with the GARCH model (AGARCH, 

ARCH-M, Augmented ARCH, EGARCH, GJR GARCH, QGARCH, TGARCH, NGARCH, IGARCH), 

this model has been made to overcome the problem. With this study, the Istanbul Stock Exchange (BIST) 

structures operating under the 100 BIST, BIST 50, 30 and BIST BIST volatility of corporate governance 

index will be calculated. Volatility can be calculated thanks to the riskiness of the market will be determined 

and comparisons will be made between markets. BIST 100 index within the enterprise in terms of 

management who fulfill certain conditions limited number of firms to be included BIST CORPORATE 

GOVERNANCE index The index of the firms in the modern management methods to be inflicted, 

transparency is more than reasons such as volatility is lower than is expected. This ranking shows the top 30 

companies Bist 30, showing the top 50 companies indicates BIST BIST 50 and 100 of the top 100 

companies are expected to follow. As noted earlier, the concept of volatility for investors is a tool used in 

risk management, financial and managerial sense, can be called the best on the market volatility is low and 

investment firms in the category is expected to be made. BIST Corporate Governance index for volatility 

studies lack of, as well as BIST 100, Bist 50, Bist 30 and BIST CORPORATE GOVERNANCE indices 

return volatility and comparison of the risk of determining previously not been the project's original value 

constitutes.  

          Listed above model testing will be performed by means of e-Views 8 package. In the first phase of the 

project will be carried out extensive domestic and foreign literature. In the second phase of the project will 

be used in the estimation of volatility models will be discussed in detail. Also in the second step again 

approaches to assess the performance of the model will be described. In the third stage of analysis to be 

performed with volatility forecasting models and interpretations will be made. Finally, the BIST 100, Bist 

50, Bist 30, BIST CORPORATE GOVERNANCE return volatility of the index by comparing the index and 

the risk of a cross will be presented.  

Keywords: Volatility Models, Forecasting Performance, 100 BIST, BIST 50, Bist 30, BIST Corporate 

Governance. 
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Proje No         : 2014.04.01.252 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Düzce’de İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Compleks Suşlarında M.Bovis 

İzolasyonunlarının Yapılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. İdris ŞAHİN, Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN,  

                                   Doç. Dr. Şükrü ÖKSÜZ, Arş. Gör. Nida KILIÇ, Arş. Gör. Özge KILINÇEL  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 09.07.2014 – 09.07.2015        

 

Proje Özeti : M. tuberculosis kompleks (MTC) içinde özellikleri birbirinden farklı türler bulunmaktadır (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. africanum, M. pinnipedii, M. caprae, and M. canetti) bu türler 

birbirinden farklılıklar göstermektedir. M.bovis infeksiyonları pastörizasyon yapılmamış süt ürünlerinden 

insana bulaşan zoonotik infeksiyonlar yapmaktadır. Genellikle de akciğer dışı infeksiyonlardan izole 

edilmektedir. Yapılan çalışmalarda MTC içinde M. bovis oranının %1-3 olduğu bildirilmektedir. Düzce’de 

bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamakla birlikte bir mandıradaki hayvanlarda M.bovis izole edilmesi 

nedeniyle bu çalışmanın yapılması planlanmıştır.  

           Çalışmada 2004 -2014 yılları arasında laboratuarınızda izole edilmiş MTC suşlarında line prob assay 

kullanılarak alt tür tayini yapılaması planlanmıştır. 10 yıllık süreçte izole edilmiş ve MTC adı konulmuş 

suşlarda alt tür tayinleri yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: M. tuberculosis kompleks, M.bovis infeksiyonu, Süt ürünleri  

Project Abstract : M. tuberculosis complex (MTC) in the properties of different types are available (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. africanum, M. Pinnipedia, M. Capra, and M. Canetti), these species 

differ from each other shows. That unpasteurized dairy products consumtion causes M. bovis zoonotic 

infections. M.bovis is usually isolated from ekstra pulmonary infections. Studies conducted in MTC is 

reported to be 1-3% of M. bovis. In these regards this research will conduct in Düzce. There is no research 

previously conducted in this regard in Düzce.  

          In the study, we planned identification of MTC strains' sub-species isolated in between the years of 

2004 -2014 by line probe assay.  

Keywords: M. tuberculosis complex, M. bovis infection, dairy product 
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Proje No         : 2014.02.03.253 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Dış Mekanlarda Kullanılan Isıl İşlem Görmüş Bazı Yabancı Ağaç Türlerinin Teknolojik 

Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cengiz GÜLER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Tuğba GÜRLEYEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 09.07.2014 – 09.07.2015        
 

Proje Özeti : Bu çalışmada, ısıl işlem görmüş yabancı ağaç türlerinden limba (Terminalia superba), sapelli 

(Entandrophragma cylindricum), Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) ve Avrupa kızılağacı (Alnus 

incana) odunlarının bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu dört 

ağaç türü iki farklı sıcaklıkta (190,212 °C) ve 3 farklı zamanda (1.5, 1 ve 2 saat) ısıl işleme tabi tutulacaktır. 

Isıl işleme tabi tutulan test örneklerinde fiziksel özelliklerden; tam kuru yoğunluk, mekanik özelliklerden; 

liflere paralel basınç direnci, eğilme direnci, dinamik eğilme; teknolojik özelliklerden ise sertlik (janka) 

değerleri belirlenecektir. Aynı örnekler ıslanabilirlik testine tabi tutulacaktır. Daha sonra malzeme 

yüzeylerine sentetik vernik ve tik yağı, üretici firma önerileri doğrultusunda endüstriyel uygulamalara 

uygun olarak tatbik edilecektir. Elde edilen malzemeler, UV-A 340 nm florasan lambalarının bulunduğu 

QUV accelerated weathering tester cihazında; 144, 288 ve 432 saat süre boyunca UV ışığına (ASTM G   

154-06) maruz bırakılacaktır. Yaşlandırma periyotları sonralarında; renk (ΔE, ΔL*, Δa* ve Δb*) (ASTM-D 

2244-3), parlaklık (ISO 2813) ve yüzeye yapışma direnci (ASTM D 4541) belirlenecektir.  

           Sonuç olarak;limba (Terminalia superba), sapelli (Entandrophragma cylindricum), Amerikan 

dişbudak (Fraxinus americana) ve Avrupa kızılağacı (Alnus incana) odunları ısıl işlem yöntemiyle modifiye 

edilecek, verniklenecek ve QUV yaşlandırmaya maruz bırakılacaktır. Tüm bu etkilerin ağaç malzeme 

üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya çalışılacak ve literatüre bu konuda katkı sağlanmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Isıl işlem, Teknolojik Özellikler, UV Yaşlandırma. 
 

Project Abstract : The objective of this study is to determine some physical, mechanical and technological 

properties of the foreign heat treated woods of European Alder(Alnus incana), American Ash (Fraxinus 

americana), Cylindricum(Entandrophragma cylindricum) and Limb (Terminalia superba). All of the four 

above mentioned wood types will be heat – treated at two different temperatures of 190 and 212 degrees 

Celcius and for three different durations of 1.5, 1 and 2 hours. By making use of the heat-treated test 

samples, of the physical properties; exact dry density, of the mechanical properties; parallel to grains 

resistance,bending resistance,and dynamical bending, and of the technological properties the hardness 

value(janka)will be determined. All these samples will also be exposed to a wettability test afterwards. Then 

, synthetic varnish and teak oil will be applied to the surfaces of the materials in accordance with the 

manufacturer‟s recommendations and industrial applications. The acquired materials after these processes 

will be exposed to UV light (ASTM G 154-06) for 144, 288 and 432 hours in a QUV accelerated 

weathering tester device with UV-A 340 nm fluorescent lamps. At the end of age hardening periods, colour 

(∆E,∆L*,∆a* and ∆b*) (ASTM-D 2244-3), brightness (ISO 2813), surface adhesion resistance(ASTM D 

4541) will be determined.  

          As a consequence of this study European Alder(Alnus incana), American Ash (Fraxinus americana), 

Cylindricum(Entandrophragma cylindricum) and Limb (Terminalia superba) wood species will be modified 

by making use of heat-treatment method, secondy they will be varnished and lastly they will be exposed to 

age hardening period. By determining the influence of all these effects on wooden materials , a contribution 

to the literature will be provided.  

 Keywords: Heat-treatment, Technological Properties, UV Aging  
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Proje No         : 2014.26.04.254 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : NR/SBR Kauçuk Esaslı Araç Lastiği Karışımlarına Proses Yağlarının Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Mine KURTAY, Gasim ALTUNDAL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 09.07.2014 – 09.07.2015        

 

Proje Özeti : Kauçuk dünya üzerinde geniş kullanım alanına sahip önemli bir materyaldir. Araç lastiği 

üretiminde henüz kauçuk malzemenin yerini tutacak alternatif bir ürün bulunamamıştır. Bu ürünlerin üretim 

esnasında kütlece %25 oranında proses yağları dediğimiz Parafinik, Naftanik ve Aromatik yağlar 

kullanılmaktadır. Bu yağların içeriğinde bulunan poliaromatik hidrokarbon (PAH)’ın kanserojen ve çevreye 

zararlı etkisinin olduğu tespit edildikten sonra Avrupa Birliği’nin getirdiği sınırlamalar ve yasaklar kauçuk 

sektörünü çevre dostu ve düşük PAH içerikli yağ arayışına sürüklemiştir.  

           Bu çalışmanın amacı; yeni geliştirilen, çevre ve insan sağlığı ile ilgili şartnamelere uygun olan TDAE 

(İşlenmiş Damıtık Aromatik Ekstrakt) yağların NR/SBR esaslı araç lastiği yapımında kullanıldığında 

fizikomekaniksel ve reolojik özelliklerindeki değişimini Parafinik, Naftanik ve Aromatik yağları baz alarak 

incelemektir. Bu yağları kullanarak elde edilen mamullerin termal davranışları da Termogravimetrik analiz 

(TGA) ile incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Kauçuk (NR/SBR), Proses yağları, TGA 
 

Project Abstract : Rubber is an important material that has a wide area of usage all over the world. An 

alternative product, which will substitute rubber material in the production of tire, has not been discovered, 

yet. Paraffinic, Naphthenic, and Aromatic oils, called as process oils, are used in the rate of 25% by mass 

during production of these products. After it has been determined that poly-aromatic hydrocarbons (PAH) in 

these oils have carcinogenic and environmentally hazardous effects, restrictions and prohibitions imposed 

by European Union have led to rubber sector searching environmentally-friendly oil with low PAH content.  

          The purpose of this study is to investigate the change in physico-mechanical and rheological 

properties of TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) oils, which have been recently developed and are 

in accordance with specifications regarding environment and human health, in terms of Paraffinic, 

Naphthenic, and Aromatic oils when they are used in the production of NR/SBR-based tire. Thermal 

behaviors of products obtained by using these oils will be examined with Thermogravimetric analysis 

(TGA).  

Keywords : Rubber (NR/SBR), Process oils, TGA. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2014.09.02.255 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Düzce Üniversitesi Kampüs Açık Alan Heykel Uygulaması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :      --- 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 25.08.2014 - 25.03.2015       Ek süre : 2 Ay  

Proje Özeti : II. Gençlik Olimpiyatları 2014 yılında Çin’in Nanjing Kentinde gerçekleştirilecektir. 

Organizasyonun kültürel etkinlikleri içeriğinde olimpik parka uygulanmak üzere seçilecek açık alan 

heykellerini belirlemek amacıyla, 2012 yılında uluslararası düzlemde bir yarışma ilan edilmiştir. 

Uluslararası jüri 2136 proje arasından onur ödülü alacak 300 eseri belirlemiştir. Katılmış olduğum proje ile 

Türkiye’den tek katılımcı aday olarak final aşamasında onur ödülü kazanmıştır. Ağustos/2014 tarihinde 

Nanjing Olimpiyat stadyumu açık alanında uygulaması gerçekleştirilecektir. Proje eserin bir örneğinin 

Düzce Üniversitesi kampüsüne uygulanması üzerinedir. Proje uygulaması 4 ay sürecektir. Kazanımlar ve 

amaçlar sunulacaktır. 

Project Abstract : II. Youth Olympics will be held in Nanjing, China, in 2014. Outdoor sculptures has 

imported role in cultural activities of olympics, in order to determine the Olympic park’s sculptures, in 

2012, a competition was announced at the international level. The international jury will award honors the 

work of the project identified in 2136. As a candidate for a single participant from Turkey that participated 

in the final phase of the project has received an honor among 300 artwork. Project work focuses on an 

instance of the implementation of Duzce University main campus. Implementation of the project will take 

four months. Achievements and objectives presented in the annexes.  
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Proje No         : 2014.04.01.256 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Aurasız Migren Hastalarında Plazma Kolesistokinin (CCK) Düzeylerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şerif  DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Handan ANKARALI, Hacer ÇETİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Tarih boyunca bilinen en eski hastalılardan biri olan migren, ataklar halinde seyreden ve  

günlük aktiviteleri olumsuz yönde etkileyen kronik bir baş ağrısıdır. Migren çoğunluğu kadınlar olmak 

üzere yetişkin popülasyonun % 12'sini etkilemektedir. Migrenin auralı ve aurasız olmak üzere iki farklı tipi 

mevcuttur. Aurasız migren tüm migrenlilerin yaklaşık % 90'ını oluşturmaktadır. Baş ağrısı çeşitlerinden en 

sık tanı konan ve dünyada yaşam kalitesini bozan hastalıklardan biri olmasına rağmen, etiyopatolojisi 

günümüzde hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak son dönemlerde migrenin etiyopatolojisinin 

anlaşılabilmesi için nöropeptidler üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. Bu nöropeptidlerden biri olan 

kolesistokinin gastrointestinal kanaldan salınır. Beyinde yoğun olarak bulunmakta olan kolesistokininin 

serebral vazodilatatör etki yaptığı düşünülmektedir. Stres, anksiyete, panik atak gibi bir takım bozuklukların 

etyolojisinde kolesistokinin rolü olduğu bilinmektedir. Migrenli olgularda kolesistokinin hormonunun bir 

rolünün varlığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.  

          Tasarladığımız bu çalışma aurasız migren tanısı almış hastalar ile, migren tanısı almamış bireylerde 

plazma kolesistokinin düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığını incelememize olanak sağlayacaktır. 

Migren tanısı almış hastalar ile sağlıklı kişilerin plazma kolesistokinin düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık varsa migren etyopatogenezine yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşünmekteyiz. Araştırmaya 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvuran, bilgilendirilmiş onam formu alınmış 45 

aurasız migren tanısı almış gönüllü hasta grubu ile 45 migren tanısı almamış gönüllü kontrol grubu dahil  

edilecektir. Tüm katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve baş ağrısı özelliklerine ilişkin veriler anket 

yöntemi ile alındıktan sonra, katılımcılardan kan örnekleri alınarak plazmada kolesistokinin düzeylerine 

bakılacaktır. Katılımcılardan alınan kan örnekleri EDTA'lı tüpe koyularak 3000 devirde 15 dakika santrifüje 

edilip, 3 ml’lik epandorflara koyularak -80 °C’ de saklanacak ve kolesistokinin kiti kullanılarak plazma 

kolesistokinin düzeyi tespit edilecektir. 

Anahtar Kelime: Baş Ağrısı, Migren, Nöropeptid, Kolesistokinin, Serebral Vazodilatasyon. 
 
 

 

Project Abstract : Migraine as one of the oldest illnesses, is a chronic headache, which affects the daily life 

negatively by it’s attacks. Migraine is influencing %12 in adult population especially women. It has two 

different types, migraine with and without aura. Adding to these, migraine without aura, existes in %90 of 

whole migraine patients. Although, this headache is being diagnosed frequently, it’s aetiopathogenesis is not 

being illuminated yet. Besides that, to explain the aetiopathologenesis, many researches on neuropeptides  

has being continued. Cholecystokinin which is one of the current neuropeptides, is excreted gastrointestinal 

canal. The cholecystokinin existed in the brain densely and it is thought that it affects the cerebral 

vasodilator. Moreover, it is determined that the cholecystokinin has impact on aetiology of some disorders 

such as stress, anxiety, panic attack etc. Despite this, it has not been ascertained precise findings on the role 

of the cholecystokinin hormone in any migraine case. 

         This research facilitates us to investigate whether there is any difference between plasma 

cholecystokinin levels of migraineurs without aura and healthy people. We hope that this research brings a 

new perspective in the circumstances we find any meaningful difference of plasma cholecystokinin levels. It 

is planned to involve two groups, one of  these groups comprises of 45 voluntary migraineurs who are 

applied to the neurology polyclinic and took informed consent form in Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, the 

other is control group which contains 45 volunteers without migraine diagnosis. First of all, the data about 
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the sociodemographic attributes and headache characteristics of all participants is collected by survey. 

Second, the participant is made blood taken for examining the cholecystokinin levels. At final phase, the 

blood samples are put EDTA tube , centrifuged 15 minutes by 3000 cycles, put 3 mms eppendorfes, keep at 
 

 -80°C and analysed the cholecystokinin levels by using cholecystokinin kit. 

Keywords: Headache, Migraine, Neuropeptide, Cholecystokinin, Cerebral Vasodilatation. 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No          : 2014.02.02.257 

Proje Türü      : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Odun Hammaddesinin Sürütme Şeritlerinde Bölmeden Çıkarılmasının Toprak Kaybına ve 

Toprağın Besin Durumuna Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Yılmaz TÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Murat YILDIZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        

Proje Özeti : Ormancılıkta sürütme şeritleri özellikle düşük eğimli arazide meşcereyi işletmeye açmak  

amacıyla uygulanan bir işletmeye açma tesisidir. Sürütme şeritleri, meşcerelerin içinde orman yollarından 

ayrılarak istenilen yöne doğru yöneltilen, ağaçlardan arındırılmış, üzerinde sürütme yapılan şeritlerdir.  

Ormancılık açısından önemli bir yere sahip olan sürütme şeritleri standartlarına göre yapılmadığında bazı 

problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerden biride yüzeysel erozyondur.  

           Sürütme şeritlerinde meydana gelen yüzeysel erozyon toprak kayıplarına ve toprak yapısına zarar  

vermektedir. Uygulamada genel olarak sürütme şeritleri planlaması yapılmamakta, sürütmeye uygun arazi 

koşullarında endüstriyel odun hammaddesi düzensiz bir şekilde yükleme yerlerine sürütülerek 

getirilmektedir. Plansız ve programsız olarak odun hammaddesinin bölmeden çıkarılması sonucunda orman 

alanlarının birçok yerinde gelişi güzel sürütme şeritleri oluşmaktadır. Böylece bu alanlarda toprak sıkışması 

ve aşınımı artmaktadır.  

          Bu çalışmanın konusu; sürütme şeritlerinde meydana gelen yüzeysel erozyonun araştırılması ve 

yüzeysel akışı en aza indirmede talaş (cipper) ve dal-yaprak gibi kesim artıklarının (slash) değerlendirilmesi 

ile sürütme şeridinin toprak profilinden sızan besin elementlerinin miktarına etkisini belirlemektir. 

Çalışmanın amacı ise (1) sürütme şeritlerinde meydana gelen yüzeysel erozyonun durumunu ortaya 

koymak, (2) yüzeysel erozyonu önleyici tedbirleri araştırmak, (3) sürütme şeridinin toprak profilinden sızan 

besin elementlerinin miktarına etkisini belirlemektir.  

Anahtar Kelimeler: Sürütme şeritleri, toprak kaybı, toprak besin durumu. 

Project Abstract : Skid trails are important for forestry. If they are not built standard, some problems take 

place. Sheet erosion is one of problems. It occurs on skid trails. It affects skid trail and damages 

environment.  

         While Forest roads are built in highland, be careful and take precautions to protect them. Otherwise 

some problems take place. Erosion speed up is one of problems. Erosion should be thanked damage events 

chaining. Transporting wood based forest products from temporarily landing areas through skid trails is one 

of the logging methods in forestry. Logging operation by using tractors takes place on skid trails. Currently, 

there are no technical regulations indicating principles for planning of skid trail considering entire 

harvesting unit. This current status may lead to cause time and economical losses and environmental 

impacts in many places of forested areas.  

         The objective of this study is investigating of sheet erosion on skid trails, sheet erosion prevent 

elements and soil nutrient status in skid trails.  

Keywords: Skid trails, soil loss, soil nutrient status 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.03.258 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Azoboyar Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin ve 

Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Sefa DURMUŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Cihad Kemal ŞAHİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Yapısında sp2-hibrit karbon atomlarına bağlı kromofor azo grubu (-N=N-) bulunduran 

bileşiklere azo boyarmadde bileşikleri denir. Yapılarında bulundurdukları azo grubunun sayısına göre mono, 

di, tri, poli-azo boyar maddeleri olarak tanımlanır. Azo boyarmaddeleri boyarmadde sınıfının en 

önemlilerini oluşturmaktadır. 

          Organik kimyadaki en önemli tepkimelerden biri olan diazolama tepkimesi sonucu elde edilen 

diazonyum  tuzları: hem çok sayıda bileşiğin sentezinde çıkış maddesi olarak, hem de büyük endüstriyel 

öneme sahip olan azo boyarmaddelerin sentezinde kullanılan bir ara üründür. Diazonyum tuzlarının 

aromatik hidrokarbonlardan itibaren endüstriyel amaçlı üretimi; aromatik bileşiğin nitrolanması, amine 

indirgenme ve diazolamayla gerçekleşmektedir.  

          Diazolanacak amine, çözünürlüğü ve bazikliği dikkate alınarak teknikte dört ayrı yöntem uygulanır. 

Bunlar ; doğrudan, dolaylı, zayıf bazik aminleri ve organik çözücülerde diazolama şeklindedir. Bu 

çalışmada doğrudan diazolama yöntemi kullanılacaktır (Şekil 1). 

 

 
          Şekil 1. Doğrudan diazolama mekanizması 

 

           Azo grubunu oluşturmak için yapılan kenetleme reaksiyonuna azo kenetlemesi denilir. Bu reaksiyon 

aromatik  primer, sekonder ve tersiyer aminden oluşmuş bir diazonyum tuzu ile -OH, -NH2 , -NH( R ) gibi 

bir sübsititüent taşıyan aromatik yapıdaki kenetleme bileşiğinin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşur (Şekil 2). 

Bu tepkime çok sayıda renkte ve renk tonunda yüzlerce azoboyar maddesi elde etmek için boyarmadde 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşiklerin metal kompleksleri renkli maddeler 

olduklarından, boya endüstrisinde özellikle tekstil boyacılığında pigment boyar maddesi olarak 

kullanılmaktadır . Ayrıca son yıllarda azo-Schiff bazı komplekslerinin antikanser aktivitesine sahip 

olmasından dolayı da tıp dünyasındaki önemi giderek artmakta ve kanserle mücadelede reaktif olarak 

kullanılması araştırılmaktadır . 
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Şekil 2. Azokenetleme reaksiyonuna bir örnek 

 

Bu çalışmada, ilk aşamada anilin ve türevlerinin çeşitli şartlar altında azokenetleme reaksiyonları 

gerçekleştirilecek , ikinci aşamada sentezlenen bu kenetleme ara ürünleri çeşitli benzaldehit türevleri ile  

kondenzasyon mekanizması gerçekleştirilerek yeni azo boyar Schiff bazı elde edilecektir. Üçüncü aşamada 

ise bu sentezlenen azo-Schiff bazları farklı metal tuzları ile çeşitli şartlar altında kararlı metal kompleksleri  

sentezlecektir. Bu sentezlenen ligandlar ve metal kompleksleri çeşitli spektroskopik yöntemlerle (FTIR, 

UV, NMR, X-ışınları, TGA, Elementel Analiz gibi) yapıları aydınlatılarak sonuncu aşama olarak biyolojik  

aktiviteleri çeşitli mikroorganizmalar üzerinde denenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Azo-Boyarmadde, Schiff Bazı, Metal Kompleks, Biyolojik Aktivite.  
 

 

Project Abstract : Azodyes are compounds which have chromophore Azo atoms (-N=N-) bonded to hybrid 

sp2 carbon atoms in their structures. They can be defined as mono, di, tri or poly azodyes according to the 

number of Azo groups in their structures. Azodyes are the most important member of the colurant group. 

Diazonium salts, which gathered by diazonium reactions , one of the most important reaction in organic 

chemistry, are midproducts that can be used as starting materials in synthesis of many compounds and 

azodyes that have a great importance in industry. Diazonium salts can be yielded from aromatic 

hydrocarbons by nitrogenation, hydrogenation to amine and diazonium for industrial purposes. Technically 

considering solubility and pH, there are four different methods for amine diazonium. There are direct, 

indirect, poor basic amines and organic solvents . In this study we are going to use directly diazonium 

methods (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Directly diazonium mechanism 

 

          Azocoupling is a reaction for creating nitrogen groups. This reaction occurs between a diazonium salt 

- which yielded from primer, seconder or tertiary aromatic amines - and an aromatic some compounds - 

which have OH, -NH2, -NH(R) substitation groups in their structures (Figure 2). This reaction usually uses 

in pigment industry for gathering azodyes in various colours. Azodyes complexes that have metal in their 

structures are colourous and can be used as pigments in apperal industry. Also, because of azodyes 

anticancer specifications, researchs for using them in fight with cancer had gained an increasing importance 
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in medicine. 

 
 

Figure 2. An example for azo-coupling reaction 

 

          In this study, firstly aniline and its derivatives will use in azo-coupling reactions under different 

conditions, secondly yields from this midproduct will give condensation reactions with some benzaldehyde 

and benzaldehyde derivatives, yielding new azocolurants Schiff bases. Then azo-Schiff bases will react with 

some metal salts and yield stable metal complexes under variously conditions. We will determine these 

ligands and their metal complexes structures with some spectroscopic analysis ( FTIR, X-ray, UV-VIS, 

NMR, TGA, Elemental Analysis etc.) and lasty investigate their biological activities on different 

microorganisms. 

Keywords: Azodyes, Schiff Bases, Metal Complexes, Biological Activity 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.03.259 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Dimerik Yapıdaki Kükürtlü Schiff Bazı Türevleri ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, 

Yapılarının Karakterizasyonu, Termal Kararlılıklarının ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Sefa DURMUŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Aslıhan DALMAZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Azometin olarak da bilinen Schiff bazları (1), yapılarında karbon ve azot atomları arasında 

çift bağ ile azot  atomuna bağlı alkil veya aril grubu içeren kararlı imin bileşikleridir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Schiff Bazlarının Genel Gösterimi 

 

          Yapılarında karbon azot çift bağı bulundurmalarından dolayı Schiff bazları (1) kimyada önemli bir 

yere sahiptir ve sentez yöntemleri ve çeşitli özellikleri bilim adamları tarafından uzun zamandan beri 

incelenmektedir.[1,2,3] Koordinasyon kimyası.[4,5,6] alanında çeşitli kompleks bileşiklerin sentezinde ligand, 

ışık emisyon diyotu (LED) .[7], korozyon inhibitörü[8], potansiyometrik sensör[9], bazı heterohalkalı 

bileşiklerin sentezi için ara ürün olmaları[10] ve geniş spektrumlu biyolojik aktivite[11] gibi ilginç 

özelliklerinden dolayı birçok Schiff bazı (1) türevinin sentezi rapor edilmiştir. 

Bu tezde tiyol grubu veya disülfit bağı içeren aromatik aminler (2, 5) ile benzaldehit (3) türevlerinin 

kondenzasyonu sonucu Schiff bazlarının farklı yeni türevleri (4, 6) elde edilecek (Şekil 2) ve çeşitli metaller 

ile kompleks bileşikleri oluşturulacaktır. Sonra sentezlenen bileşiklerin yapı ve termal analizleri 

gerçekleştirilecektir. 

 
Şekil 2. Tez Kapsamında Sentezlenmesi Amaçlanan Bazı Ligandlar 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
            

           Sonuç olarak merkez atomun ve benzaldehit halkasına bağlı sübstitüentlerin termal kararlılıklarına 

olan etkileri elde edilen bileşikler için bir bütün olarak kıyaslanacak ve elde edilen Schiff bazı ligandları 

(4,6) ve kompleks bileşiklerin biyolojik aktivite testleri yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Schiff Bazı, Tiyo Schiff Bazı, Sülfür Schiff Bazı, 2-aminotiyofenol, Disülfit Bağı,  

Biyolojik Aktivite, ONS Tipi Ligand, Antibakteriyel 
 

 

Project Abstract : Schiff bases (1), also known as azometine, are stable imine compounds containing 

double bond between carbon and nitrogen atoms and alkyl or aryl group bonded to nitrogen atom in their 

structures (Figure 1). 

 
Figure 1. General Demonstration of Schiff Bases (1)  

 

        Since they contain carbon and nitrogen double bond functional group in their structure, Schiff bases (1) 

havean important area in chemistry and their synthesis methods and different properties have been 

investigated by scientists for a long time.[1,2,3]. Because of their interesting properties like as being ligand in 

synthesis of many complex compounds in coordination chemistry.[4,5,6], light emittion diode (LED) .[7], 

corrosion inhibitor.[8], potentiometric sensor.[9], intermediates for synthesis of some heterocyclic 

ompounds.[10], and wide spectrum biological activity.[11], synthesis of many Schiff base derivatives have 

reported. 

In this thesis, new different derivatives of Schiff bases (4,6) will be obtained via condensation of aromatic 

amines (2,5) containing thiıl group or disulphide bond with benzaldehyde (3) derivatives ( Figure 2) and 

will bem prepared complex compounds with various metal. Then the structure and thermal analyses of 

synthesized compounds will be realized. 

 
Figure 2. Some Ligands to be Objectived to Synthesize in the Thesis  

 

          In conclusion, the effect, of central atom and substituents bonded benzaldehyde ring to thermal stability will be 

compared for all of obtained compounds and biological activity tests of Schiff base ligands and their metal complexes 

will be done.  

Keywords: Schiff Base, Thio Schiff Base, Sulphur Schiff Base, 2-aminothiophenol, Disulfide Bond, Biological 

Activity, ONS Type Ligand, Antibacterial  
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No           : 2014.05.02.260 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Polimer Filmlerin Morfolojik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Muharrem GÖKÇEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ümit GÜRSEL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        

Proje Özeti : Proje kapsamında; yeni sentezlenmiş/sentezlenecek olan polimerler, spin kaplama veya cast 

film yöntemleriyle uygun metal ve/veya yarıiletken tabakalar arasına kaplanarak, bu polimer filmlerin 

morfolojik ve elektriksel özellikleri incelenecektir. Polimer filmlerin morfolojik yüzey analizleri SEM, 

AFM gibi cihazlarla yapılacak ve filmlerin elektriksel özellikleri ise bir akım-voltaj kaynağı ve bir 

empedans analizörü yardımıyla incelenecektir. Bu filmlerin akım-voltaj (I-V), kapasitans-voltaj (C-V) ve 

iletkenlik-voltaj (G-V) karakteristikleri ölçülerek numuneye ait çeşitli elektriksel parametreler elde 

edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Organik diyot, elektriksel karakterizasyon, polimer film, admitans spektroskopi 

Project Abstract : Morphological and electrical characterization of the new synthesized polymeric film 

composed by electrostatic spraying will be realized in this project. The morphological analysis of the 

polymeric film will be realized by scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope 

(AFM). Later, electrical characteristics of the film will be performed by a source-meter and an impedance 

analyzer. Various electrical parameters of the sample will be obtained by the measurements of current-

voltage (I-V), capacitance-voltage (C-V) and conductance-voltage (G-V).  

Keywords: organic diode, electrical characterization, polymeric film, admittance spectroscopy 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.07.02.261 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  
 

Proje Başlığı  : Müşteri Takibi Yapan Mobil Alışveriş Aracı 
 

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. İbrahim YÜCEDAĞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Metin TOZ , Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇAKICI 

                                                               Serdar GEDİK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 
 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Bilim ve teknolojideki gelişmeler günlük hayatımızda kullandığımız hemen hemen her 

cihazın akıllı olmasını ve işlerimizi daha da kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Bu proje önerisinde 

müşterilerin alışveriş yapmakta kullandıkları alışveriş arabalarının hem akıllı hem de sürme, kontrol ve yük 

taşıma açısından daha verimli hale getirilmesi amaçlanmış ve bu amaca yönelik Akıllı Alışveriş Arabası 

(AAA) geliştirilmesi planlanmıştır. 

         Proje kapsamında geliştirilecek olan AAA’nın temel özellikleri insan takibi yapabilmesi, bu takibi 

yaparken çevresinde bulunması muhtemel engelleri algılaması ve bunlara çarpmayı önleyici sistem 

içermektedir. Bu sistemde insan takip kısmı ultrasonik alıcı verici sensörler yardımı ile sağlanacaktır. 

AAA’ın üzerine yerleştirilen alıcı ultrasonik sensörler bir panel üzerindeki verici ultrasonik sensörün 

sinyalini takip edecektir. Bu paneli insan üzerinde çantasına, cebine veya kemerine takarak AAA’ın insanı 

takip etmesi sağlanacak. AAA müşteriyi takip ederken çevresindeki çarpması muhtemel olan cisimlere 

çarpması önlenmek için AAA’ın üzerine kızılötesi sensör takımları ile donatılarak kontrol sağlanacaktır. 

          Bu proje kapsamında ilk olarak AAA’ın mekanik kısmı ve muhtemel yük belirlenerek DC motor 

seçilip mobil araç tasarımı yapılacaktır. ikinci kısımda ise AAA’ın sensör kartları ve elektronik kartlarının 

tasarımı yapılacak. Üçüncü kısımda bu iki kısım senkronize edilecek ve bu sistemlerin uyumlu bir şekilde 

çalışabilmesi için gerekli yazılım geliştirilecektir. 

          Bu proje sonucunda geliştirilecek olan AAA ile yaşlı, engelli ya da farklı sağlık problemleri olup 

klasik alışveriş arabalarını kullanmakta zorluk çeken kişilere kolaylık sağlamak hedeflenmiş olup sağlıklı 

insanlarında klasik alışveriş arabalarını kullanmasından dolayı oluşabilecek sağlık problemlerin azalmasına 

yardımcı olacağı öngörülmektedir. Proje bu yönüyle sağlık problemi olan insanlar daha rahat bir alışveriş 

olacak. Sağlıklı insanlar da sağlık problemini azalttığımız için ülkemizin insan sağlığına için ayırmış olduğu 

bütçeye katkısı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Alışveriş Arabası, Robot, ultrasonik sensörler 
 

Project Abstract : Developments in science and technology ensure that almost all the devices we use in our 

daily lives to be smart and this makes our works to be easier. In this project proposal it is planned to develop 

a smart and controlled shopping chart (SSC). The main object of this project is to make shopping charts 

more efficient in terms of driving, controlling and load transporting.  

           The basic feature of an SSC that will be developed with this project is following people with the help 

of a collision detection and avoidance system. In this system the human following part will be provided with 

ultrasonic transceiver sensors. The ultrasonic sensors that are used as receivers will follow the signal come 

from the ultrasonic sensor that is used as transmitter mounted on a panel. This panel can be in the pocket or 

bag of the customer or even attached to the his/her belt. The collision detection and avoidance system of 

SSC will be developed by using infrared sensors.  

           Mechanical part of the SSC will be designed as the first part of this project. The possible amount of 

the load will be used as parameter of selecting required DC motors to design the mobile vehicle. In the 

second part the electronic cards of SSC will be designed. In the third part of the project this two parts of the 

system will be combined and synchronized, and the required software to operate all the system will be 

developed.  

         It is aimed to help the persons who are elderly, disabled or have different health problems and have 
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difficulty in using conventional shopping charts by using the SSC which will be developed as a result of this 

project. In addition, it is expected to help healthy people for reducing the harmful effects of using the classic 

shopping carts with using SSC. From this aspect of the project it is likely to make contribution to the 

country budget that allocated for human health. 

Keywords: Smart Shopping Cart, Robot, ultrasonic sensors 
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Proje No         : 2014.02.03.262 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Mimoza (Acacia mollissima) ve Kebrako (Schinopsis lorentzii) Tanenleri ile Emprenye 

Edilen Ahşap Malzemelerin Üst Yüzey İşlemlerine Uygunluklarının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mesut YALÇIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER 

                                                               Hediye CEYLAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        

Proje Özeti : Ahşap malzeme sahip olduğu üstün özellikleri nedeniyle günümüzde birçok kullanım yerinde 

önemini korumaktadır. Kişi başına tüketimin artması ve orman alanlarının gün geçtikçe azalması üretilen 

ağaç malzemenin uzun süre kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ahşap malzemeler kullanım yerlerinde 

böcek ve mantar gibi biyotik faktörlerin yanı sıra UV ışınları, rüzgar ve yağış gibi abiyotik faktörlerin 

etkisiyle teknik ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, iç ve dış mekânlardaki 

biyotik ve abiyotik faktörlere karşı ahşap malzemeyi korumak ve kullanım süresini arttırmak amacıyla 

birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemleri çeşitli koruyucu maddelerin emprenye edilmesi yoluyla 

kimyasal yöntem; kurutma, ısıl işlem, bariyerleme ve mekanik yöntem; üst yüzey işlemleri olmak üzere 

ikiye ayırabiliriz.  

          Ahşap malzemeyi korumak için geçmişten günümüze kadar çok sayıda kimyasal maddeler 

geliştirilmiştir. Fakat bu kimyasalların birçoğu insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilemesinden 

dolayı Dünyanın birçok yerinde kullanımı sınırlandırılmış veya tamamen yasaklanmıştır. Bu nedenle son 

yıllardaki çalışmaların yönü, canlı sağlığını etkilemeyen aynı zamanda da çevre dostu olan emprenye 

maddelerinin geliştirilmesine yönelik olmuştur. Bu bağlamda ahşabın korunmasında değerlendirilebilecek 

çevre dostu emprenye maddelerinde biriside bitkisel ekstraktlar ve tanenlerdir. Odunun içeriğinde var olan 

ve gereksiz odunu zararlı organizmalara karşı koruyan ve doğal olan bu maddeler dayanıksız ağaç türlerine 

emprenye edilerek kullanım ömürleri arttırılabilmektedir.  

          Özellikle iç mekan ahşap malzemeler koruyucu emprenye kimyasalları ile muamele edildikten sonra  

üst yüzey işlemlerine tabi tutularak kullanılmaktadır. Böylece hem daha etkin koruma hem de estetiklik 

kazandırılmaktadır. Ahşap malzemelerin kullanım yerlerinde kalitesi ve kullanım süresini artırılmasına 

yönelik birçok üst yüzey işlemi uygulanmaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen üst yüzey işlemi 

verniklemedir. Bu amaçla geliştirilmiş birçok vernik çeşidi vardır. Vernikleme, ahşabınkorunmasındaki 

katkısının yanı sıra malzemeye estetiklikte kazandırmaktadır.  

          Bu proje kapsamında böcek ve mantarlara karşı etkinliği daha önceden tespit edilen bitkisel 

ekstraktlardan kebrako (Schinopsis lorentzii) odun ekstraktı ve mimoza (Acacia mollissima) kabuk 

eksraktları emprenye maddesi olarak değerlendirilecektir. Belirtilen bitkisel ekstraktlar sarıçam (Pinus 

sylvestris L.) odun örneklerinden hazırlanacak deney örneklerinde emprenye edilecektir. Emprenye edilen 

odun örnekleri kurutulduktan sonra, poliüretan, selülozik ve sentetik vernikler ile muamele edilecektir. Üst 

yüzey işlemine tabi tutulan numuneler, direk olarak ve yaşlandırma işlemi uygulanarak, yapışma direnci, 

renk değişimi, yüzey sertliği, parlaklık, ve çizilme gibi bir dizi testlere tabi tutulacaktır. 

          Yapılacak bu çalışma ile, odun koruma etkinliği tespit edilmiş tanenlerin üst yüzey işlemine 

uygunluklarını tespit edilecek ve böylece ahşabın kullanım süresini, kalitesini ve estetikliğini muhafaza 

edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca bilindiği gibi bitkisel ekstraklar ve tanenler su ile temas halinde yıkanarak 

uzaklaşabilmektedir. Yapılacak üst yüzey uygulaması ile birlikte emprenyeli ahşabın rutubet ile irtibatı 

büyük oranda kesileceğinden ekstraktlar yıkanmadan daha uzun süre ahşabın içeriğinde kalacak ve daha 

uzun süre etkinliğinin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Anahtar kelimeler: bitkisel ekstrakt, tanen, kebrako, mimoza, poliüretan, sentetik, üst yüzey işlemleri 
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Project Abstract : Wood material due to its superior properties over the many uses today remains 

important. Increase in per capita consumption and reduction of forest areas produced every day necessitates 

prolonged use of wood materials. The use of wooden materials in place as well as biotic factors such as 

insects and fungi, UV rays, wind and rainfall under the influence of abiotic factors such as leads to technical 

2 and economic losses. For these reasons, in both indoors and outdoors to protect wood against biotic and 

abiotic factors, and many methods have been developed in order to increase lifetime. This method of 

impregnating by various chemical methods of preservatives; drying, heat treatment, barrier, and mechanical 

methods; surface processes can be divided into two. 

           To protect the wood material from past to present as many chemicals have been developed. However, 

many of these chemicals adversely affect human and animal health due to limited or restricted use in many 

parts of the world is strictly prohibited. In recent years, therefore, the direction of which does not affect 

living organisms as well as for the development of environmentally friendly material has been impregnated. 

In this context, the protection of wood preservatives that can be considered eco-friendly plant extracts and 

tannins are in the one. Wood and unnecessary in the context of the existing wood to protect against harmful 

organisms and substances naturallydurable wood species in this lifetime can be increased by impregnation. 

          Protective materials, especially indoor after treatment with impregnation chemicals being subjected  

to surface treatment is used. Thus, both more effective protection and aesthetics are gained. The place of use 

of wood to increase the quality and duration of use in many surface treatment is applied. Nowadays, the 

most preferred process of upper surface varnishes. There are many kinds ofvarnish has been developed for 

this purpose. Varnishing, as well as contributions to the preservationof wood material gives esthetics. 

          This project activity against insects and fungi than the predetermined kebrako of herbal extracts 

(Schinopsis of Lorentzian) wood extract and mimosa (Acacia mollissima) bark extract obtained will be 

evaluated as the preservative. Specified herbal extracts Scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood samples 

impregnated in the test sample will be prepared. After drying the impregnated wood samples that will be 

treated with polyurethane, cellulosic and synthetic varnishes. Samples subjected to surface processes, 

applying directly aging treatment, will be subjected to an array of tests such as bonding strength, 

discoloration, surface toughness, brightness and scratches. 

          With such studies, the protective efficacy of wood suitable for processing fixed to the upper surfaces  

of the tannins to be detected and thus the life of wood, maintaining the quality and aesthetics will be 

achieved. Also known as plant extracts and tannin can be away by washing in contact with water. 

Applications will be held in conjunction with the upper surface contact with the moisture impregnated wood 

will be cut substantially longer than washing extracts the contents of the wood will remain in the long-term 

effectiveness and is intended to continue. 

Keywords: plant extracts, tannins, kebrako, mimosa, polyurethane, synthetic, upper surface processes 
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Proje No         : 2014.16.01.263 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Düzce İlindeki 11-15 Yaş Grubu Çocuklarda Astım Prevalansı ve İlişkili Olduğu Çevresel  

Faktörler 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Sevda ARSLAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :      --- 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Bu çalışma, Düzce ilindeki ilkokullarda 11-15 yaş grubu okul çocuklarında astım, rinit ve 

egzema semptom prevelansını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel araştırma 

tipinde planlanmıştır. Bu çalışmada özellikle çocukluk döneminde sıklığı giderek artan ve genellikle birbiri 

ile yakından ilişkili olan astım, allerjik rinit ve egzema üzerinde durulacaktır. Allerjik rinit burun 

mukozasının allerjenler tarafindan uyarılması ile ortaya çıkan Ig E aracılı inflamasyonudur. Hastalık burun 

ve geniz akıntısı burun tıkanıklığı kaşıntı hapşırma şeklinde ortaya çıkar. Eğer belirtilere göz semptomlarıda 

eşlik ederse allerjik rino-konjonktivit olarak adlandırılır.  

           Allerjik rinit hastaları tedavi edilmediği durumda ilerleyen yıllarda yaklaşık olarak üçte bir oranında 

astım hastalığı gelişme durumu ile karşı karşıyadır. Rinit ve astım hastalığının etyolojisinde iç ve dış ortam 

allerjenleri rol oynamaktadır. İç ortam allerjenleri genellikle ev tozu akarları küfler ve hayvan epitelleri dış 

ortam allerjenleri ise genellikle polenlerdir. Allerjik astım allerjenlere maruziyet ile ortaya çıkan öksürük, 

wheesing ve nefes darlığı tablosudur. Özellikle uç hava yollarını tutan geri dönüşümlü bir durumdur. 

Hastalığı allerjenlere maruziyetin yanı sıra viral enfeksiyonlar ve hava kirliliği gibi çevresel faktörler 

tetikler. Uygun ilaçlarla tedavi edilmediği durumlarda ölüme kadar varan tablolar ile karşılaşılabilir. Astım 

çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Okul devamsızlığının ve okul aktivitelerine 

katılamamanın ana nedenlerinden biridir. Türk popülasyonunda astım hastalığının prevalansı %2.8- %17.4 

aralığındadır. Bu çalışmanın Düzce’deki ilkokullarda öğrenim gören, 11-15 yaş grubu en az 3000 öğrenci 

ile yapılması planlanmaktadır. Veri toplama aracı olarak “ISAAC Soru Formu” ve “Çocukların Tanıtıcı 

Özellikleri Formu” kullanılması planlanmaktadır. Form, ISAAC Yönetim Kurulu (ISAAC Steering 

Committee) tarafından çocuklarda astım, alerjik rinit ve egzema semptomlarının prevelansını ve şiddetini 

belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Formun 6-7 yaş ve 13-14 yaş grubu çocuklar için geliştirilmiş iki ayrı  

şekli vardır. Bu çalışmada 13-14 yaş grubu için geliştirilen soru formu kullanılacaktır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular İstatistik paket programında değerlendirilecektir. Tanımlayıcı özellikler için sayı, yüzdelik; 

semptomlarla ilişkili faktörlerin incelenmesinde ki-kare ve logistik regresyon analizi kullanılacaktır. Projede 

bir proje yürütücüsü ve bir de araştırmacı olmak üzere iki kişi görev alacaktır. Projenin iki yıl içinde 

tamamlanması planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Astım, allerji, , egzama, rinit, çocukluk çağı. 
 

 

Project Abstract : This study was planned as a cross sectional and descriptive study type in order to 

determine the symptom prevalence and associated factors of asthma, rhitinis and eczema at primary school 

students between 11-15 ages in Duzce city. We have primarily focused on asthma, allergic rhitinis and 

eczema which has a close relationship and its prevalance has specifically been increased in childhood. 

Allergic rhitinis is an Ig E mediated inflamation emerged from mucosa allergens in nose. The disease occurs 

in the form of runny nose, nasal itching and congestion. If the eye symptoms accompany it is called as 

allergic rhino-conjunctivitis. In case of nontreatment of allergic rhino-conjunctivitis the ashtma illness may 

develop in the next few years. Inner and outer environment allergens has a crucial role in the etiology of 

rhinit and asthma. Inner environment allergens are generally house powder mites and animal epithelial 

while the outer environments are polens. Allergic asthma allergens has a table which been exposed by 

cough, wheesing and shorthness of breath. Specifically it is a recycled situation that holds the end air ways. 

Environmental factors such as being exposed to allergens, viral infections and environmental factors scuh as 

air pollution triggers the illness. In case of treatment with inappropriate medication there are cases that heve 
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resulted with dead. Asthma is a chronic illness that is common in children age. Asthma prevalence in 

Turkish population is %2.8- %17.4 interval. This study will be conducted from Düzce primary school 

students between the ages of 11-15 and 3000. “ISAAC Questionnaire Form” and “Children Property 

Identification Form” are planned as data collection tools. This form were developed by ISAAC Steering 

Committee in order to determine the prevalence and intensity of asthma, rhitinis and eczema symptoms for 

children. There are two versions of the Form for ages 6-7 and 13-14 children. This study uses the question 

form that is developed for 13-14 age group. The findings of the study wil be analysed through statistical 

programmes. Descriptive features wiil be defined by number and ratios whereas the symptoms related 

factors will be analyzed by chi-square and regressional analysis. 

Keywords: Asthma, Allergy, Eczema, Rhinitis, Childhood. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.05.03.264 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı: Yeni Nesil Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Metal Nanokatalizörlerin Sentezi ve 

Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Bugün kullandığımız enerjinin büyük bir çoğunluğu kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil 

yakıtlardan sağlanmaktadır. Artan enerji ihtiyacı ekonomik sorunlara ek olarak fosil yakıt kullanımından 

kaynaklanan çevresel sorunları da arttırmaktadır. Fosil yakıtların tüketilmesi sonucu atmosfere salınan 

gazlar çevre kirliliğinin yanı sıra oluşturdukları sera etkisi sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliklerine 

sebebiyet vermektedirler. Bilim insanları bu nedenlerden alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. 

Bunlardan biri de hidrojen enerjisidir.  

          Hidrojen temiz bir enerji depolayıcı olarak ortaya çıkmakta ve hidrojen dünya çapında temiz enerji 

taşıyıcısı olarak büyük ilgi görmektedir. Çeşitli günlük uygulamalarda hidrojenin enerji taşıyıcısı olarak 

kullanılmasının daha öncelere dayanmasına rağmen, hidrojenin depolanması hala hidrojen ekonomisinin 

önünde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Güvenli, verimli ve uygun hidrojen depolama büyük bir sorun 

olduğu için, metal hidrür malzemeler gibi katı hidrojen depolama malzemeleri kullanılmıştır. Detaylı termal 

şartlar, sulu olmayan çözücü içinde serbest katalitik hidrojen ve hidroliz gibi yeni çalışmalarda dimetilamin 

boran (DMAB) ön plana çıkmıştır. 

          Uygun bir katalizör varlığında DMAB gibi bor bileşiklerinin hidroliz tepkimesi sonucu hidrojen gazı 

açığa çıkmaktadır ki buda yakıt pillerinde kullanılabilecektir. Buradaki en büyük problem dimetilamin 

boranın dehidrojenasyonunda etkin hidrojen gazının elde edilebilmesi için çok sayıda katalizör 

sentezlenmesine rağmen bu katalizörlerin hiç birinin günlük hayatta kullanılabilecek kadar aktiviteye sahip 

olmamasıdır. Bu amaçla, bu proje kapsamında literatürde ilk kez amin bazlı kararlaştırıcıların yardımıyla 

yeni metal nanokatalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonları planlanmaktadır. Tepkime ortamından 

izolasyonu kolay, tekrar kullanılabilirlik performansı yüksek, uzun ömürlü, katalitikçe etkin, maliyeti düşük 

heterojen katalizörlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Daha sonrasında hazırlanan bu 

katalizörlerin fiziksel ve elektrokimyasal özellikleri için X-ışını kırınımı (XRD), X-ışını fotoelektron 

spektroskopisi (XPS), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), 

elementel analiz (EA) ve Taramalı Elketron Mikroskobu (SEM) teknikleri ile tayin edilmesi 

planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hidrojen enerjisi, Nanokatalizörler, Dimetilaminoboran, Atomik Kuvvet Mikroskobu  
 

 

Project Abstract : Today, the vast majority of the energy is supplied from fossil fuels like coal, oil and 

natural gas. In addition to the economic problems of increasing energy demand, environmental problems 

resulting from the use of fossil fuels is increasing. As a result of the consumption of fossil fuels gases 

released into the atmosphere they create, as well as environmental pollution as a result of the greenhouse 

effect, global warming and climate changes are causing. For these reasons, scientists have turned to 

alternative energy sources.One of them is hydrogen energy. 

        Hydrogen is emerging as a clean energy storage and hydrogen as a carrier of clean energy worldwide is 

of great concern. Various daily-use applications of hydrogen as an energy carrier, although based on 

previously, hydrogen storage still poses a significant problem in front of the hydrogen economy. Safe, 

efficient and suitable for hydrogen storage is a major problem, such as metal hydride materials for solid 

hydrogen storage material is used. Detailed thermal conditions, in non-aqueous solvents such as free 

catalytic hydrolysis of hydrogen and dimethylamine borane recent studies have come to the fore. 

        DMAB in the presence of a suitable catalyst such as hydrogen by hydrolysis reaction of boron 

compounds are given off gas may be used in fuel cells, which will decrease. The biggest problem of 
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 dimethylamine borane dehydrogenation to obtain an active hydrogen gas, although a number of catalyst 

synthesized none of these catalysts can be used in daily life is the lack of much activity. For this purpose, 

the project for the first time in the literature with the help of amine-based stabilizers preparation and 

characterization of new metal nanocatalysts are planned. Easy isolation from the reaction medium, 

reusability high-performance, long-lasting, catalytic efficiently, cost-effective development of 

heterogeneous catalysts is of great importance. More prepared after these catalysts physical and 

electrochemical properties of the X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), atomic 

force microscopy (AFM), transmission electron microscopy (TEM), elemental analysis (EA), techniques 

determined by It is planned to. 

 Keywords: Hydrogen energy, nanocatalyst, Dimethylamine borane, Atomic Force Microscopy (AFM) 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.02.01.265 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Rüzgârın Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarımındaki Etkisi; Düzce Kenti Örneği 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kıvanç AK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Engin EROĞLU, Sinem ÖZDEDE 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 – 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Tarihten beri süregelen planlama ve tasarım anlayışının en büyük amacı insanın daha kaliteli 

yaşamasının sağlanmasıdır.  

          Bu çalışmada, iklimin en önemli elemanlarından biri olan rüzgâr ile kent içerisinde yapılacak olan 

peyzaj tasarımı sonucu, kentteki yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda rüzgârın, 

peyzaj planlama ve tasarım yaklaşımlarını ne ölçüde etkileyeceği saptanarak; özellikle kentin yayılma 

(büyüme) yönlerinde, altyapı dışında sürdürülebilir kent modellerinin de desteklediği yeşil altyapı (kentsel 

yeşil ağlar) olan sistemlerin sağlanması ve bunun da sistemli bir şekilde koridorlar yaratılarak ortaya 

konulması çalışmanın çıktıları arasında yer alacaktır.  

         Bu çalışmada; yapısal ve bitkisel elemanların rüzgarın fonksiyonunu ne şekilde değiştirdiği 

saptanarak, insanlar için optimum rüzgar koşulları sağlanması beklenmektedir. Çalışmadaki ölçümler 

doğrultusunda ve bilgisayar simülasyonları sayesinde kent için tasarım önerileri geliĢtirilecek ve ekoloji ile 

görselin birleĢtirilmesi çalışmanın özgünlüğü açısından önem teşkil edecektir. 

         Kent dokusu içerisinde değişiklik gösteren binaların bulunduğu bölgelerde küçük bir konum 

değişikliği bile rüzgâra etki etmekte ve mikroklimada büyük değişimler oluşturmaktadır. Düzce’de de 

özellikle kentin yoğun olduğu merkez alanlarının düze yakın oluşu sebebi ile, rüzgarın hızı ve yönü doğru 

yönlendirildiği takdirde kaliteli bir yaşamdan söz etmek mümkün olabilecektir. 

         Çalışma alanı; Düzce Kenti Belediye imar Planları ile sınırlıdır. Resmi ölçek olan 1/1000 uygulama 

imar planları ölçeğinde çalışılacaktır. Modelleme çalışmalarında mahalle ölçeğine geçilecek ve tasarımın 

rüzgârla olan etkileşimi daha net bir şekilde ortaya konulacaktır. Çalışma; kentin çeşitli noktalarından elde 

edilen veriler (ölçümler) ile, Coğrafi Bilgisi Sistemleri, Ecotect (Wasp), CFD, Photoshop, 3dsMAX ve 

Autocad programları kullanılarak değerlendirilecektir. 

          Bu çalışma kentsel peyzaj tasarımı odaklı incelenecek ve yapılacak olan ölçümler dışında, 

meteorolojik veriler, imar planları veri olarak kullanılacaktır. Meteoroloji verileri ile yapılacak olan yerel 

ölçümler karşılaştırılarak istatistiksel anlamlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Peyzaj tasarımı ile rüzgâr 

arasındaki ilişkinin ne olduğunun belirlenmesi çalışmanın en önemli amacı olduğu gibi, bu doğrultuda 

düzenlenecek olan kentsel planlama ve tasarım örnekleri de bu çalışmanın en önemli çıktıları arasında yer 

almaktadır.  

          Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin amaçlarında da belirtildiği üzere; peyzajın korunmasını, yönetimini ve 

planlanmasını geliştirmek; peyzaj mimarlığı mesleğinin ilk şartıdır. Bu çalışmanın getirileri de, planlamada 

alınan kararların ne şekilde tasarımda yer bulabileceği konusunu gündeme getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Etkin Peyzaj Tasarımı, Rüzgâr, Düzce 
 

  

Project Abstract : Historically ongoing the main objective of planning and design approach is to provide 

better quality of life to people. 

         In this study, the wind which is the most important element of climate and with the landscape design 

that will be held in the city; is aimed to improve the quality of life in the city. In this context, the winds, will 

affect to what extent landscape planning and design approach will be determined. Especially the spread of 

urban (growth) directions, it is aimed that except the infrastructure which supports sustainable urban green 

infrastructure (urban green networks). And these systems are intended to set out creating corridors in a 

systematic way. 

         In this study, it is expected to provide optimal wind conditions for people that, structural and 

vegetative elements that change the way in determining the function of the wind. Design proposals will be 
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developed for the city with the study in line with the measurements and computer simulations and 

combining visually with the ecology of the study will be important in terms of the originality.  

         Even a small building location change that in the urban texture effects the wind and constitutes major 

changes in microclimate. Duzce, especially in the central area of the city is intense wind speed and direction 

when directed towards it will be possible to speak of a quality lifestyle. If wind speed and direction direct 

proper, especially in the central area of the city that is intense due to the formed close to the plain, there will 

be possible to speak of a quality lifestyle in Düzce.  

        The study area Duzce City is limited to the Municipal Development Plan. The Official scale 1/1000 

will be studied at the scale of development plan. Neighborhood scale studies will be passed in the modeling 

studies and the interaction of design with the wind will be put forth in a clear way. This study will be 

evaluated with the data obtained from various points of the city (measurements), and by using Geographic 

Information Systems, Ecotect (Wasp), CFD, Photoshop, 3dsmax and Autocad programs. 

        This study focused on urban landscape design and will be used as, not only the outside measurements 

which will be held, but also the meteorological data and the development plans. Statistical significance will 

be put forward by comparing the Meteorological data and local measurements. What the determination of 

relationship between landscape design and the wind is the most important purpose of the study. And urban 

planning and design examples which will be held in this direction of this study is situated between the most 

important outcomes. 

          As stated in the objectives of the European Landscape Convention, landscape protection, management 

and planning, develop is the first requisite of the profession of landscape architecture. This study of return 

will bring up the issue what the decisions taken in planning will find in the design. 

Keywords: Efficient Landscape Design, Wind, Düzce. 
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Proje No         : 2014.04.03.266 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Düzce İlinde Avlanılan Tatlı Su ve Deniz Balıkları İle Musluk Sularında Ağır Metal 

Düzeyleri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Atilla Senih MAYDA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Nuray ÇELEBİLER , Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR,  

                                                               Arş. Gör. Dr. Muammer YILMAZ, Arş. Gör. Dr. Filiz BOLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.03.2016        
 

Proje Özeti : Ağır metaller nispeten yüksek atom numaralı metaller olup, su için yüksek toksisiteye sahip 

kirleticilerdir. Bu ağır metaller her gün büyük miktarlarda çevreye yayılmakta ve değişik yollarla nehir, göl 

ve denizlere ulaşmaktadır. Sucul ortama giren bu maddeler burada yaşayan canlılar üzerinde birçok 

olumsuzluğa sebep olmaktadır. Balık sağlıklı ve dengeli beslenmede kilit rol oynamaktadır. Ancak sucul 

ortamların kirlenmesi ile suda yaşayan canlılarda olduğu gibi insanlarda da bu kimyasal maddelere 

maruziyet sağlık sorunlarına sebep olmakta ve ortaya çıkardığı halk sağlığı problemleri her geçen gün daha 

da artmaktadır. 

          Deniz ekosistemlerdeki ağır metal kirliliğinin araştırılması çevre ve insan sağlığı açısından son derece 

önem arz etmektedir. Ağır metallerin su ve organizmalardaki dağılımının incelenmesi, çevresel  

kirliliği gösteren kriterlerden biridir. Yapılacak çalışmada Düzce Akçakoca bölgesinde avlanan tüm balık 

türlerinden, alabalık üretim tesislerinden ve farklı bölgelerde musluk sularından periyodik olarak numuneler 

alınacaktır. Örnekleme ve analiz sürekli olarak 12 ay boyunca yapılacaktır. Alınacak numunelerde ağır 

metal miktarları tespit edilecek ve ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Düzce, Akçakoca, Ağır Metal, Balık, Tatlısu, Deniz, Musluk Suyu 
 

 

Project Abstract : Heavy metals are relatively high atomic number metals, and are highly toxic pollutants 

to water. These heavy metals are released into the environment in large quantities every day and they has 

reached to rivers, lakes and seas in different ways. Entering the aquatic environment these substances causes 

several problems on living organisms. Fish plays a key role in a healthy and balanced diet. But exposure to 

these chemicals causes contamination of the aquatic environment and humans, and public health problems 

that arises is increasing with each passing day. 

          Investigation of heavy metal pollution in marine ecosystems is important for human health and 

environmental health. Examining Heavy Metals in water and in organisms, is one of the criteria indicating 

environmental pollution. In this study samples will be taken periodically from all of the fish species fished 

in Akçakoca Sea, fishes from trout production facilities and from the tap water samples of different regions 

of the city. Sampling and analysis will be carried out continuously for 12 months. The amount of heavy 

metals in samples to be taken will be determined and will be compared with national and international 

standards. 

Keywords: Düzce, Akçakoca, Heavy Metal, Fish, Fresh Water, Sea, Tap Water. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Atilla Senih Mayda, Hatice Delibaş, Muammer 

Yılmaz, Filiz Bolu, İlyas Pektaş, Sabri Sefa Erdem, Rıdvan Can, Zülal Serbest, Rıdvan Sivritepe, Gökçe 

Genç, Gizem Meral, Betül Erdoğan, Mediha Nur Karaköse, Büşra Ergül, Volkan Turan, Rabia Altınordu, 

Burak Aydın, “Düzce Çamköy Mahallesi’nde Oturanların Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Konusundaki 

Bilgi, Tutum ve Davranışları” 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne. 

         Atilla Senih Mayda, Muammer Yılmaz, Hatice Delibaş, Filiz Bolu, Cengiz Yüksel, Nuran Belder, Ece 

Tuksal, Derya Cebeci, Fatma Dilan Aras, Muammer Yakupoğlu, Vefa Erbasan, Eda Bıyıklı, Buket Üner, 

Ali Arınç Arman, Serkan Berdibek, “Bir Üniversite Bahar Şenliklerine Katılanların Hava Kirliliği Bilgi 

Düzeyinin Araştırılması” 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne. 
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Proje No         : 2014.06.03.267 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Kuzeydoğu Marmara Bölgesindeki Konutlarda Yenilenebilir Hibrit Sistemi İçin Optimal 

Güç Planlaması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Nedim TUTKUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR, Arş. Gör. Erdem ELİBOL, 

                                                               Arş. Gör. Dinçer MADEN  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Türkiye’nin elektrik enerjisi talebi hızlı ekonomik büyüme ve düzenli nüfus artışına bağlı 

olarak sürekli olarak artmaktadır. Artan enerji talebinin arz-talep dengesine göre piyasadaki elektrik 

fiyatının yükselmesine neden olacağı aşikârdır. Buna ilave olarak, doğal gaz fiyatındaki yükseliş elektrik 

fiyatında artışa sebebiyet verir. Öyle ki; Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %50’si doğal gaz 

çevrim santrallerinde üretilmekte, bu kaynağın %98’i ise diğer ülkelerden ithal edilmektedir. Halbuki, 

rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli bakımından yeterince zengin olan Türkiye’de rüzgâr türbinleri ve 

fotovoltaik (FV) paneller yoluyla elektrik enerjisi üretmek için. Son zamanlarda ithal edilmiş büyük güçlü 

rüzgâr türbinleri ile elektrik enerjisi üretilmeye başlanmıştır. Üretilen enerji toplam enerjinin %3’üne 

tekabül etmektedir. Oysa düşük yatırım maliyetli küçük güçlü rüzgâr türbinleri ve FV paneller ile %50’nin 

altında bir ithalat payı ile bu potansiyelin önemli bir kısmını değerlendirmek mümkündür. Bu proje 

çalışmasında, Kuzeydoğu Marmara Bölgesi’nin kıyı kesiminde yer alan konutların elektrik enerjisinin 

mevcut rüzgâr ve güneş potansiyelinden karşılanması amaçlanmaktadır. Oluşturulan bu hibrit sistemde 

optimal güç planlaması ile minimum maliyetli enerji üretimi sağlanır. Bu projenin başarısı hem mevcut 

enerji potansiyelinin kullanılmasına hem de daha temiz bir çevre elde edilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca 

bu proje çalışması ayrıca kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasının önemini ortaya koyup büyük ölçüde 

yerli üretime dayanır. Proje çalışmasının en önemli özgün değeri şimdiye kadar böyle bir projenin bu 

bölgede gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Literatürdeki çalışmalarda birçok kısıttan oluşan optimal güç 

planlaması probleminin çözümü için Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama (KTDP) kullanılırken 

önerilen projede aynı problem için İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalar (İKGA) kullanılacaktır.  

         Bu problemde talep edilen güç, şarj ve deşarj edilen güçler değişken alınırken rüzgâr ve FV 

panellerden elde edilen güçler ise sabit kabul edilir. Hibrit sistemin kurulacağı yerdeki rüzgâr hızı ve 

güneşlenme oranı standart bir ölçüm düzeneği ile ölçülerek rüzgâr türbinleri ve FV panellerden üretilecek 

güçler tahmin edilir. Uygun bir güç planlaması için saatlik ölçülmüş veriler Destek Vektör Makineleri 

(DVM) regresyon yöntemi ile modellenerek15 dakika aralıklı verilere dönüştürülür. Böylece veri sayısının 

artırılması düşük maliyetli elektrik üretimine sahip olan uygun güç planlamasını gerçekleştirir.  

         Bu proje yeni bir öneri olup Kuzeydoğu Marmara’nın kıyı bölgesindeki konutlar için güneş ve rüzgâr  

potansiyelini değerlendirmek için önerilmiştir. Projenin başarılı olması durumunda tipik bir evin elektrik 

enerjisi talebinin büyük bir kısmı rüzgâr türbinleri ve FV paneller ile yenilenebilir enerji kaynaklarından 

karşılanacaktır. Bu hem ulusal şebekeye bağlılığı azaltır hem de fosil yakıtlarının kullanımını azaltarak 

temiz bir çevreye katkı sağlar. Ayrıca, bu yenilenebilir hibrit sistemde optimal güç planlaması ile düşük 

maliyetli elektrik üretmeyi ve Türkiye’nin benzer bölgeleri için uygulanabilirliği mümkün kılar.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Türbini, Fotovoltaik Panel, Yenilenebilir Enerji, Hibrit Sistem,Güç Planlaması 
 

 

Project Abstract : Turkey’s power demand constantly increases every year depending on its fast economic 

growth and regular population increase. It is obvious that increasing power demand gives rise to electricity 

price on market due to balance between supply and demand. Furthermore, depending on negative cyclical 

developments, a rise in natural gas (NG) price increases electricity price on market because around 50% of 

Turkey’s electricity is generated by NG cycle power plant and almost 98% of NG is imported from other 

countries. However, Turkey is sufficiently rich in wind and solar energy potential to generate electricity 

through the wind turbines and photovoltaic (PV) panels. In Turkey, electrical power has been generated by 
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using imported high power wind turbines recently. However it is possible that these wind and solar 

potentials can be used to generate electricity by low power wind turbines and PV panels with low 

investment cost and less share of imports which is almost 50%. This proposal aims to meet a major part of 

energy demand for residential houses located in Northeast coast of Marmara region using a PV/wind based 

hybrid system with minimum operation cost by optimal power scheduling approach. Thus success of this 

project helps both use of renewable energy potential for free and maintain cleaner environment. From this 

perspective, this project proposal also introduces the importance of effectively handling country’s resources 

and it is mostly based on domestic production. The most important originality of this proposal is that no 

such a project proposal has been carried out in this region so far. As the mixed-integer-linear-programming 

(MILP) is employed for the solution of optimal power scheduling problem with several constraints, in this 

work the binary-coded genetic algorithms (BCGA) is used for it. In this problem, power demand, charging 

and discharging powers are considered to be variable as the powers generated by photovoltaic panels and 

wind turbines are assumed to be invariable. Wind speed and insolation rate are previously measured by a 

standard measurement setup in the location where the hybrid system is installed and powers obtained by 

wind turbines and PV panels are estimated. For a proper power scheduling, the hourly measured data are 

converted to the data with 15-minute time interval through the support vector machine (SVM) regression 

method. Thus, increasing the number of data achieves the proper power scheduling with low cost electricity 

generation. 

         This project is a new proposal and it is proposed to make use of renewable energy potential for 

residential houses in Northeast Marmara region. When the project is successful a major part of power 

demand for a typical house is to be met by renewable energy sources through the wind turbines and PV 

panels. This both minimizes the dependency on the national grid and contributes to a clean environment by 

decreasing the use of fossil fuels.  

         Besides, this makes it possible to generate low cost electricity in a renewable hybrid system and 

applicability for similar regions in Turkey.  

 Keywords: Wind turbine, photovoltaic panel, renewable energy, hybrid system, , power scheduling. 
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Proje No         : 2014.04.03.268 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Bariatrik Cerrahinin Metabolik ve Sistemik Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Mevlüt PEHLİVAN, Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY,       

                                                                 Yrd. Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2017        
 

Proje Özeti : Bariatrik Cerrahinin Metabolik, Sistemik ve Uykuda Solunum Bozukluklarına Etkileri 

Bariatrik Cerrahi ağır obezlerde uzun dönemli kilo kaybı ve komorbiditelerin tedavisinde etkin bir tedavidir. 

Bariatrik Cerrahi 2 yılda diyabet tanısı alanların %73’ünü normalleştiren tip 2 diyabet tedavisinde 

konvansiyonel hayat tarzı ve diyet tedavilerine göre daha etkin bir tedavidir. Laparoskopik teknikler 

nekahati düzeltir ve bütün prosedürlerin uygulanması mümkündür. Aşırı obezite problemi olan                

postpubertal adolesanlarda da bariatrik cerrahi düşünülmesini destekleyen çok sayıda delil vardır. 

         Ağır obezlerin kilo vermemelerine bağlı maliyetle karşılaştırıldığında Bariatrik Cerrahi nispeten 

ucuzdur. Bariatrik cerrahini popülaritesi arttıkça diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve toplam mortalité 

daha iyi dokümante edilebilmektedir. 1,2,3 Obezite Cerrahisi Toplumun %2-3’ü için gereklilik 

gösterebilmektedir. Obezite Diyabet, kanser, hipertansiyon, kalp ve karaciğer hastalıkları, slep apne ve 

erken ölüm risklerini arttırır. Sadece konvansiyonel yöntemlerle kilo verilmesi ile başarı şansı oldukça 

düşük olsa da sadece bu yöntemlerin uygulanması bazı sağlık ekiplerince tartışılagelmektedir. 

         Diyet ve hayat tarzı değişikliğiyle kilo verme ve düşük kiloda kalma oram %2’dir.4 Çalışmanın amacı 

Bariatrik Cerrahi için başvuran hastalarda cerrahi sonrası dönemde sağlanabilen metabolik sürece ve uykuda 

solunum bozukluklarna etkisinin değerlendirilmesidir. 

         Araştırma Düzce Üniversitesi Tıp fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına başvuran cerrahi 

endikasyonu olan 50 morbid obes hastanın Sleeve gastrektomi sonrası 6 ay, 1. ve 2. Yıllardaki metabolik 

parametrelerin ve polisomnografik uyku parametrelerinin ameliyat öncesine göre karşılaştırılmasını 

sağlayacaktır. Bir Bariatrik cerrahi yöntemi olarak sleeve gastrektominin metabolik sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile kilo kaybı yanısıra bir metabolik cerrahi yöntemi olarak uygulanılabilirliği 

irdelenecektir. 

         Metabolik komorbiditelerin durumu bariatrik cerrahi hastalarda obezitetye bağlı kondüsyonların 

değerlendirileceği bir skorlama sistemi ile hem pre-opeeratif hem postoperatif yapılacaktır. Skorlama 

sistemi hastalığın ciddiyetine göre 0-5 arası sayısal değerler tanımlayacak böylelikle zamanla hastalıkların 

değişimi değerlendirilebilecektir. Çalışmada skorlamaya göre pre ve postoperatif metabolik sendrom 

skorları ile biyokimyasal parametreler irdelenecektir. Ayrıca olgulara preop dönemde solunum sistemi 

muayenesi ve Polisomnografi ile ukuda solunum bozuklukları araştırması yapılarak post op kontrollerde 

kilo verilmesi ile birlikte olası düzelmeler takip edilecektir.  

Anahtar kelimeler: Morbid obezite, bariatrik cerrahi, metabolik sendrom, uyku apnesi. 
 

 

Project Abstract : Weight loss (bariatric) surgery is an effective treatment for long-term weight loss and 

comorbidity benefit, for the severely obese population. Bariatric surgery is a more effective treatment for 

type 2 diabetes, reversing the diagnosis in 73% of cases at 2 years, than conventional lifestyle and dietary 

management. Laparoscopic techniques for bariatric surgery improve recovery and are possible for all 

procedures. Increasing evidence supports consideration of bariatric surgery for post-pubertal adolescents 

with extreme obesity problems. The cost of bariatric surgery is now relatively cheap, compared to the costs 

of maintaining severely obese patients without weight loss. 

          While the popularity of bariatric surgery grows and its benefits for diabetes, cardiovascular disease 

and overall mortality are becoming better documented.1,2,3 Surgery for weight loss is reserved for people 

(approximately 2e3% of the population) with extreme weight problems.Obesity increases the risk of diabets 
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cancer, hypertension, heart and liver disease, sleep apnoea and early death. These risks are exaggerated in 

those with moderate and severe obesity eligible for bariatric surgery. 

          Some health professionals may argue that severely obese patients should löse weight solely by 

conventional methods, but in pragmatic terms there is little chance this method can maintain significant 

weight loss or health benefits. Only 2% of severely obese patients can lose, and maintain loss using diet and 

lifestyle. 4 The aim of the study is to determine the post surgical methabolic results and sleep breathing 

disorders of the bariatric surgery candidates.  

          Fort his particular pupose the preoperative methabolic parameters of 50 mobidly obese(BMI>40) 

bariatric surgery candidate patients admitted to Düzce University Düzce School of Medicine Department of 

General Surgery will be compared 6th month, 1 year and 2 years after Sleeve Gastrectomy respectively. 

          The status of metabolic comorbidities was assessed at both preoperative and postoperative visits using 

a modified version of a scoring system developed to evaluate obesityrelated conditions in bariatric surgical 

patients.7 The scoring system assigns a numerical value (0 to 5) to indicate the severity of the disease as 

indicated and allows tracking of changes in the disease state over time. 

         The pre and post operative methabolic syndrome scores and chemical parameters will be investigated. 

Also after evaluating all patients included in the study, the patients will call for an overnight 

polisomnography test both preoperative and postoperative. 

Keywords: Morbid obesity, bariatric surgery, methabolic syndrome, sleep apne. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.26.01.269 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Bazı Aminoasitlerin Düzce Yöresinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Gelişimi Üzerindeki 

Etkisi ve Tarım Sektöründe Kullanımı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Gümüş Funda GÖKÇE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. İlyas Temel ŞAFAK, Öğr. Gör. Haydar GÖKSU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 24.09.2014 - 24.09.2015        
 

Proje Özeti : Yapısında karboksilik asit ve amino grubu bulunan aminoasitler, bir organik molekül 

olmasına rağmen yapısal özelliklerinden dolayı suda çözünebilir bir özellik göstermektedirler [1]. İnsan 

vücudu için önemli bir bileşen olan aminoasitlerin, sudaki çözünürlüğünün iyi olması bu organik 

moleküllerin tarım sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip olmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Aminoasitler; bitkilerde stres dönemlerinde (su, sıcaklık, kısmi nem, dolu, rüzgar, hastalık), 

döllenmede,meyve oluşumlarında ve azot metabolizmasının düzenlenmesinde kullanılmaktadır [2]. 

          Bu çalışmada kullanılan aminoasitler aracılığı ile anyonik ve katyonik bitki besin elementlerinin 

topraktan bitkiye veya bitkiden toprağa taşınmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda aminoasitlerin dipolar 

yapıda olması hem anyonik hem de katyonik bitki besin elementlerini aynı anda taşıma imkanı sunduğu için 

bitkilerin gelişimsürecini veya bitki hastalıklarının tedavi sürecini kısaltacaktır. Aminoasitler enzimleri 

aktive/inhibe ederek bitki ve topraktaki metabolik yolun dengelenmesini sağlarken aynı zamanda vücudun 

ihtiyacını karşılamak amacı ile protein bakımından zengin besinler üretilecektir.  

           Aminoasitler olarak sistein, tirozin, histidin ve arjinin kullanılacaktır. Kullanılan aminoasitlerin farklı 

konsantrasyonlardaki (10 mM, 20 mM, 40 mM ve 80 mM) sulu çözeltileri hazırlanarak, Düzce yöresinde 

yetişen mısır, bakla, marul ve salatalık bitkilerinde uygulamaları yapılacaktır. Yapılması düşünülen 

çalışmalar sera koşullarında ve kontrollü şartlar altında (sıcaklık, nem, ışık) gerçekleştirilecektir. Yapılacak 

çalışmalar sonucunda bitkilerin yaprak ve köklerinden belli dönemlerde (1.hafta, 2.hafta, 3.hafta ve 4.hafta) 

alınan numunelerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri, toprak ve bitkilerdeki makro ve mikro besin 

elementleri, aminoasit miktarları incelenecektir. Bu analizler esnasında NPK Analiz Cihazı, NMR 

Spektroskopisi, UV Spektroskopisi ve HPLC gibi cihazlar kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aminoasit, BitkiBesin Elementi, Enzim aktivasyonu/inhibasyonu. 
 

 

Project Abstract : Amino acids which include carboxylic acid within their structure show a water-soluble 

characteristic because of their structural properties although they are organic molecules [1]. That the water 

solubility of amino acids which are important components for human body is quite good plays an important 

role in these organic molecules’ having a wide usage area in the field of agriculture. Amino acids are used 

in pollination, fructification and organization of nitrogen metabolismin plants during their stress periods [2]. 

          Via the amino acids used in this study, anionic and cationic plant nutrient elements are to be procured 

to transfer fromthe earth to the plant or from the plant to the earth. Also, because that amino acids have a 

dipolar structure offer an opportunity for both anionic and cationic plant nutrient elements to be transferred 

at the same time, it will decrease the development period of the plants or the treatment period of plant 

diseases. While amino acids provide the metabolic track in the plant and the earth to be in balance by 

activating/inhibiting enzymes, with the purpose of meeting the body need, nutrients rich in protein will be 

produces at the same time. 

         As amino acids, cysteine, tyrosin, histidine, arginine will be used. Preparing the aqueous solution of 

the amino acids used in different concentrations (10 mM, 20 mM, 40 mM and 80 mM), their application on 

corn, horse bean, lettuce and cucumber growing in Düzce territory will be done. Studies to be planned to be 

done will be realized in greenhouse conditions and under controlled circumstances (temperature, humidity, 

light). In consequence of the studies to be done, the morphological and physiological featuresof the samples 

taken from the leaves and roots of the plants in certain peiods ( 1st week, 2nd week, 3rd week and 4th 
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week), macro and micro nutrient elements in the plants and the earth, the amount of amino acid are to be 

examined. In the course of these analyses, NPK. Analysis Device, NMR Spectroscopy, UVSpectroscopy 

and devices like HPLC will be used. 

Key words: amino acid, plant nutrient element, enzyme activation/ inhibition 
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Proje No         : 2014.08.01.270 

Proje Türü     : Doktora Projesi 

Proje Başlığı  : Yapay Zekâ Optimizasyon Yöntemleri ile Afet İstasyonlarının Konuşlandırılması: Düzce ili 

Örneği 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Mehmet Selami YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Hakan Murat ARSLAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.11.2014 – 07.11.2015       

Proje Özeti : Afet yönetimi kapsamında afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrası gerekli işlemlerin en kısa 

sürede organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada afet öncesi önlemlerden biri 

olan afet istasyonlarının yer seçimi ve dolayısıyla yaralıların toplanma merkezinin en uygun şekilde 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Afet şartları içinde en hızlı ve en etkin şekilde müdahale yapabilmek ve hayatta 

kalma oranlarını arttırabilmek için afet istasyonu olarak adlandırılan yaralı toplanma noktalarının en uygun 

yere konuşlandırılması önemli ve gereklidir. Alternatiflerin oldukça fazla olduğu bir ortamda en uygun 

yaralı toplanma noktası yerinin belirlenmesi çözülmesi gereken bir sorundur. 

          Bu nedenle bu çalışma ile yetkililerden hali hazırdaki afet istasyonlarının koordinatlarını, 

konuşlandırılması planlanan afet istasyonlarının muhtemel yerleri, taşıması gereken özelikleri, il sınırları 

içinde kaç adet afet istasyonu kurma hedeflendiği, aralarındaki mesafenin ne olmasının ön görüldüğü, nüfus 

yoğunluğu, ulaşım ve sağlık ekibinin yeterliliği gibi unsurların değişken olduğu matematiksel bir model 

oluşturularak geleneksel olmayan tasarım optimizasyonu algoritmalarından genetik algoritmalar ve 

geleneksel optimizasyon yöntemleri kullanılarak en uygun afet istasyonları konuşlandırılması yapılacaktır. 

Optimizasyon yöntemleri ile elde edilen sonuçlar karşılaştırarak en uygun afet istasyonu konuşlandırılması 

yapılacaktır. Çalışma Düzce ili merkez ilçe sınırları içindeki 56 mahalle için uygulanacak ve belirlenen afet 

istasyonları yerleri Düzce Valiliği Acil Yardım ve Afet yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile paylaşılacaktır. 

 

Project Abstract : Disaster management within the scope of the pre-disaster, during disaster and post-

disaster operations required of the shortest time to organize, and needs to be achieved. In this study, pre-

disaster prevention, disaster, one of the stations in the selection of the wounded, and hence the assembly of 

the center is aimed to determine the most appropriate way. Disaster in terms of the fastest and most effective 

way to be able to intervene and increase their survival rate to station disaster known as the wounded rallying 

point of the deployment of the most appropriate place is important and necessary. Quite a lot of alternatives 

in an environment that is most appropriate wounded rallying point for determining the position of a problem 

to be solved. Therefore, in this study, officials from the disaster, the coordinates of the stations, scheduled to 

be deployed to disaster stations, where possible, to move their properties, how many in the province of 

disaster setting up the station targeted, the distance between what is being seen, population density,         

transportation, and adequacy of the health care team, such as the variable elements of a mathematical model 

is created using a non-traditional design the optimization algorithm of genetic algorithms and traditional 

optimization methods using the most appropriate disaster stations, the deployment will be done. 

Optimization methods by comparing the results obtained with the most appropriate station disaster the 

deployment will be done. Study, central district of Düzce province 56 within the boundaries of the 

neighborhood to be applied for and is determined to disaster stations where the Düzce governor's office of 

Emergency Aid and Disaster management Presidency (AFAD) will be shared with. 
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Proje No         : 2014.10.04.271 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı  : Üstün Zekalı Lise Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Taner ATMACA , Arş. Gör. Muhammed BAHTİYAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.11.2014 – 07.04.2015        
 

Proje Özeti : Üstün zekâ ve/veya yaratıcılığı açıklamaya yönelik geliştirilmiş kuramlar incelendiğinde, söz 

konusu ilişki iki farklı biçimde kategorize edildiği görülmektedir. İlk bakış açısına göre yaratıcılık zekânın 

bir alt bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu bakış açısının ortaya çıkışında, öncü araştırmacılardan 

Galton (1869) ve Terman’ın (1925) yaratıcılığın üstün zekâlılık için gerekli bir beceri olduğuna yöndeki 

görüşlerinin etkisi vardır. Diğer bakış açısında ise; zekâ, yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlayan etmenler 

içerisinde değerlendirilmektedir. Sternberg ve Lubart’ın (1991) ortaya attığı yatırım teorisine göre zekâ, 

yaratıcılığın ortaya çıkmasında rol oynayan etmenlerden birisidir. 

          Yaratıcılık literatüründeki temel tartışmalardan birisi: “Yaratıcılığın genel mi yoksa alana özgü bir 

özellik mi?” olduğudur. Bazı yazarlar, bir alanda ortaya çıkan yaratıcılığın diğer tüm alanlarda benzer 

biçimde ortaya çıkacağına inanmaktadırlar. Bu bakış açısına göre yaratıcılık genel bir zihinsel özellik olarak 

bireyin katılmış olduğu etkinliklerdeki performansının tamamını etkilemektedir. Bir grup araştırmacı ise 

yaratıcılığın alanlara göre farklılaşmakta olan özgü becerilerden oluştuğunu iddia etmektedirler. Amabile 

(1996) ise her iki bakış açısını harmanlayarak Bileşensel Yaratıcılık Modeli ortaya atmıştır. Model, üç temel 

bileşenden oluşmaktadır. Özgü bir alanda performansın ortaya çıkmasına öncülük eden alanla ilgili 

beceriler, farklı alanlardaki yaratıcı performansın ortaya çıkmasını etkileyen yaratıcılıkla ilgili beceriler ve 

bir göreve karşı tutumları ve istekliliği artıran görev karşı tutum bileşenlerinden oluşmaktadır. Söz konusu 

üç farklı bakış açısı; bir süreç olarak tanılamadan değerlendirmeye uygulamalara yön göstermektedir. 

          Projenin kabul edilmesi durumunda; bilimsel yaratıcılık üzerinde etkili olduğu düşünülen genel 

yaratıcılık düzeyi, zeka düzeyi, akademik başarı düzeyi, doğum sırası ve cinsiyet arasında bir ilişki olup 

olmadığı çalışma kapsamında incelenecektir. Çalışmaya bağlı olarak, lise düzeyindeki öğrencilerin bilimsel 

yaratıcılık düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış bir 

ölçme aracı alan yazına kazandırılacaktır. Söz konusu ölçme aracı gerek üstün zekalı bireylerin tanılama 

sürecinde gerekse bilim içerikli programların yaratıcı düşünme becerilerin etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla kullanılabilir. 

          Yurt dışı alan yazında zeka ve genel yaratıcılık -eşik değer etkisi- düzeyinin incelendiği pek çok 

araştırma, yurt içi alan yazında ise bir çalışma bulunmaktadır. Öte yandan, alan yazında zeka ve yaratıcılığın 

bir alt alanı olan bilimsel yaratıcılık düzeyinin incelendiği bir araştırmaya ulaşılmıştır. Dolayısıyla, bu 

araştırmada ulaşılan bulgular alan yazında ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, genel yaratıcılık ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkisinin belirlenmesi bilginin yaratıcı düşünme 

sürecindeki rolüne ilişkin tartışmalara ek kanıtlarda sunması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Üstün zeka, genel yaratıcılık, bilimsel yaratıcılık, akademik başarı 
 

 

Project Abstract : Giftedness and/ or creativity the have been explained to developed theory examined, 

these relations can be seen that are categorized in two different ways. In a first aspect, creativity is 

considered as a sub-component of intelligence. Pioneering researchers Galton (1869) and Terman (1925) 

effect’ is seen that creativity is essential skill for giftedness in this perspective emerge. In the second 

approach is assumed creativity emerge depending on factors that intelligence is one of factors. With respect 

to Sternberg and Lubart (1991) put forward the theory of investment, intelligence is one of the factors 

that play a role in the emergence of creativity. 

         Creativity is domain specific or domain general? One of the issues is debated in creativity literacy. 

Some authors believed that creative individuals in one domain should exhibit their creativity across other 
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domains. They believed that creativity, as a general intellectual ability, affected the performance of the 

individual regardless of the specific or particular activity in which he or she is involved. On the contrary, 

some authors have asserted opposite, creativity might be a more specific trait. Amabile (1996) presented a 

third perspective that combined domain specific and domain general skills. The model consisted of three 

essential components and was named as Componential Model.Domain-relevant skills were those basic skills 

that led to skillful performance in a specific domain. Creativity-relevant skills were those skills that cut 

across domains of creative performance, task motivation entailed motivations or attitudes toward the task. 

The three different perspective; he preferred methodology for the assessment of creativity show creative 

thinking skills how aspects of that gain is important. 

          In case of acceptance of the Project; the overall effect on the emergence of scientific creativity will be 

analyzed whether or not a relationship between general creativity level, intelligence level, academic 

achievement, birth order and gender . Depending on the study, literature will be given a measuring tool 

validity and reliability have been conducted high school students can be used to assess the level of creativity 

of the scientific. That is used in the diagnostic process as well as creative thinking level of the science 

programs content the impact to evaluate on the gifted students. There are a lot of study about is investigated 

between intelligence and creativity in foreign literacy but a study in Turkey literacy. Moreover, a research 

examined between intelligence and scientific creativity a sub-field of general creativity is not found. 

Therefore, the data obtained in this study will serve literacy needed a area. In addition, according to 

researcher, it is offered additional evident on debate abut the role of knowledge in the process of creative 

thinking to determination relation between general creativitiy and scientific creativity 

Keywords: Gifted, general creativity, scientific creativity, academic achievement 
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Proje No         : 2014.02.03.272 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Orman Ürünleri Sanayinde Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma    

(Batı Karadeniz Bölgesi Örneği) 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Muhammet ÇİL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.11.2014 – 07.11.2015       

Proje Özeti : Son yıllarda dünyadaki enerji gereksiniminin belirgin bir artış göstermesi sebebiyle, 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine araştırmalar hız kazanmıştır. Enerji kaynağının 

var olması tek başına yeterli olmayıp; bu kaynağın kapasitesi, çevre ile olan uyumu, ekonomik faktörler ve 

bunun devamlılığı gibi parametreler dikkate alınmaktadır. Bu parametreler göz önünde bulundurulduğunda, 

sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik kavramları öne çıkmaktadır. 

          Batı Karadeniz Bölgesinde (Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu) üretim yapan 

işletmelerin hem rekabet edebilir konumda olmaları, hem yasal uygulamalara riayet edebilmeleri, hem de 

üretimlerini ‘sürdürülebilir’ seviyeye çekebilmeleri açısından söz konusu kavramların işletmeler tarafından 

yeterince irdelenmesi ve doğru anlaşılması, bunun yanında pratikte de doğru biçimde uygulanmaları 

gerekmektedir. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan orman ürünleri sanayi işletmelerinin sürdürülebilir 

üretim konusunda mevcut durumlarının belirlenmesi, sürdürülebilir üretim için gerekli olan kapasite, 

hammadde temini, yasal zorunluluklar, teşvik imkânları ve sürdürülebilirlik açısından işletmelerce yapılan 

çalışmalar araştırmanın temel amaçlarını oluşturacaktır. Bu kapsamda öncelikle işletmelerin demografik 

özellikleri tespit edilecek ve çalışma kapsamında belirlenen amaçlara ulaşılması için anket yönteminden 

yararlanılacaktır. 

          Literatürde yapılan çalışmalar dikkate alınarak bir anket formu geliştirilecek hazırlanan anket formları 

Batı Karadeniz Bölgesinde (Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu) faaliyette olan orman 

ürünleri sanayi işletmelerine ulaştırılarak, yüz yüze anket tekniği uygulanacaktır. Bu aşamada elde edilen 

anket formlarında yer alan değişkenler kodlanacak ve her bir aşama için bir veri tabanı oluşturulacaktır. 

Oluşturulan bu veri tabanları değerlendirilecek, konularla ilgili hesaplamalar SPSS paket programı 

yardımıyla yapılacaktır. Çalışma sonucunda yapılan anketlerden elde edilen bilgiler istatistiksel olarak 

değerlendirilecek ve uygulamaya ışık tutacak şekilde sonuçlar rapor haline getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir üretim, Batı Karadeniz, Orman ürünleri sanayi. 
 

Project Abstract : In recent years show a significant increase in world energy demand due research on 

sustainability and sustainable energy sources has gained momentum. There is the source of energy alone is 

not enough; The capacity of these resources, compliance with environmental, and economic factors are 

taken into account parameters such as the continuity of it. Given these parameters, the concepts of 

sustainability and renewability stands out. 

Western Black Sea Region (Düzce, Zonguldak, Turkey, Bolu, Bart, Istanbul, Kastamonu) manufacturing 

businesses and compete to be in both legal practice respecting their ability as well as their production 

'sustainable' level checks for the reason mentioned concepts by businesses studied sufficiently and properly 

understanding , as well as in practice must be performed correctly. Western Black Sea Region located in the 

forest products industry enterprises sustainable production in the present case, the determination of 

sustainable production which is necessary for capacity, raw material procurement, legal requirements, 

incentives, opportunities and in terms of sustainability by businesses, studies main purpose of study will 

form. In this context, the demographic characteristics of the 

enterprises will be identified and defined scope of work for the attainment of the objectives of the survey 

method will be used. 

In the literature, studies taking into account a questionnaire will be developed questionnaire prepared the 
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Western Black Sea Region (Düzce, Zonguldak, Turkey, Bolu, Bart, Istanbul, Kastamonu), which is active  

forest industry enterprises and reaching, face-to-face survey technique will be applied. At this stage, the 

variables obtained from the questionnaire to be coded and a database will be created for each stage. The 

database created will be evaluated, issues related calculations will be done with the help of SPSS program. 

In conclusion, the information obtained from the survey will be statistically evaluated and the results shed 

light on the application will be brought into the report. 

Keywords: Sustainability, Sustainable Production, Western Black Sea, The Forest Products Industry 
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Proje No         : 2014.10.02.273 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Çocuklarda Duygusal Zeka Eğitim Programının Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin 

Sınanması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Özge PINARCIK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ, Hafsa Yılmaz , Mine CABOĞLU       

                                                                 Zeynep Seda ÇAVUŞ, Zeynep TOPÇU BİLİR, Arife AKGÜL,  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 07.11.2014 – 07.11.2015       

 

Proje Özeti : Sosyal beceriler kişilerarası ilişkilerde sosyal bilgiyi edinen, onları analiz eden ve uygun tepkileri 

gösteren, hedeflenen ve sosyal metne göre değişen, gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen bilişsel ve duygusal 

davranışları da içeren davranışlardır ve öğrenilebilirler. Çocukların sosyal becerileri edinimi okul öncesi periyotta 

başlar. Karışık yapılara sahip sosyal beceriler çocukların akranları arasında sosyal etkileşiminde büyük öneme 

sahiptir. Olumlu davranışlara sahip çocuklar, olumsuz davranışlara sahip çocuklara göre yaşıtları tarafından daha 

çok kabul görmektedir. Sonuç olarak, çocukların akran ilişkilerinde sosyal beceriler önemlidir. Bu yüzden 

çocukların akran ilişkilerini ve sosyal becerilerini geliştirecek farklı eğitim programları gereklidir. Böylece bu 

çalışmada, duyguları tanımlama etkisi ve 4-6 yaş çocukların akran ilişkileri ve sosyal becerilerinin eğitiminde 

çatışma çözümü incelenecektir. Bu duyguları tanımlamanın etkisi ve 4-6 yaşındaki çocukların sosyal becerileri ve 

akran ilişkileri üzerine çatışma çözümünü belirleyen deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmada bir grup öntest ve 

sontest kullanılacaktır. Çocukların bu çalışmaya katılımını sağlamak için Ladd ve Profilet çocuk davranış ölçeği, 

akran şiddetine maruz kalma ölçeği ve onların sosyal becerilerini belirlemek için sosyal becerilerini 

değerlendirme ölçeği (4-6 yaş) kullanılacaktır. Öntest ve sontest çalışma grubu arasındaki önemli bir farklılık 

olup olmadığını test etmek için Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi kullanılacaktır. Araçlar arasında 

farklılıkların derecelerinin önemi test edilirken tüm analizlerde hata p<.0.5 kabul edilecektir. Çalışmanın sonunda 

uygulanan eğitim programının 4-6 yaş çocuklarda hem sosyal hem de akran ilişkilerinde pozitif etkisi olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Duygusal Zeka, Akran ilişkileri. 
 

Project Abstract : Social skills are behaviours which get the social knowledge in interpersonal relations, analyse 

them and show appropriate responses, are targeted and change according to social context, include both 

observable and not observable cognitive and emotional behaviours and they are also learnable. Child’s gaining 

social skills begins at pre-school period. Social skill, which have complex structures, have great importance on 

children’s social interactions among peers. Children with positive behaviours are more accepted than children 

with negative behaviours by their peers. As a result, social skills are of importance in children’s peer relations. 

Social skills and peer-relations can be seen as structures that effect each other. For this reason, different training 

programs to develop children’s social skills and peer relationships is needed. Therefore, in this study, the impact 

of recognizing emotions and conflict resolution training on 4-6 years old children’s peer relations and social 

skills will be investigate. This is an experimental study to determine the effect of recognizing emotions and 

conflict resolution education on peer relationships and social skills of children aged 4-6. In this study, a “one-

group pre-test and post-test model” will be used. In order to define children’s participation in the study, peer 

relations Ladd and Profilet Child Behaviour Scale, Exposing to Peer Violence Scale and to define their social 

skills Evaluation Social Skills (4-6 years old) will be used. For this, in order to test whether there is a significant 

difference between pre-test and post-test results of study group, Related Wilcoxon Two Sample test will be used. 

While the importance degrees of the differences between the means have been tested, in all analyis the error will 

be accepted as p<.0.5. At the end of the study it is considered that implemented training programme has positive 

impact on 4-6 years old children’s both social skills and peer relations. 

Keywords: Social Skills, Emotional İntelligence, Peer Relationships. 
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Proje No         : 2014.05.03.274 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Dikarboksilat Köprülü Rutenyum Tabanlı Yarı-Sandviç Yapı Bloklarından Organometalik 

Makrosiklik Yapıların Sentezi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Sinem ERGEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2015       

Proje Özeti : Supramoleküller, farklı özelliklere sahip olan iki veya daha fazla molekül, iyon veya 

koordinasyon bileşiğinin molekül içi etkileşimler ile birleşmesi sonucu oluşan büyük yapılardır. Bu 

etkileşimler konak   (ev sahibi) ve konuk (misafir) molekül arasında gerçekleşmektedir. Supramoleküler 

koordinasyon kimyasında mevcut iki koordinasyon bağlanma yerleri olan geçiş metali kompleksleri ile çok 

fonksiyonlu ligandların reaksiyonu makrosiklik halkalar ve kafeslerin yapımı için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

          Bu proje kapsamında, çeşitli boyutlarda dikarboksilat köprülü rutenyum tabanlı yarı-sandviç yapı 

blokları 

oluşturularak, literatürde olmayan yeni makrosiklik yapılar sentezlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Supramoleküller, makro halkalı yapılar, 

 

Project Abstract : Supramolecules two or more molecules having different properties, ionic or 

coordination compound formed by intramolecular interactions junction with large buildings. These 

interactions host (host) and guest (guest) molecules takes place between. Supramolecular coordination 

chemistry binding sites present in both the transition metal coordination complexes with the reaction of 

multifunctional ligand and the macrocyclic ring has been widely used for the construction of the cage. 

          In this project, dicarboxylate-bridged ruthenium based half-sandwich building blocks will be 

synthesized to form novel and versitale macrocycles having different nano size 

Keywords: Supramolecules, Macrocyclic Structures 
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Proje No         : 2014.05.03.275 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Çift Çekirdekli Aren Rutenyum Komplekslerinden Koordinasyon Kafesli Yapıların Dizaynı 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Melike YAZICI  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2015       

Proje Özeti : Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH), gerek ulusal ve gerekse uluslararası çevre ve sağlık 

örgütlerinin verilerine göre genotoksik, mutojenik ve karsinojenik özellik göstermektedirler.[1] ve bundan 

dolayı doğaya ve çevreye son derece zarar verebilmektedirler. Özellikle toprakta, çamurda ve havada bol 

miktarda bulunabildiklerinden dolayı, tüketilen besinlerde bu zararlı hidrokarbonları görmek mümkündür. 

Son yıllarda, siklodekstrinler, kaliksarenler,[2]gibi PAH bileşiklerini kapsülleyen organik reseptörlerin yanı 

sıra, koordinasyon kafesli bileşiklerin dizaynıyla da hem organik hem de sulu ortamda PAH bileşiklerini 

kapsül içerisine alma mümkün hale gelmiştir.[3] Rutenyum aren kompleksleri, koordinasyon kafesli 

bileşiklerin sentezlenmesinde yapı blokları olarak oldukça sık kullanılmaktadır.[4] Kararlı yapılar 

olduklarından dolayı kolay sentezlenebilmekte ve havaya karşı duyarlı olmadıklarından üretim ve saklama 

aşamasında inert ortama gerek duyulmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Koordinasyon kafesi, poliaromatik hidrokarbonlar 

Project Abstract : PAHs are potentially genotoxic and carcinogenic to humans in food, reported that some 

of the potentially harmful PAHs are present even in fresh fruit. Considering the potential health risks 

associated with the release of PAHs into the environment, it is of fundamental importance to understand the 

supramolecular chemistry surrounding PAHs in order to be able to detect and sequester these harmful 

molecules. To date, cyclodextrins (CDs) have been used most often to isolate PAHs from crude mixtures, 

although more recently derivatives of calix[n]arenes, have been explored as potential suitors for PAHs of 

different shapes and sizes. It should be noted, however, that the metallocycles incorporate heavy ruthenium 

arene complexes in order to form supramolecular architectures, which are expensive and would not be ideal 

from environmental and economical perspectives. 

Keywords: Coordination cages, polyaromatic hydrocarbons 
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Proje No         : 2014.05.03.276 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Fındık Kabuğundan Makro Seviyede Paklitaksel Eldesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Elif Sine AKSOY 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2016       

Proje Özeti : Kanser günümüzün en önemli sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Kansere karşı 

kullanılan kemoterapi ilaçlarından en önemlisi Paklitakseldir ve antitümör aktivitesi çok yüksektir. Bu 

madde 1971’de ilk olarak Porsuk ağacından (Taxus brevifolia) izole edilmiştir. Ancak Porsuk ağacının 

çimlenme engelli olması, yetişme koşulları ve saflaştırma adımları zahmetli olduğundan Paklitaksel içerikli 

ilaçların fiyatları oldukça yüksektir. Bu gün dünyada en fazla kullanılan 5 kemoterapi ilacından biri olup 

yıllık ticaret hacmi 3-4 milyar doların  üzerindedir. Sentetik üretimi de oldukça zahmetli olduğundan dolayı 

porsuk ağacı kabuklarından elde edilen bitki doku kültürü gibi yöntemlerle de üretilmektedir. Paklitaksel 

porsuk ağacının kabukları dışında doğal olarak fındık kabuğunda bulunmaktadır. 2000 yılında yapılan bir 

çalışmada fındık kabuğunda paklitaksel ve türevlerinin porsuk ağacına nazaran az da olsa bulunduğunu 

göstermiştir. 

          Projemizde fındık kabuğundan makro seviyede paklitakselin saflaştırılması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 300 bin ton civarında açığa çıkan ve sadece yakılarak değerlendirilen fındık 

kabuğunu kullanarak porsuk ağacına göre az da olsa yeteri kadar yüksek miktarda Paklitaksel elde edilmesi 

hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasına göre izlenecek yöntem ve hedef; fındık kabuğunun kurutulup 

öğütülmesi, çözücü ekstraksiyonu ve yağımsı-boyar maddelerin giderilmesi işleminden sonra elde ettiğimiz 

paklitaksel karışımının ardışık kromotografik yöntem ve kristallendirmeyle saf ve yüksek verimle 

Paklitaksel elde etmektir. 

Anahtar kelimeler: Paklitaksel, saflaştıma, fındık kabuğu 

 

Project Abstract : Cancer is one of today's most important health problems. Anticancer The most 

important use of chemotherapy and antitumor activity of paclitaxel is very is high. This material initially in 

1971 from yew tree (Taxus brevifolia ) was isolated. However, germination of the disability of yew, growth 

conditions and purification steps The prices of paclitaxel -containing medicines is troublesome is quite high. 

These days the World He is one of the most commonly used chemotherapy drug 5 -year trading volume of 

3-4 billion dollars is on. Because yew quite laborious synthetic production by methods such as plant tissue 

culture derived from the shells is produced. Paclitaxel There are naturally nuts in the shell out of the yew 

tree bark. 2000 In a study of paclitaxel and its derivatives yew tree nut Shell also showed that less than if.      

           Purification of paclitaxel from the shell nuts at the macro level projects Us is targeted. In our country, 

about 300 thousand tons per year, and only released slightly burned enough by the yew tree nut shell 

assessed using The aim is to obtain a large amount of paclitaxel . Made in the literature according to 

procedures and objectives; grinding the dried nut shell, the solvent extraction and removal of the oily -dye 

substance obtained after processing consecutive chromatographic methods and crystallization of paclitaxel 

mixture with pure and high is to obtain a yield of paclitaxel . 

Keywords : Paclitaxel, were purified to, nut Shell. 
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Proje No         : 2014.10.01.277 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Okul Yöneticiliği Öğretim Programı Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Engin ASLANARGUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ, Doç. Dr. Abdurrahman KILIÇ 

Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY, Arş. Gör. Taner ATMACA 

Arş. Gör. Zeynep ARSEVEN, Arş. Gör. Kağan KIRCABURUN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.10.2015       

Proje Özeti : Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı okul yöneticiliği yetiştirme programı geliştirilmesi ve 

Düzce ilinde sınırlı bir grup üzerinde uygulanması amaçlamaktadır. Araştırmaya Düzce ilinde görev yapan 

okul müdürlerinin katılımı planlanmaktadır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından Düzce ilinde görev yapan 

okul müdürleri ile yönetici yetiştirme programı geliştirilmesi kapsamında görüşmeler yapılacak, araştırma 

soruları yöneltilecek ve gerektiğinde bazı ölçekler uygulanacaktır.  

          Araştırma kapsamında yapılacak literatür taraması ve elde edilecek veriler ışığında okul yöneticiliği 

öğretim programı geliştirilecektir. Okul yöneticisi öğretim programı geliştirme sürecinde okul 

müdürlerinden görüşme ve anket yoluyla veriler toplanacak, gerektiğinde öğretmenlerin de görüşlerine 

başvurulacaktır. Araştırmadaki verilerin analizinde literatür taramasına dayalı olarak doküman analizi ile 

nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılacaktır. Verilerin analizine göre öğretim programı ve belirlenen 

içerik doğrultusunda yazılı materyal üretilerek okul müdürlerine sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, yönetim yetiştirme programı, yönetim becerileri, liderlik 

Project Abstract : This study aims to develop the principal training program recruited in Duzce by 

Ministry of Education. In line with this purpose, it is planned to conduct (if neccesary) courses to the 

principals in some educational subjects such as; instructional leadership, paradigmatic shift in 

administration, human relations in administration, leadership approaches, deciding, stategic human resource 

management, school family partnership and appealing the needs of environment. 

         All the principals in Düzce are planned to be included in the study. Data will be collected from 

teachers and principals through interviews and questionnaries in order to determine the efficiency of this 

educational process. Qualitative and quantitative methods will be used to analyse the data. The instructional 

program will 5 be prepared according to the analyses of the data. After applying the prepared program, the 

effectiveness will be evaluated. 

Keywords: Principal, administrative training program, administrative skills, leadership 
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Proje No         : 2014.06.02.278 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Melen Nehri Sedimentlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şeref KESKİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :     ---- 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2015       

Proje Özeti : Düzce ovası, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ve sanayi alanlarından biridir. Bu 

çalışmada, Düzce ovasında yer alan Melen Nehri ve yakın çevresinin ağır metal içeriklerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. 1950’lerden beri artan endüstriyel, kentsel, tarımsal kirlilik ve evsel atıklar Melen Nehri 

sedimentlerini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ağır metaller ekilebilir toprağa, atmosferden partiküller 

şeklinde yağarak, gübreleme, endustriyel arıtma çamurları ve pestisitler şeklinde karışırlar. Bunların birkaç 

yılda sedimentteki birikimleri çok önemli miktarlarda değildir. Dolayısıyla onlarca yıl, sedimentteki ağır 

metal birikimlerinin miktarları takip edilmelidir. İnceleme alanında, çevresel koşulların çok değişken 

olmasına rağmen, Düzce ve yakın çevresindeki sedimentlerin ağır metal içerikleri konusunda yapılmış 

çalışma yok denecek kadar azdır. Sadece, Melen nehrinde su kalitesi ve kimyası ile ilgili çok az sayıda 

çalışma vardır. Bu çalışmada, Melen Nehri’ndeki sedimentlerindeki ağır metal miktarlarını ne kadar olduğu 

ilk kez araştırılacaktır. Elde edilecek veriler diğer bölgelerle karşılaştırılacak ve yorumlanacaktır. Bu 

çalışmanda, bölgedeki sedimentlerin ağır metal miktarlarının araştırılması ve bunların antropojenik veya 

jeojenik kökeninin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmayla daha sonra yapılacak 

araştırmalara da temel oluşturacaktır. 

Anahtar kelimeler: Ağır metal, Antropojenik etki, Melen Nehri, Sediment kirliliği, Düzce ovası 

Project Abstract : The Düzce plain is one of the most important agricultural and industrial area complexes 

of the western Black Sea region. This research will be detailed examination of heavy metal contents of the 

Melen River in Düzce plain and its vicinity. The increasing anthropogenic factors since the 1950s, including 

industrial, urban, agricultural pollution, and housing development have seriously threatened the sediments 

of the Melen River. Heavy metals enter arable soils, with atmospheric fallouts like particles, fertilizers, 

industrial sewage sludge, and pesticides. The intensity of their accumulation in the sediments is insignificant 

in few years. Therefore, decades of years are needed to reveal continuous trends of heavy metal 

accumulation in sediments. In spite of the fluctuating environmental features into this region, no specific 

study has been carried out of the content of heavy metals in the sediments of the Duzce plain and vicinity. 

There are only few studies related water quality and chemistry in Melen River. In this study, we have 

investigated amount of heavy metals in sediments of Melen River in first time. The obtained data will be 

compared and interpreted with in the other regions. The main purpose of this study was to investigate the 

levels of heavy metal concentrations of sediments in relation to anthropogenic and geological conditions in 

the region. Furthermore, this study also serves as a basis for research done in the future years.  

Keywords: Heavy metal, Anthropogenic effect, Melen River, Sediment pollution, Düzce plain 
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Proje No         : 2014.40.03.279 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Obez Hastalarda Serum Vitamin D Seviyesinin Visfatin, Adiponektin (Adipositokin) ve 

İnflamasyon ile İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Davut BALTACI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Mert ÇETİNKAYA 

                                              Prof. Dr. HANDAN ANKARALI, Arş. Gör. Dr. Mehmet Harun DELER, 

                 Arş. Gör. Dr. Özlem ADMIŞ, Mert Can TUNCEL, Gamze EKER, Muhammet KARADAĞ, 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2015       
 

Proje Özeti : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre obezite, diyabetes mellitus, hipertansiyon ve 

vitamin d eksikliği toplumda en sık görülen sağlık problemleridir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda obez 

bireylerde sık vitamin d eksikliğinin görülmesi, vitamin d eksikliğine bağlı kardiyovasküler ve 

kardiyometabolik bozukluklarda artış görülmesi ve kanser riskinde artış izlenmesi sadece obez bireylerde 

değil normal kilolu bireylerde bile vitamin d eksikliği dikkati çekmiştir. Adipoz doku salgıladığı pro-

inflamatuar mediyatörler ve adipostokinler ile endokrin organ görevine sahip olduğu kabul edilmektedir. 

Obez bireylerde artan total ve viseral yağ miktarı doğrudan adipoz doku ile ilişkilidir. Artan yağ miktarına 

bağlı ve ilişkili olarak vitamin d yağ doku içerisinde hapsolur. 

          Obez bireylerde vitamin d seviyesinin düşmesi buna bağlanmaktadır. Bilinen bazı adipostokinler 

leptin, resistin, omentin, vaspin, visfatin ve adiponektindir. Vitamin d seviyesi ile bazı adipostokinler 

arasındaki korelasyon çalışılmış fakat bazı adipostokinler ile çalışılmamıştır. Her adipostokin aynı özelliği 

göstermez ve hatta zıt yönde metabolik ve hücresel yanıt oluştururlar. Visfatin, vaspin ve resistin salınımı 

benzer özellik gösterirken; omentin, adiponektin ve leptin salınımı benzer yanıt oluştururlar. Bazı obez 

olgularda paradoks olarak insülin direnci ve metabolik sendrom gelişirken bazı obez olgularda gelişmediği 

görülmüştür. Çoğu obez olgularda erken dönemde kardiyovasküler ve kardiyometabolik olaylar görülürken 

bazı olgularda daha ileri yaşlarda gelişmekte ve ya görülmemektedir. 

           Bu araştırmada obez olmayan bireylerle karşılaştırmalı olarak obez olgularda artan yağ miktarı, 

adipoz dokulardan adipostokin salınımı, serum vitamin d düşüklüğü ve adipoz dokulardan salınan pro-

inflamatuar mediyatörlerin ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

           Araştırmanın özgün değeri olarak, bu araştırma ile obez bireylerde vitamin eksikliğinin 

kardiyometabolik ve kardiyovasküler olayların oluşmasında yer aldığı düşünülen pro-inflamatuar 

mediyatörlerin salınımında adipostokinler ile olan ilişkisi, bu ilişkinin yönü aydınlatılmış olacaktır. 

Araştırma kesitsel tasarlanmıştır. Obez olan ve olmayan şeklinde iki grup oluşturulması tasarlanmıştır. Her 

bir olgudan antropometrik ölçümler, kan basıncı, biyoelektrik empedans yağ analizi ve kan örneklemesi 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Vitamin D, Adipostokin, inflamasyon  
 

 

Project Abstract : Diabetes mellitus, hypertension, obesity and vitamin d deficiency are the most common 

health problem encountered among population, according to WHO reports. Vitamin highlighted health 

attention in not only obese but also normal weighted individuals, hereby, increased frequency of vitamin d 

deficiency in obese individuals, increase in cardiovascular and cardiometabolic deterioration due to vitamin 

d deficiency reported in recent studies. Adipose tissue has been known as endocrine organ, because it 

secretes pro-inflammatory mediators and adipocytokines. 

          Adipose tissue is directly associated with increased total and visceral fat amount in obese individuals. 

Vitamin d is sequestered in adipose tissue, based on and associated with increased fat tissue. Leptin, resistin, 

omentin, vaspin, visfatin and adiponectin are known adipocytokines. Association of vitamin d is 

investigated with some of adipocytokines but not some of them. Some adipocytokines express similar but 
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 some express different actions. Visfatin, vaspin and resistin express, whereas omentin, adiponectinand 

leptin similar actions. Paradoxically, metabolic syndrome and insulin resistance develop in some obese 

individuals, but do not develop in some individuals. Cardiometabolic and cardiovascular events can develop 

in some obese individuals in early period of their life, but can develop in some obese individuals in late 

period of their life. 

         As authentic value of this research, relation and direction of relation between effect of vitamin d 

deficiency on secretion of pro- inflammatory mediators and adipocytokines which are considered in 

development of cardiometabolic and cardiovascular events can be defined. 

          The study was designed as cross-sectional and considered to form two groups of obese and non-obese 

individuals. Anthropometric measurements, blood pressure records, bioelectric impedance fat analysis and 

blood sample will be collected. 

 Keywords: Obesity, Vitamin D, adipocytokines, inflammation 
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Proje No         : 2014.02.01.280 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Kent Kimliği Oluşumunda Kültürel Peyzajın Rolü 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Zeki DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ayşegül KAYA 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2015       
 

Proje Özeti : Kentler, sanayi devrimi sonrası ve günümüzde ulaşım-iletişim-üretim tekniklerindeki 

yenilikleri içeren -geniş çaplı- büyüme ve gelişme sürecine bağlı olarak; çevre değerlerinin hızla tüketildiği, 

kültürel mirasın ihmal edilmeye, mekân kimliğinin kaybolmaya başladığı, farklılıklarını yitirip birbirine 

benzeyen, ekonomik ayrışmaların mekâna yansıdığı, toplumsal kutuplaşmaların ve sosyo-psikolojik 

problemlerin arttığı semboller haline gelmeye başlamışlardır. Bu durum; sürdürülebilirlik, işlevsellik, 

güvenlik, hoşluk, canlılık, çeşitlilik ve sağlıkla ilgili olan kentsel yaşam kalitesinde düşüşe neden 

olmaktadır. Aynı zamanda, tarihsel gelişme süreci içinde elde edilen -kentlerin geçmişlerinden gelen, 

geleceklerine sürekliliğini sağlayan geleneksel referansların - kimlik elemanlarının kaybedilmesi ya da 

niteliklerinin olumsuz yönde değişmesi de kentsel yaşam kalitesinin kaybolmasıyla yakından ilgilidir. 

           Kent yaşamının kalitesini artıran, aidiyet duygusunu güçlendiren kent kimliğinin oluşumunda 

Kültürel peyzajın rolünü incelemek amacıyla antik dönemlerde önemli bir yerleşim alanı olan Prusias ad 

hypıum antik kenti –Konuralp- araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Prusias ad Hypium antik kenti üzerinde 

tarihsel süreçte gelişimine devam eden Konuralp Beldesi; Kültürel peyzaj alanı olarak kabul edilmiştir. 

Konuralp’in doğal, tarihi ve kültür varlıkları, bunların tespiti ve korunması, Üniversite ve sanayi yer 

seçimlerinin bu gelişmeye etkisi, koruma kullanma dengesinin nasıl olacağına çalışmada yanıt aranacaktır. 

Kimlik kavramının geçmişten bugüne değişen, gelişen veya yok olmaya yüz tutan kültürel peyzaj ile 

irdelenmesi bu projenin özgün değeri olup, bu amaçla Konuralp beldesine ait 7 mahalle ve beldeye bağlı 2 

köy yerleşiminde, doğal, beşeri ve yapılandırılmış çevre kimliğini belirlemek için anket yöntemi, kültürel 

peyzaj değerlendirmesinin yapılabilmesi için de dört aşamadan meydana gelen bir yöntem geliştirilmiştir. 

1. Çalışma alanının genel özelliklerinin belirlenmesi, 

2. Tarih boyunca bu özellikleri etkileyen önemli doğal ve kültürel kaynakların ortaya konulması 

3. Çalışma alanında Peyzajı oluşturan bileşenler (kimlik öğeleri + kültürel peyzaj elemanları) arasındaki 

ilişkileri ortaya koymak için sorgulama modelleri oluşturarak güncel durumu ortaya koymak. 

4. Sorgulama modelleri sonucunda elde edilen güncel durum haritaları, 1960 yılından 2014 yılına kadar 

geçen dönemdeki değişimi 1/25.000 ölçekli haritalar, uydu görüntüleri, eski fotoğraflar ve kişilerle yapılan 

görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerle değerlendirilecektir. Zaman içinde oluşan değişimin tehdit ettiği 

kültürel peyzaj ve kimlik elemanlarının korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik koruma önerileri 

geliştirilecektir.  

          Koruma mevzuatımızda kültürel peyzajın sınıflandırılması ve korunması ile ilgili bir yaklaşım, tanım 

önerilmektedir. Bu çalışma ile kültürel peyzaj için bir sınıflandırma ve kimlik bileşeni olarak değerlendirme 

kriteri getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Yer(place), Kent kimliği, kültürel peyzaj,   
 

 

Project Abstract : After the industrial revolution Cities; due to development and growth in transportation, 

communication, developed production techniques, rapidly consumed the environmental values. Spatial 

identity began to dissapear due to neglection of cultural heritage, and they lost their differences so began to 

similiar one to another. Nowadays, we can see obviously the economic segregation and social polarization 

in cities so they became symbols of socio-psychological disasters. This case causes decrease in 

sustainability , functionality, security, pleasantness, diversity and quality of urban life, as well. Cities 

provide to contınue their identities with the traditional and historical references which obtained from their 

history and they conveyed to the future. The loss of the identity element sor a negative change of their  
 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
nature are closely related to the disappearance of urban quality of life. The antique city ‘Prusias ad Hypium’ 

or Konuralp is chosen as a search area in order to investigate the role of cultural landscape in the formation 

of urban identity. To improve the quality of urban life strengthen the sense of belonging- place attachment 

thus provides the sustainability of identity. 

          In this research,ancient residential area Prusias , at this time we called it Konuralp town is accepted as 

cultural landscape district. Ancient city has lived and transformed throughout the historical periods and it 

conveyed historical references into nowadays. But now Konuralp’s natural, cultural and historical assests 

are threatened by growth of university which is caused to increase of population and speculative urban lot 

movements as well. At the same time ,ındustrial plants tend to choose location to settle down for themselves 

ın Konuralp farmlands. 

           In this research we aimed to detection cultural heritage and natural assests also develop strategies to 

balance the utilizing and conservation of cultural and natural assests. The concept of identity and its changes 

throughout the time are examined with the analyze of cultural landscape so ıt’s the original value of this 

Project. To realize this Project . in 7 neighbourhood and 2 villages are closed to Konuralp are decided to 

execute survey method to determine the urban identity. Also to evaluation of cultural landscape a method is 

developed which consist of 4 stages. 

 

 these fetures. 

of searched area landscape, fort his purpose creating 

questioning models to demonstrate the current status. 

 obtained. 

s changes was occured in 1960’s to 2014’s , 

satellite images,old dated photographs , conversations with older people will be evaluated . 

 and will be developed 

recommendations protection of the cultural landscape and for sustainability of urban identity . 

 classification of cultural 

landscape which any definition isn’t recommended in our legislation. 

Keywords: Identity, Place ,place identity, urban identity, cultural landscape 
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Proje No          : 2014.07.04.281 

Proje Türü      : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Atık Bitkisel Yağlardan Üretilen Biyodizelin Motor Performansına, Egzoz Gürültü 

Emisyonları ve Motor Titreşim Karakteristiğine Olan Etkilerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Suat SARIDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Özer CAN, Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK, 

                                      Arş. Gör. Fikret POLAT, Arş. Gör. Mert KILINÇEL, Sadık KAŞİFOĞLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.06.2017       

 

Proje Özeti : Bu proje ile, Düzce’de bulunan özel yemek fabrikalarından, farklı restoranlardan, öğrenci 

yurtlarından, üniversite ve hastanesi yemekhanesinden elde edilecek atık kızartma yağlarından EN 14214 

standartlarında biyodizel yakıt üretilecektir. Üretilen biyodizelin motor performansına, egzoz-gürültü 

emisyonlarına ve titreşimine olan etkileri incelenecektir. Biyodizel yakıtlar proje ekibi tarafından üretilecek-

tir. Literatürde biyodizel yakıtların motor performans ve egzoz emisyonlarına olan etkilerinin incelendiği 

birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, farklı bitkisel yağlardan ve atık yağlardan 

üretilmiş biyodizel yakıtlar, dizel yakıtı ile hacimsel olarak farklı oranlarda harmanlanarak veya doğrudan 

biyodizel olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, biyodizel yakıtların motor titreşim ve gürültü emisyonu 

karakteristiklerine olan etkilerinin incelendiği çalışmaların literatürde yeterli olmadığı görülmüştür. Bu 

nedenle önerilen çalışma, biyodizel yakıtların motor performans ve egzoz emisyonlarına olan etkilerini 

araştırılmakla birlikte, motor titreşim, gürültü emisyonu karakteristikleri ve motor parçalarına olan etkilerini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. 

          Günümüzde kullanılan konvansiyonel enerji kaynak rezervlerinin azalmakta olduğu ve bu rezervleri-

nin yakın bir gelecekte tükeneceği bilinmektedir. Son yıllarda yaşanan petrol krizleri ve egzoz emisyon sınır 

değerlerini azaltmak için, enerji gereksiniminin karşılanmasında kaynakların rasyonel kullanımına ve 

yenilenebilir enerji kaynakları konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kaynaklardan biri olan bitkisel yağ 

esaslı biyodizel yakıtlar, çevre dostu olması, dizel yakıtına yakın yanma karakteristiğine sahip olması ve 

yerli üretime elverişli olması nedeni ile alternatif enerji çalışmaları arasında en önemli araştırma 

konularından biridir. Biyodizel yakıtlar, içeriğine ve üretim yöntemine bağlı olarak fosil kökenli dizel 

yakıtlara göre farklı kimyasal yapıya ve yakıt özelliklerine sahiptirler. Bu nedenle, her bir farklı biyodizel 

yakıtın yanma karakteristiği de farklıdır. Tutuşma gecikmesi, basınç artış hızı, yanma karakte-ristiği vb. nin 

sebep olduğu yüksek frekanslı titreşimler, yanma ve mekanik gürültüleri oluşturur. Titreşim ve gürültü, belli 

seviyeleri aştığında makinelerin ve içten yanmalı motorların ömrünü uzun vadede etkileyen önemli 

unsurlardan biri olmakla birlikte, insan sağlığına da olumsuz etkileri vardır. Motorda titreşim ve gürültünün 

en önemli kaynağının yanma olayı olduğu düşünülürse, yakıt tipinin titreşim ve gürültüyü etkileyen en etkin 

parametrelerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Literatürde yakıt tipine bağlı olarak değişen yanma 

karakteristiklerinin titreşime ve gürültüye olan etkilerinin incelendiği çalışmalar az sayıdadır. Bu nedenle, 

literatüre katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada, biyodizel yakıtların motor performansı ve egzoz 

emisyonları ile birlikte titreşime ve gürültü emisyonlarına olan etkileri incelenecektir. Projenin özgün değeri 

atık kızartma yağlarından EN 14214 standartlarında üretilecek biyodizel-dizel yakıt karışımlarının, motor 

hızı, motor yükü ve yakıt püskürtme basıncına bağlı motor titreşim ve gürültü emisyonlarına olan etkilerinin 

incelenmesi şeklinde olacaktır. 

          Bu projede, farklı birimlerden temin edilecek yüksek oranda serbest yağ asidi içeren atık kızartma 

yağlarından biyodizel üretimi için, optimum üretim parametreleri üzerine çalışmalar yapılacaktır. Başlıca 

incelemeye alınacak üretim parametreleri alkol tipi ve karışım içerisindeki oranı, katalizör tipi, reaksiyon 

sıcaklığı olacaktır. Üretilecek biyodizel, dizel yakıtı ile hacimsel olarak farklı oranlarda karıştırılacak ve   

EN - ASTM standartlarına uygun olarak yakıt özellikleri analiz edilecektir. Elde edilen yakıtların motor 

performansa, egzoz-gürültü emisyonlarına ve titreşime olan etkileri farklı motor hızı, motor yükü ve yakıt 
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püskürtme basıncına bağlı olarak incelenecektir.Motor çalışma parametrelerinin ve yakıt karışımlarının, 

motor titreşim ve gürültüsüne olan etkilerinin önem sırası varyans analizi (ANOVA) ile belirlenecektir. 

         Yukarıda bahsedilen projeden beklenen çıktıların bilimsel ve teknolojik katkıları; atık kızartma 

yağlarından EN 14214 standartlarına uygun olarak biyodizel üretilerek, literatürde önü açık olan biyodizel 

yakıtların motor titreşim ve gürültü emisyonlarına olan etkileri ile ilgili bilimsel makalelerin yayınlanması; 

projede yer alacak bursiyer araştırmacılara proje konularından yüksek lisans tezi yaptırılmasıyla, onların 

akademik gelişimlerine katkı sağlamak şeklinde olacaktır. Ayrıca bu çalışma, dizel motorlarda yaygın 

olarak kullanılması düşünülen biyodizel yakıtların motor parçalarına olan etkilerinin belirlenmesi 

konusundaki çalışmalara bir alt yapı oluşturacaktır. Atık yağların ekonomiye geri kazandırılması, ülkemizin 

giderek artan enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Sosyo-ekonomik katkıları ise, atık 

yağların geri dönüşüm ile tekrar kullanımının sağlanarak ekonomiye geri kazandırılması ve atmosferik 

emisyonların azaltılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Atık yağ, biyodizel, dizel motor, performans, egzoz emisyonu, motor titreşim, gürültü 
 
 

Project Abstract : In this study, biodiesel-fuel as specified in the EN 14214 standard will be produced with 

waste frying-oil obtained from restaurants, homes, cafeterias and kitchens of food chains. The effect of the 

produced biodiesel fuel to the engine performance, exhaust-noise emissions and engine vibration will be 

investigate. Also, biodiesel fuels will be produced. In the literature, numerous studies on the engine 

performance and exhaust emissions of biodiesel were conducted. In these studies, the biodiesel fuels 

produced from different vegetable oils and waste oil, blending with diesel fuel by volume in different ratios 

or directly were used as biofuels. Nevertheless, it’s evealed that the studies in which are the influence of 

biodiesel on engine performance and vibration level characteristics were evaluated together were not 

satisfactory. Thus, within this study it’s aimed to investigate changes in engine performance and gaseous 

emissions from biodiesel fuel utilization along with evaluating the engine vibration and noise, and the 

effects on engine components. Currently used conventional energy sources reserves known that it's reserves 

will be depleted in the near future. 

          In recent years, conventional energy sources diminish rapidly and will be run out in near future. 

Vegetable oil based biodiesel which is one of the renewable energy sources, provides environmentally 

feasible and sustainable use, efficient combustion ratios close to diesel fuel. Therefore, biodiesel is one of 

major subjects of renewable energy field, which is suitable for local production. Biodiesel fuels have 

different fuel specifications and chemical structure in terms of production method and liquid content 

comparing to the fossil originated diesel fuels. Hence, combustion properties of biodiesel liquids change by 

biodiesel content. High frequency vibrations due to ignition delay, rate of pressure increase, combustion 

characteristics etc. will cause burning noise and mechanical noises. Engine vibration and noise can cause 

unwanted effects on the lifetime of engine and its components, which may also pose adverse health effects 

for humans above threshold levels. Considering the major source of vibration and noise source is the 

combustion, it is proved that fuel type is one of the majör factors effecting the vibration and noise. In the 

literature, analysis of vibration and noise related to combustion characteristics changing by fuel type are 

very limited. From this point of view, in this study, the effects of biodiesel fuels to the engine performance 

and exhaust emissions noise as well the effects on vibration and noise will be examined in order to 

contribute to the literature. The proposed project will provide some valuable additions in many aspects 

including production of high-quality biodiesel fuel as specified in EN 14214 standard from waste vegetable 

oils, evaluations of the effect of biodiesel-diesel mixture use on engine speed, load and fuel injection 

pressure, and engine vibration and noise. 

           In this study, it will be also studied on the parameter optimization of biodiesel production by using 

the waste vegetable oil with high-degree free fatty acids obtained from different locations. Some of the main 

production parameters that will be evaluated are alcohol type and mix-rate, catalyzer type, reaction 

temperature. The produced biodiesel fuel then will be mixed with diesel fuel with known volumes meeting 

the specifications in ENASTM standards, and laboratory analysis will be carried out. Engine performance, 

exhaust-noise emissions and engine vibration will be investigated under different operation conditions such 

as engine speed and load, and fuel injection pressure. Also statistical analysis will be applied on the engine 

parameters, and vibration and noise data, and ANOVA will be employed to analyze differences and 

associations among them. 
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           The production of high-quality biodiesel from waste vegetable oil as reported in EN 14214 standard, 

analysis and evaluation of engine vibration and noise due to biodiesel fuel use will be conducted in this 

project. Moreover, scholarships will be provided to graduate students and researchers. The results of this 

study will provide a basis in identifying the effect of biodiesel use in internal-combustion engines on the 

components of engine. On the other hand, some socio-economic benefits such as recovering waste vegetable 

oil as biodiesel to substitute it for diesel fuel and lower gaseous emission levels to the atmosphere by 

biodiesel use will be achieved. 

Keywords: Waste oil, biodiesel, diesel engine, engine performance, exhaust emission, engine vibration, 

noise. 
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Proje No         : 2014.05.03.282 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Ozonlu Fındık Yağının, Yara İyileştirici ve Hücre Yenileme (Epiderm Doku) Özelliğininin 

Vivo Ölçülmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Salih Tunç KAYA 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2015       

Proje Özeti : Ülkemizde fındık tarımsal ürün ihracatında büyük önem taşımaktadır. Yıllık bir buçuk milyar 

dolarlık bir ihracata sahiptir. Fındığın katma değerini yükseltecek yeni ürün üretilmesi ülke ekonomisinin 

gelişiminde, medikal ve kozmetik alanlarda yeni ürünlerin oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. Bu 

çalışmanın amacı in vivo koşullarda ozonlanmış fındık yağının hücre yenileme ve yara iyileştirme 

özelliğinin araştırmasıdır. Yapılması planlanan bu çalışmada 7 grup oluşturulacaktır. Deney hayvanlarının a 

sırt bölgelerinde anestezi altında yara meydana getirilecektir. Sırt bölgesinde oluşturulan bu yaralara 15 gün 

boyunca üretilen ozonlanmış fındık yağı 0,2 ml/ 4 cm2 dozunda uygulanacaktır. Elde edilen verilen veriler 

ozonlanmış zeytinyağı ve kontrol grupları ile kıyaslanacaktır. Değerler ortalama ± standart hata olarak 

belirlenecektir. Gruplar içi ve gruplar arası değerler karşılaştırmlı olarak ANOVA ile saptanacaktır. 

İstatistiksel analizler SPSS 22.0 versiyonu kullanılarak yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ozonlu fındık yağı, hücre yenileme, yara iyileştirici, in vivo 

Project Abstract : Hazelnut is of great importance in agricultural exports in our country. It has a half-

billion dollar annual report. Every new product obtained from hazelnut that increases its added value plays 

important role in improvement of national economy, manufacture of new medical and cosmetic products. 

The aim of this study is to investigate cell renewal and wound healing features of ozonized hazelnut oils in 

vivo conditions. In this research, seven groups will be formed. Under anesthesia, lesion will be made on 

dorsal region of experimental animals. New produced ozonized hazelnut oils in dosage of 0.2 ml/4 cm2 area 

will be applied on the lesion for 15 consecutive days. The results will be compared with ozonized olive oils 

and their appropriate control groups. Values will be given as mean ± standard error. Data will be analyzed 

within and between groups by one-way analysis of variance (ANOVA) combined with the least significant 

difference post hoc test. Data were analyzed using SPSS (SPSS Statistical Software, SPSS Inc., USA, and 

Ver. 22.0). 

Keywords: Ozonated hazelnut oil, cell renewal, wound healing, in vivo 
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Proje No         : 2014.11.01.283 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Yüksek Sıcaklık, Kuraklık  ve Tuzluluk Stresi Kombinasyonları Altındaki Arpa (Hordeum 

Vulgare L.) Kök ve Yapraklarında Ön Salisilik Asit Uygulamasının Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hülya TORUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2016       
 

Proje Özeti : “Yüksek sıcaklık, kuraklık ve tuzluluk stresi kombinasyonları altındaki arpa (Hordeum 

vulgare L.) kök ve yapraklarında ön salisilik asit uygulamasının fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin 

araştırılması” başlıklı projemizin amacı, salisilik asit uygulamasının küresel iklim değişiklikleri ile 

mücadele eden dünyamızda yüksek sıcaklık, kuraklık ve tuzluluk stresleri gibi bitki ürün ve kalitesini 

önemli ölçüde etkileyen çoklu stres kombinasyonları altındaki arpa bitkisinin kök ve yapraklarında meydana 

gelen fizyolojik ve biyokimyasal etkileri aydınlatmaktır.  

          Doğal ve tarla koşullarında bitkiler birden fazla strese aynı anda maruz kalırlar. Çevresel streslere 

karşı geliştirilen tolerans mekanizmalarını anlamak ürün verim ve kalitesindeki önemli kayıpları azaltmak 

için önemlidir. Tuzluluk, yüksek sıcaklık ve kuraklık stresleri küresel olarak bitkilerde önemli ürün 

kayıplarına neden olur. Salisilik asit (SA), bitkilerde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonlara etki 

eden, biyotik ve abiyotik streslere karşılık bitkinin göstereceği dirençte önemli bir sinyal moleküldür ve 

dolayısıyla, çoklu stres altındaki bitkilerde tolerans mekanizmalarının aydınlatılması önemli bir konudur. 

Ülkemiz ve dünya için tuzluluk, kuraklık ve sıcaklık stresi son yıllarda en çok tartışılan konular arasındadır. 

Araştırıcılar, tarımsal üretimdeki kayıpları en aza indirgemek için bitkilerin stres faktörlerine verdiği 

cevapları aydınlatmaya ve daha dayanıklı bitkiler elde etmeye yönelmişlerdir. 

          Proje kapsamında çalışmaya arpa kök ve yaprakları için uygun SA konsantrasyonu bulunarak 

başlanacaktır. Uygun koşullarda çimlendirildikten sonra bitki büyütme kabininde Hoagland çözeltisi 

içerisinde kontrollü şartlarda stres uygulamaları yapılacaktır. Daha sonra, bitkiler kontrol grubuyla beraber 

10 gruba ayrılacaktır. SA uygulaması 72 saatlik ön uygulama olarak Hoagland çözeltisi içerisinde 

yapılacaktır ve bu süre sonunda 200 mM NaCl veya %40 PEG6000 uygulamaları ile her ikisinin birden 

uygulanacağı gruplar oluşturulacaktır. Bu şekilde 10 gün yetiştirilen bitkilere 30°C‟den 45°C‟ye artacak 

şekilde sıcaklık uygulanarak 2 saat bu sıcaklıkta bekletilecektir. Stresli ve stressiz bitkilerden bu süre 

sonunda örnek alınarak bitki boyu, yaprak yaş ve kuru ağırlıkları, bağıl su içeriği, elektrolit sızıntı, toplam 

klorofil miktarı, klorofil floresansı, stomatal kondüktans, lipid peroksidasyonu, prolin, çözünebilir şeker, 

hidrojen peroksit, içsel SA miktarları, iyon ( Na+, CI−, Ca2+, K+ ) antioksidan enzim içerikleri ( SOD, 

CAT, POX, APX, GR) analiz edilecektir. 

          Bu çalışma ile sürdürülebilir tarım ve bitki verimliliğinden sorumlu yüksek sıcaklık, tuzluluk ve su 

kıtlığı gibi en önemli abiyotik çevresel stres faktörleri altındaki arpanın kök ve yapraklarında SA 

kullanımının meydana getirebileceği tolerans aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu sayede, önemli bir tarım 

bitkisi olan arpanın kullanıldığı alanlarda yüksek sıcaklık, tuzluluk ve kuraklığın sebep olduğu olumsuz 

etkilerin iyileştirilmesine katkı sağlanmış olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Salisilik asit, yüksek sıcaklık, tuzluluk, kuraklık, stres, arpa, Hordeum vulgare 
 
 

Project Abstract : The purpose of our project entitled “The investigation of the effects of the pretreatment 

of salicylic acid in barley (Hordeum vulgare L.) roots and leaves under the combination of heat, drought and 

salinity stresses” is to enlighten the physiological and biochemical effects of salicylic acid treatment in 

barley roots and leaves under the combination of high temperature, drought and salinity stresses in our 

world which struggles with global climate change. 
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           In natural and agricultural conditions, plants are exposed to more than one stresses at the same 

time.Understanding tolerance mechanisms against environmental stresses is important to reduce significant 

yield losses and quality. Salinity, heat and drought stresses causes significant crop losses in plants globally. 

Salicylic acid (SA) affecting various physiological and biochemical functions in plants is an important 

signal molecule against biotic and abiotic stresses and therefore, it is also important issue explaining 

tolerance mechanisms in plants under multiple stresses. In recent years, salinity, drought and heat stresses 

are among the most discussing issue for our country and all the world. Researchers tend to enlighten the 

answers of stress factors giving by plants for decreasing the agricultural losses in producing and attain more 

durable plants. 

          At the scope of the project, it will begin by finding adequate concentration of SA for barley roots and 

leaves, although there are a number of studies related with tolerance mechanisms to environmental stresses 

and SA. After germinated in convenient circumstances, stress treatments will be done in Hoagland solution 

in the growth chamber under controlled conditions. Then, plants will be designed in 10 groups together with 

control. SA treatment will be done as 72 h pretreatment in Hoagland solution and after this period groups 

applying 200 mM NaCl or %40 PEG6000 and both will be constituted. Plants are grown 10 days in this 

conditions and then heat treatments will apply starting from 30°C to 45°C with 1°C increments and plants 

keep on this temperature for 2 hours. Plant height, leaf fresh and dry weights, relative water content, 

electrolyte leakage, total chlorophyll content, chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, lipid 

peroxidation, proline, total soluable sugar, hydrogen peroxide, endogenous SA contents, ion ( Na+, CI−, 

Ca2+, K+ )  and antioxidant enzyme contents ( SOD, CAT, POX, APX, GR ) will be analyzed after taking 

samples from stressed and unstressed plants. 

           With this study, the tolerance mechanisms of using SA in plants will be enlightened in barley roots 

and leaves with two under the most significant environmental stresses such as heat, salinity and water 

scarcity responsible for sustainable agriculture and plant productivity. Thus, improving the negative effects 

caused by heat, salinity and drought will be contributed in using of these plants in widespread fields of high 

landscape value. 

Keywords: Salicylic acid, high temperature, salinity, drought, stress, barley, Hordeum vulgare. 
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Proje No         : 2014.04.02.284 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Makulopatisiz Yüksek Miyopili Gözlerde Retina ve Koroid Kalınlığı ile Görme Keskinliği 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Kuddusi TEBERİK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :     ---- 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2016       
 

Proje Özeti : Miyopi, tüm dünyada görme bozukluğunun en önde gelen nedeni olup en yaygın göz 

hastalığıdır. Genetik ve çevresel faktörlerin her ikiside etyolojide rol oynamaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde , özellikle Asya ülkelerinde miyopi oranları anlamlı olarak daha fazladır ancak tüm dünya 

nüfusunun yaklaşık olarak %1’ini oluşturur. Miyopinin derecesinin büyüklüğü ile görsel sekel eğilimi artar 

ve böyle gözlerin refraktif bozukluğu -6 D’den fazla olup son dönem miyopi olarak adlandırılmaktadır. 

Yüksek miyopili kişiler, miyopinin miktarının daha az veya olmadığı kişilerle karşılaştırıldığında yaşam 

kalite skorları azalmıştır. 

         Yüksek miyopi; koryoretinal atrofi alanları, koroidal neovaskülarizasyon, makular hole, miyopik 

makular şizis ve retina dekolmanını kapsayan ve görme bozukluğuna yol açabilen sekonder fundus 

değişikliklerinin bir karşımıyla sonuçlanan göz küresinin fazla ve ilerleyici uzanımıyla karakterizedir. 

Yüksek miyopide retina yapısı ve görme keskinliğine ilişkin bir hipotez vardır. Miyopide oluşan skleral 

genişleme ve sekonder retinal genişleme ,koni boşluğunda azalma, sinir yoğunluğunda azalma ve en 

sonunda bu gözlerde görme keskinliğinde olumsuz etki ortaya çıkar. Miyopik koryoretinal atrofi ciddi bir 

problemdir. 

          Miyopik koryoretinal atrofinin gidişatı özellikle koroidal düzeyde net değildir. Spektral Domain OCT, 

yüksek miyopik gözlerde retina ve koroidal yapıyı göstermede güçlü bir yöntemdir. Miyopinin önlenmesi 

ve yaşla ilişkili incelmenin azaltılması şimdiye kadar ulaşılamamış hedefler olup, bunlar görme keskinliği 

korumak için önemli iki yoldur. Retina ve koroid kalınlıklarının invivo olarak ölçümlerinin yapılabilmesini 

sağlayan Spektral domain Oct ile bu süreçte etkili anatomik ve patolojik olarak görme keskinliğini 

azaltabilecek faktörlerin belirlenebilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek miyopi, Görme keskinliği, Koroid ve Retina Kalınlığı 
 

 

Project Abstract : Myopia is the most common eye disease and is one of the leading causes of vision 

impairment worldwide. Both genetic and environmental factors are involved in its aetiology. Developing 

countries have significantly higher ratesof myopia, especially Asian countries, but it is estimated that 1% of 

the global population exhibits high myopia.The propensity ofvisually significant sequella increases in 

prevalence with greater degrees of myopia,and the term high myopia is used to refer to those eyes with 

greater than 6 Diopters (D) of refractive error. People with high myopia have decreased quality of life 

scores as compared with those with no or lesser amounts of myopia. 

         High myopia is characterized by excessive and progressive elongation of the globe, resulting in a 

variety of secondary fundus changes that themselves may lead to visual impairment and includes retinal 

detachment, myopic macular schisis, macular hole, choroidal neovascularization, and zonal areas of 

chorioretinal atrophy. There is a hypothesis that relates visual acuity and retinal structure in high myopia. 

Scleral expansion, and secondary retinal expansion, occurs in high myopia, resulting in an increase in cone 

spacing, a subsequent reduction in neural sampling density, and ultimately a negative influence on the visual 

acuity of these eyes. Myopic chorioretinal atrophy is a serious problem. The process of myopic chorioretinal 

atrophy, especially at the choroidal level, is not clear. Spectral-domain optical coherence tomography (SD-

OCT) is a powerful modality for investigating the retinal/ choroidal structure of highly myopic eyes. 

Myopia preventing and reducing age-related thinning target has not been reached so far, and these two paths 

is important to maintain visual acuity. In vivo measurements of retinal and choroidal thickness by spectral 
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domain OCT in this process, which enables the effective anatomical and pathological factors that may 

reduce visual acuity is aimed to determine. 

Keywords: High myopia, Visual acuity, Choroidal and Retinal Thickness 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.04.02.285 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : ESWL Başarısız Olan 1-2 cm Arası Büyüklükte Böbrek Taşları Tedavisinde Perkütan 

Nefrolitotomi (Pcnl), Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi (Rırs) ve Miniperkütan Nefrolitotripsi 

(Minipcnl)’İn Prospektif Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ali TEKİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :     ---- 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.06.2017       

Proje Özeti : Böbrek taşı hastalığı etkin bir şekilde tedavi edilmediği takdirde renal fonksiyonlarda ciddi 

bozulmaya neden olabilen yaygın bir hastalıktır. Büyük böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde açık cerrahi 

girişimler artık büyük ölçüde terkedilmiştir. Modern tedavi yöntemleri arasında endoskopik girişimler 

(Üreterorenoskopi [URS], retrograd intrarenal cerrahi [RIRS] ve perkütan nefrolitotripsi [PCNL]) 

sayılabilir. Günümüzde giderek daha sık uygulanmakta olan minimal invaziv tedavi yöntemleri özellikle 

açık operasyona bağlı oluşan morbidite, uzun hastanede yatış ve iş gücü kaybını azaltmayı amaçlamaktadır. 

Özellikle 2 cm’den küçük böbrek taşları tedavisinde ESWL’nin kontraendike veya başarısız olduğu 

durumlarda RIRS ve miniPCNL giderek değer kazanan cerrahi yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böbrek alt pol taşlarına müdahale için konvansiyonel metal üreteroskopun teknik olarak uygunsuz olması ve 

PCNL’nin aşırı invaziv olması da RIRS ve miniPCNL’yi cazip kılmaktadır. Bununla birlikte, RIRS ve 

miniPCNL yöntemlerinin PCNL’ye göre etkinlik ve güvenirlikleri yeterince araştırılmış değildir. 

           Toplam 2 yılda tamamlamayı planladığımız bu çalışmaya 2 cm den küçük böbrek taşları olan 

tahminen 90 gönüllü katılımcı birey PCNL, RIRS ve miniPCNL tedavi gruplarına eşit olarak randomize 

edileceklerdir. Bu çalışmada, söz konusu 3 tedavi yönteminin hastanede yatış süresi, komplikasyon oranı, 

ağrı ve analjezik 

ihtiyacı, drenaj tüpü gereksinimi, kan transfüzyonu ihtiyacı ve postoperatif üçüncü ayda taştan arındırma 

oranları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Bu araştırmanın, ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olan böbrek taşlarının tedavisinde en etkin ve düşük 

maliyetli tedavinin belirlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Anahtar kelimeler: Retrograd intrarenal cerrahi, üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi, mini perkütan 

nefrolitotomi 

 

Project Abstract : Kidney stone disease can cause renal damage if it is not treated effectively. Open 

surgical techniques as the treatment modality of large renal stones have largely been abandoned. Modern 

endourological approaches such as ureterorenoscopy, retrograde intrarenal surgery (RIRS) and percutaneous 

nephrolihotomy (PCNL) are currently the preferred approaches and to a great extent have replaced the open 

techniques. 

         Currently, minimal invasive surgical techniques are used more commonly than than in the past and 

appear to have decreased morbidity rates and shortened the hospitalisation time. Renal stones less than 2 cm 

in diameter are treated by using either RIRS or miniPCNL when ESWL treatment is contraindicated or has 

failed. Likewise, for lower pole stones the rigid URS is technically not feasible and PCNL can be 

considered a very invasive treatment. Thus, RIRS and miniPNL techniques has gained a great popularity for 

such an indication. Yet, whether the safety and efficacy of these techniques for this purpose are better than 

that of conventional PCNL remain to be defined. 

          The current study which has been planned to be completed in two years, will be consisted of 90 

voluntary participants with lower pole kidney stones, who will be randomised to one of the three treatment 

approach (PCNL, RIRS and miniPCNL) in equal numbers in each group. The aim of the study was to 

compare the study groups for the length of operation and hospitalisation time, complication rates, pain, need 
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for analgesic use, the need and duration of drainage tube, blood transfusion rates and stone clearence at 3 

months. 

          We believe that the current study will provide a significant contribution to determining the most 

successful and cost-effective treatment of kidney stones which is a common health problem in our country. 

Keywords: Retrograde intra renal surgery, Mini-percutaneous nephrolithotripsy, percutaneous nephrolit-

hotripsy  

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2014.04.01.286 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Düzce İli Hayratlarından Alınan İçme Sularında Kültürel ve Moleküler Yöntemlerle 

Francisella tularensis Varlığının Aranması ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Görkem DÜLGER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Başaran DÜLGER, Yrd. Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 26.12.2014 – 26.12.2016       
 

Proje Özeti : Francisella tularensis, zoonotik bir hastalık olan tularemi enfeksiyonuna neden olan Gram      

(-) bir kokobasildir. Tularemi, F. tularensis’in biyolojik silah olarak kabul görmesi, tanı konulmasında çıkan 

problemler ve uygulanan yanlış tedaviler nedeni ile son yıllarda ülkemizde olgu sayısının giderek artması 

sebebiyle büyük önem kazanmıştır. Etkenin bulaşma yolu yoğun araştırma konusu olmuş, dünyanın pek çok 

yerinde farklı kaynaklar suçlanmıştır. Türkiye’de çoğunlukla su ile bulaştığı bilinen tularemi açısından 

özellikle laboratuvarda çalışanlar, çiftçiler, veterinerler, avcılar daha fazla risk altındadır. Bazı yerlerde  

kemiricilerle direkt temas sonucu bakteri bulaşırken, bazı bölgelerde bu hayvanların üzerinde yaşayan 

keneler veya bu hayvanlardan kan emen çeşitli sinekler suçlanmış, bazı kaynaklarda solunum yoluyla 

bulaştan söz edilmiş, bazı bölgelerde ise kontamine suların kullanımı veya içilmesi sonucu bulaş olduğu 

kanaatine varılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Düzce ilinde halk arasında sıklıkla kullanılan hayrat sularında 

Francisella tularensis varlığının kültürel ve moleküler düzeyde araştırılmasıdır. 

          Yapılan araştırmalarda Düzce ilinde geçmiş yıllarda tularemi vakası görüldüğü tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda su örneklerinde Francisella tularensis saptanması durumunda gerekli önlemlerin 

alınması gerektiği vurgulanacaktır. 

         Alınan su örneklerinde ilk önce kültürel yöntemlerle inceleme yapılacak, ardından moleküler düzeyde 

tür tespit çalışması yapılacaktır. Francisella tularensis saptanması durumunda mikroorganzimanın 

antibiyotik duyarlılığı bakılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Francisella tularensis, Tularemi, Hayrat, Düzce 
 

Project Abstract : Francisella tularensis is a gram-negative coccobacillus causing tularemia infection 

which is a zoonotic disease. Tularemia has gained enormous importance in our country in recent years due 

to Francisella tularensis’s being admitted as biological weapon, problems occured in diagnosing and 

practising wrong treatments. The contagion way of the factor has been the subject of intense researches, and 

different origos around the world have been accused. In terms of tularemia known as infecting mostly 

through water –especiallypeople working in laboratory, farmers, veterinarians and hunters are much more at 

risk. While in some areas bacteria infects as a result of direct contact with rodents, in some areas it infects 

via ticks living on animals or various flies sucking blood from these animals; in some sources it is 

mentioned that it infects via respiratory passage; in some areas scientists reached the conclusion that it 

infects via usage of contaminated water or drinking the aim of the study is to research the existence of 

Francisella Tularensis in drinking water charities which are used commonly by public in Duzce at culturel 

and molecular level. 

          According to the research done, that Tuleramia case occurred in Duzce in old times was determined. 

In consequence of the study, in the case of detecting Francisella tularensis in water samples, it will be 

emphasized that necessary precautions should be taken. 

         In water samples acquired there will be a research via cultural methods at first. In the case of detecting 

Francisella tularensis, the antibiotic susceptibility of microorganism will be researched. 

Keywords: Francisella tularensis, Tularemia, Water Charity, Duzce 
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Proje No         : 2015.06.06.287 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı   : Termal İşleme Reaktörü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Deneysel İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ethem TOKLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Fikret POLAT 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.07.2015       

Proje Özeti : Günümüzde kentlerin en büyük sorunlarından biri önlenemeyen nüfus artışının doğal 

kaynakların tükenmesine ve çevrenin artan katı atık miktarı yüzünden hızla kirlenmesine sebep olmasıdır. 

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi neticesinde kişi başına üretilen katı atık miktarı her geçen gün 

artmaktadır. Bu sorun atıkların bertarafında kullanılan teknolojilerin ekonomik ve çevre dostu olması ile 

ilgili endişeleri arttırmaktadır ve konuyla ilgili araştırmalar giderek artmaktadır. Geçmişte uygulanan, insan 

ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan katı atıkların devasa döküm sahalarına dökülmesi 

yenidünyada giderek geçerliliğini kaybetmektedir. Günümüzde katı atıkların bertaraf edilmesi için farklı 

teknolojiler geliştirilmekte, mevcut teknolojiler iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Atıkları enerjiye 

dönüştürmek için çeşitli teknolojiler mevcuttur. Yakma teknolojisinde atıklar herhangi bir ön proses 

uygulanmadan fırınlarda yakılarak veya katı atıklar islenerek elde edilen, kalorifik değeri daha yüksek, 

yakıtın akışkan yataklı sistemlerde yakılması sonucu bertaraf edilirler ve üretilen enerji elektrik ve ısı 

üretiminde kullanılır.  

          Termoliz yöntemiyle ise atıkların bertarafı sonucunda kok, katran, uçucu yağlar, yoğunlaşabilir 

hidrokarbonlar, su ve piroliz gazları (H2, CO, Hidrokarbonlar, H2O, N2) açığa çıkar. Termolizde gerekli ısı 

miktarı, organik maddenin kimyasal yapısını bozacak ve yeni kimyasal maddelerin oluşumunu sağlayacak 

seviyede olmalıdır. 

          Piroliz ürünlerinin verimi ve bileşimleri kullanılan piroliz tekniğine (hızlı, yavaş), reaktör türüne 

(sabit yataklı, akışkan yataklı, sürüklemeli akışlı, serbest düşmeli), piroliz ortamına (inert, kısmen reaktif, 

vakum, basınçlı, hidrojen eşliğinde) ve piroliz parametrelerine (sıcaklık, parçacık büyüklüğü, alıkonma 

suresi) ve hammaddeye bağlıdır. Önerilen bu çalışma kapsamında 10 – 20 kg ağırlığında ham katı atık 

(sentetik veya düzenli depolama tesisinden alınmış olan atık) öğütme, kurutma ve piroliz işlemlerine tabi 

tutulacağı çok amaçlı bir prototip termal işleme ünitesinin 2D ve 3D tasarımı yapılacak ve ortaya çıkacak 

olan ürünlerin (katı ve gaz ürünlerin ) verimi araştırılacaktır. Bu çalışmanın avantajı çok farklı türdeki atığın 

termal işlenmesinin ve veriminin incelenebilmesi ve termal işlenebilirlik kapasitesinin bulunması olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Termoliz, Kentsel katı atıklar, Termal atık işleme 

 

Project Abstract : Today, the city of one of the biggest problems of population growth and the depletion of 

natural resources unstoppable because of the amount of solid waste pollution to the environment that leads 

to rapidly increasing. As a result of changing consumer habits the amount of solid waste generated per 

capita is increasing every day. This issue of the technologies that are used in the disposal of waste has been 

increasing and increasing concerns regarding environmental friendliness and economic research on the 

subject. Applied in the past, in terms of human and environmental health that carries great risks for the 

fields of the huge cast of solid wastes are increasingly losing loss of validity in the new world. Today, 

different technologies are being developed for solid waste disposal and treatment, trying to improve existing 

technologies. A variety of technologies to convert waste into energy are available. Waste incineration 

without applying any process or technology obtained by processing solid waste being burned in the ovens, 

the higher the calorific value, the fuel fluidized bed systems are disposed of by burning, and the energy 

produced is used for electricity and heat production.  

           As a result of the disposal of waste method Termoliz root, tar, essential oils, hydrocarbons may 

condense and water pyrolysis gases (H2, CO, Hydrocarbons, H2O, N2) to be released. Termoliz required in 

the amount of the chemical structure of organic matter and destroy the formation of new chemical 

substances to provide should be sufficient. 
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Pyrolysis products yield and used in the composition of the pyrolysis technique (fast, slow), reactor type 

(fixed bed, fluidized bed, the flow drag free-fall), pyrolysis environment (inert, reactive, partially, vacuum, 

pressure, accompanied by hydrogen) and pyrolysis parameters (temperature, particle size, retention time) 

and depends on raw materials. The scope of this proposed work 10 - 20 kg of crude solid waste (waste that 

is received from the storage facility synthetic or regular) grinding, drying and pyrolysis process will be 

subject to a multi-purpose 2d and 3d design of a prototype will be made to the thermal processing unit, and 

the resulting products (solid and gaseous products yield will be investigated. The advantage of this study is 

to examine many different types of waste thermal capacity and thermal processability processing efficiency 

will be located. 

Keywords: Termoliz, solid urban waste, Thermal waste processing 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.02.02.288 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Isparta-Davraz Kayak Merkezi Çığ Tehlike Analizi  

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Abdurrahim AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Remzi EKER, Haluk ERSAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.01.2016       

Proje Özeti : Her yıl dünyanın dağlık bölgelerinde on binlerce çığ olayı meydana gelmektedir. Dünya 

genelinde çığ yüzünden meydana gelen ölümlerin yıllık miktarı yaklaşık 250’dir. Türkiye’de ise her yıl 

ortalama 24 kişi çığlar yüzünden hayatını kaybetmektedir. Yerleşim yerleri, enerji nakil hatları, yollar, 

sanayi tesisleri, turizm tesisleri, camiler, oteller, ahırlar, okullar, kayak merkezleri, vb. birçok yer çığlar 

nedeniyle zarar görmektedir. Çığların zararlarının azaltılması, kayıpların önlenmesi için çeşitli bilimsel 

yöntemler uygulanmalı ve geliştirilmelidir. 

          Çığdan korunmak ve çığ zararlarının azaltılması için çeşitli projeler uygulanmalıdır. Çığ nedeniyle 

meydana gelebilecek kayıpların önlenmesinde ilk adım çığ tehlikesi olan alanların belirlenmesi ve 

sınıflandırılmasıdır. Çığ tehlikesi olan alanlardan geçirilecek yollar enerji nakil hatları, buralarda yer alan 

yerleşim yerleri, sanayi ve turizm tesisleri ile ilgili yeni alternatifler belirlenmeli bu mümkün değilse bunları 

koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Çığ tehlike/risk haritaları devlet ve özel sektör yatırımlarını 

yönetenlere yatırımların güvenliği konusunda ışık tutacaktır. Tehlike ve riskleri ile ilgili bilgiye sahip olan 

devlet ve özel sektör yöneticileri yatırımlarının güvenliği ile ilgili alternatifleri veya önleyici tedbirleri 

alacaklardır. Bunun sonucunda can ve mal kayıplarında önemli oranda azalma görülecektir. 

          Tehlike/risk haritalarının üretilebilmesi için doğru verinin elde edilmesi önemlidir. Bu veriler; 

meteoroloji bilgileri, coğrafi bilgiler ve jeoloji bilgileridir. Bu nedenle düzenli aralıklarla güncellenebilen 

coğrafi veri tabanları ve meteoroloji bilgilerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde elde edilen doğru 

ve güvenilir verilerle çığ dinamiklerinin hesaplanması ve model parametrelerin kalibrasyonu yapılır. 

Üretilen tehlike ve risk haritaları ile birlikte can ve mal kayıpları azalacaktır. 

          Bu çalışmada Davraz Dağı üzerinde yer alan Davraz Kış Sporları Turizm Merkezinin de içinde 

bulunduğu alanda topoğrafik parametrelerden ve yararlanarak ve daha önce meydana gelen çığ kayıtlarına 

bağlı olarak başlama bölgeleri tespit edilecek ve haritalanacaktır. Harita üzerinde belirlenen çığ akış 

güzergahları simülasyon programına aktarılacak, iki boyutlu çığ dinamik simülasyonları uygulanacaktır. 

Alanda daha önce meydana gelen ve kayak merkezi teleferiklerinde hasara neden olan çığ olaylarına ait 

bilgilerden yararlanarak geri-hesaplama yöntemi ile sürtünme parametreleri belirlenecektir. Elde edilen 

bulgular ışığında çığ tehlike haritası yapılacaktır. 

 

Project Abstract : Approximately ten thousands of avalanches occur in the world's mountainous regions 

every year. Annual number of avalanche deaths in worldwide is about 250. In Turkey, average of death 

number due to avalanches is twenty-four (24). Residential areas, power lines, roads, industrial facilities, 

tourism facilities, mosques, hotels, barns, schools, ski resorts, etc. are damaged by avalanches in many 

vulnerable places. 

         Reducing the harm of avalanche, and preventing losses, various scientific methods must be applied 

and improved. Various projects should be implemented due to reduce and prevent damages of avalanches. 

First step in prevention of losses that may occur due to avalanche is determining areas of avalanche danger 

and categorization. Roads and power transmission lines that passed through the area of avalanche danger, or 

Located settlements, industries and tourism facilities in these areas, new alternatives related to them should 

be determined if this is not possible, it is necessary to take precautions. 

          Avalanche danger / risk maps will shed light on the safety of investments for who manages public and 

private sector investments. State private sector managers who has information about hazards and risks, will 

take alternative replacement or preventive measures relating to the security of their investment. At the end 
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of this implementations there will be seen significant decline in loss of life and property. In order to produce 

the Avalanche Danger/risk maps it is important to obtain accurate data. These data are; meteorological data, 

geographical information and geological information data. Therefore, it is necessary to establish a database 

of geographic and meteorological information that contains regular and updated information. In this way, 

calibration of model parameters and calculating of avalanche dynamics is made by related accurate and 

reliable data. Life and property losses will be reduced due to these avalanche danger/ risk maps production. 

          In this study avalanche starting zones will be determined and mapped based on previously occurred 

and recorded avalanches and benefited from topographic parameter which are obtained from the area 

located in Davraz and also included Davraz Mountain Winter Sports Tourism Center. Defined avalanche 

flow paths on the map will be transferred to the simulation program and two-dimensional avalanche 

dynamics simulations will be implemented. Past avalanches information which were occurred in the area 

and cause damage at the cable cars foots will be used for calculation of friction parameters by back 

calculation method. In the light of these information avalanche danger map will be made.  

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.06.03.289 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Akıllı Çöp Kutusu İmalatı 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Nedim TUTKUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Süleyman USLUER, Ahmet Çağrı ATILGAN, Mustafa İRİŞİK,  

                                                           Sezer GÜNGÖR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 - 30.06.2015 

Proje Özeti : Dünya nüfusunun artışı ile birlikte çevre kirliliği de buna paralel olarak hızla artmaktadır. En 

basit örneği; çevremizde bulunan sokak kenarlarında, yiyecek artıkları, eski gazeteler ve meyve suyu 

kutularıyla dolup taşan ve türlü haşereye ev sahipliği yapan çöp kutularıdır. Çevre kirliliğine sebep olan çöp 

kutuları için hali hazırda bir uygun çözüm önerisi bulunamamıştır. Bu sebeple bu proje akıllı bir çöp 

kutusunun çevre kirliliğini minimize ederek tasarlanmasını içermektedir. 

          Modern çöp kamyonlarında, çöpleri parçalayıp sıkıştırarak her kamyonun daha çok çöp toplamasını 

sağlayan sıkıştırma düzenekleri mevcuttur. Tasarımı planlanan çöp kutusu çöp kamyonlarında mevcut olan 

prensibi ile çalışacak olup, çöp kutularındaki çöp seviyesi belirli bir noktaya geldiğinde, kutunun içinde 

çöpleri sıkıştıracak bir mekanizmayı harekete geçirecektir. Biriken çöpler, kutunun yüzde 85'inden fazlasını 

dolduruncaya kadar tekrar edilecektir. Çöpler sıkıştırıldığı için, çöp kutusunun normal bir kutunun üç ile 

dört katı daha fazla çöp alması öngörülmektedir. 

          Çevre dostu bir teknolojiye sahip olan akıllı çöp kutusu sistemi, enerjisini güneşten alacak, harici bir 

enerjiye ihtiyaç duymayacaktır. 

          Üretilmesi planlanan sistem, hali hazırda kullanılan konteynerlere, rahatlıkla monte edilebilen bir 

iskelet sistemi olacaktır. Sistemin haberleşmesi bir sensör grubu, mikro işlemci ve GSM haberleşme modülü 

ile sağlanacaktır. Ölçülmek istenen verilere göre sensörler ve ölçme sistemleri sisteme dâhil edilebilecektir. 

Sistemin revize edilmesi kolay olduğundan dolayı sürekli geliştirilebilir ve optimum seviyelerde 

kullanılması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı çöp kutusu, hidrolik sistem, GSM modülü 

Project Abstract : With the increasing of World population, enviromental pollution increase rapidly. In 

example, trash boxes are best threat for enviromental pollution, in our enviroment we can see many 

materials, like food waste, magazines, juice boxes, etc. 

          All of them go to the trash boxes going same impotant role, there is no convenient solution for trash 

boxes.This project, aims to minimize enviroment pollution with smart trash boxes.  

         In modern garbage trucks there is a system about compress the trash and these system gives more 

field to collect trash. Trash box which designed at the same System with modern garbage, make more fields 

to collect more trash.When trash come a point level System will work and begins the compress the trash. 

These system compress the trash around 3 or 4 times more. These system will work until the trash box limit 

reach to capacity of %85 occupancy. This box has great technology for environment benefit. This System 

takes it energy from sun. It work with solar energy and does not need any external power. And these system 

can be assembly easily to all trash boxes where using in streets. 

           A group of sensors, a microprosesion and GSM module will be used to communication in this 

system. This system can revise easily all the times. It can bu used in optimum levels. And also there will be 

some external links for sensors to get more sense valves from trash box. 

Keywords: Smart trash, hydrolic system, GSM module 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.10.01.290 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı   : Öğrenci Devamsızlıkları ve Okul Terkleri (Düzce ili Örneği) 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Engin ASLANARGUN, Arş. Gör. Zeynep ARSEVEN, 

Osman AKTAN, Şeyma ŞAHİN, Özlem ALBAYRAKOĞLU, Mücahit ÇAĞLAR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.11.2015 

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı, Düzce ilinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenci devamsızlıkları 

ve okul terkleri ile ilgili istatistikleri belirleyip, devamsızlıklar ve okul terklerinin nedenlerini araştırmak ve 

bazı öneriler geliştirmektir. Literatür çalışması yapılarak alanda yapılmış çalışmalar incelenecektir. 

Düzce’de bulunan okullardaki öğrenci devamsızlıkları ve okul terkleri araştırılacak ve veriler istatistiki 

olarak analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre bir örneklem belirlenecektir. Araştırmacılar tarafından 

görüşme formu oluşturulacak, örneklem üzerinde bulunan okullarda öğretmenler ve idarecilerle görüşmeler 

yapılarak devamsızlıklarının ve okul terklerinin nedenleri araştırılacaktır. Araştırma bulgularına göre bazı 

öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci devamsızlıkları, okul terkleri, devamsızlık 

Project Abstract : The aim of this study is to determine school absenteeism and school dropout statistics at 

elementary, middle and high schools in Duzce and to develop some recommendations after investigating the 

reasons. Literature will be reviewed and studies made in field will be analyzed. Statistical information of 

school absenteeism and school dropouts in Duzce will be investigated and the data will be analyzed. 

According to the analysis results, the sample of the study will be determined. The interviewing form will be 

created by the researchers and the data will be gathered from teachers and principals through interviews. 

According to the research findings, some recommendations will be developed. 

Keywords: School absenteeism, school droupout, absenteeism. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.04.03.291 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı  : Düzce İli Yığılca İlçesi Tütün Bağımlılığın Azaltılması Girişimi  

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA, Doç. Dr. Davut BALTACI, 

                                                           Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY, Hamide EROL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.11.2015 

Proje Özeti : Tütün bağımlılığı kronik, bağımlılık yapan ve tekrar eden; dünyadaki önlenebilir ölüm 

nedenlerinin önde gelenlerinden olan bir hastalıktır. Sigara bırakma görüşmeleri etkili ve büyük oranda 

maliyet etkindir. Sağlık merkezlerinde sigara bırakma desteği verilmesi yaygın olarak önerilmektedir. 

Ülkemizde sigara bırakma poliklinikleri tarafından yürütülen bu faaliyet için hastaların bu merkezlere 

ulaşabilmesi gerekmektedir. Bunun yanında tedavileri sosyal güvenlik kurumu tarafından 

karşılanmamaktadır. 

          Çalışmanın amacı doktorun hastaya ulaştığı ve tedavilerin finanse edildiği bir modelde tütün 

bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturulma, bağımlıların tedavilerinin düzenlenmesi, pasif içiciliği 

azaltma, tütün bağımlılığının kuşaklar arasında aktarımının engellenmesidir. Çalışma sahada 

uygulanacaktır. Her katılımcı ile yüz yüze görüşme ile çalışmanın başında ve sonunda sigara kullanım 

alışkanlıkları , Fagöstrom bağımlılık puanı, değişim aşaması değerlendirme formu, karar verme dengesi 

ölçeği uygulanacaktır. Sonuçlara göre gruplandırma yapılarak tedavi ve takipleri yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Sigara bırakma, Fagöstrom, tedavi 

Project Abstract : Tobacco dependence is a chronic, addictive, and recurring illness that represents the 

foremost preventable cause of death in the world. Smoking cessation interventions are effective and highly 

cost-effective. Smoking cessation support is widely recommended in many healthcare centers. In our 

country, this activities carried out by smoking cessation out patient clinics but this required patient to reach 

the center. Besides that treatments are not covered by social security institutions. 

          The study aims to make creation of awareness about tobacco dependence in a model that doctors 

reach to patients, and treatments funded; passive smoking reduction, and prevention of the transmission of 

tobacco dependence between generations. 

          The study will be administered in the field. A questionnaire about smoking habits, Fagöstrome 

dependence score stage of change evaluation form, decision-making balance scale will be applied to each 

participant with face to face interview at the beginning and end of the study. Participants will be grouped 

based on the results and treatment and follow-up will be done. 

Keywords: Smoking cessation, Fagöstrome, treatment 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2015.18.01.292 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Genç milli erkek kürekçiler ile sedanter bireylerde algılanan ve ölçülen gerçek uyku 

kalitesinin karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Kürşat KARACABEY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL, Sait AYAR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.01.2016 
 

Proje Özeti : : Uyku, bireyi, yaşam kalitesini ve iyilik durumunu etkileyen, sağlığın önemli bir değişkeni 

olarak görülmektedir. Uyku kalitesi; bireyin uyandıktan sonra kendini zinde, formda ve yeni bir güne hazır 

hissetmesidir. Uyku ile spor arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Spor yapmanın psikolojik durum ve 

uyku kalitesini düzeltmede önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle spor yapmanın uyku kalitesi üzerine 

etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. 

          Araştırmamızda, milli takım seviyesindeki genç milli erkek kürekçiler ile aynı yaş grubundaki 

sedanter bireylerin uyku kalitesi ölçülerek elit şekilde spor yapan ve sedanter bireylerin uyku kalitesi 

farkının ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Ancak uyku kalitesi ile ilgili bu zamana kadar yapılan 

çalışmalarda subjektif veri sağlayan uyku anketleri kullanılmıştır. Araştırmamızda ile ilk defa uyku 

kalitesinin objektif olarak da değerlendirilmesi planlanmaktadır. Uyku kalitesinin subjektif olarak 

ölçülmesinde Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılacaktır. Uyku kalitesinin ojektif olarak 

ölçülmesinde ise aktigrafik bir yöntem olan Sense Wear Armban kullanılacaktır. Araştırmamızda 

kullanılması planlanan SenseWear Armband kişinin hareketleri ve vücut ısısını algılamaktadır. Uyku 

sırasında yüzeysel damarlardaki vasodilatasyon ile vücut ısısındaki artışı ve ekstremite hareketlerini 

algılayarak ölçüm yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: PUKİ, Uyku Kalitesi, Kürekçi, Düzce. 
 

Project Abstract : Sleep , affecting the quality of life and well-being of individual, has seen as an 

important variable of health.Sleep quality means that After waking up ,the individual feels himself fit, 

healthy , ready for a new day. There is a significant relationship between sport and Sleep. Doing sports have 

a significant effect on the psychological status and correcting the quality of sleep.Therefore it is necessary to 

examine the effects of doing sport on sleep quality . 

         In our study; by measuring the national youth male rowers in the national team level and sedentary 

individuals of the same group,revealing the difference of sleep quality of sedentary inviduals who do sport 

in an elite way is planned.However, sleep questionnaire providing subjective data was used in studies 

related to sleep quality done until this time. Our research is planned to be considered as the first objective 

sleep quality. In our research, sleep quality is planned to eveluated objectively. In measuring sleep quality as 

subjective , the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) will be used. SenseWear Armband device that is 

planned to be used in our study, detects the movement of people and body heat. During sleep , this device 

measures with vasodilatation in the superficial veins by detecting an increase in body temperature, and limb 

movement. It is aimed to compare the feelings of the national rowers and in sedentary young men and the 

actual sleep quality measurement; to put out rowers and in sedentary young men of national differences in 

sleep quality; to present scientific results obtained. 

Keywords: PSQI, Sleep Quality,Rower,Düzce. 
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Proje No         : 2015.07.05.293 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Kriyojenik Sıcaklık etkisindeki Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Mekaniği 

Performansının Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. MEHMET EMİROĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Ümit YURT, Mehmetcan YÜKSEK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.04.2016 
 

Proje Özeti : İnsanlığın enerji ihtiyacı teknolojinin gelişimine paralel olarak artmaktadır. Bu ihtiyacın 

büyük bölümü fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Bu yakıtların önemli bir kısmı ise çevreye zarar vermekte 

ve önemli miktarda karbon salınımına neden olmaktadır. Nitekim bu yakıtlar doğaya zarar vermesine 

rağmen alternatif enerji kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı halen günümüzün önemli enerji 

kaynakları olmaktadırlar. Rezervleri bulunan ülkeler bulunmayan ülkelere bu kaynakları ihraç ederek 

ekonomilerini zenginleştirmekte, ithal eden ülkeler ise bu enerji kaynaklarını ülke içerisinde çeşitli alanlarda 

kullanmaktadırlar. Bu yakıtların içerisinde doğaya en az zarar veren ve çevre dostu yakıt olarak bilenen 

doğalgaz en temel ısınma araçlarından biridir. Yaygın kullanım alanları olmasına rağmen temel olarak 

konut içerisindeki yaşamın önemli bir parçasıdır. Ülkemiz bu enerji kaynağını diğer ülkelerden ithal 

etmektedir. Fakat zaman zaman siyasi ve ideolojik çıkarlar çakışmakta, Doğalgazın ülkemize iletimi 

aksamaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle ülkemizde oluşabilecek enerji darboğazında, tek bir ülkeye bağımlı 

olmamak son derece önemlidir. Bu nedenle doğalgazın depolanması hayati derecede önemlidir. Bu da ancak 

yüksek kapasiteli beton muhafazalı depolama tankları ile mümkün olabilmektedir. 

           Betonarme tankların çelik tanklara göre, kriyojenik sıcaklıklara ve termal şoklara, burulma ve 

yorulmalara ve ayrıca yangın etkisine karşı yüksek dirençli olması gibi avantajları bulunmaktadır. Ayrıca 

betonarme tankların bir diğer avantajı yer üstünde ya da yer altında uygulamaya müsait olmasıdır. 

           Doğal gaz, sıvı faza geçtiğinde hacmi yaklaşık 600 kat azalmadır. Sıvı fazdaki doğal gazın sıcaklığı 

yaklaşık -160oC civarındadır. Bu sıcaklıklar kriyojenik sıcaklıklar olarak da bilinir. Bu çalışmada, 

doğalgazın depolandığı beton muhafazalı tankların herhangi bir sızıntı, termal şok vb. durumunlarda 

kriyojenik sıvı ile betonun teması göz önünde bulundurulup, kriyojenik sıcaklık şartları sıvı azot ile 

laboratuar ortamında oluşturulacak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu beton muhafazalı doğalgaz depolama 

tankları için kullanımı önerilebilecek yüksek dayanıklı kendiliğinden yerleşen beton tasarımları yapılacaktır. 

Tasarımları yapılan bu betonların, dayanım parametreleri belirlenirken geleneksel dayanım kriterleri yanı 

sıra betonların kırılma mekaniği performansları incelenecektir. 

Anahtar sözcükler: Enerji, Kriyojenik beton, kriyojenik tank, Kırılma. 
 

 

Project Abstract : Human need for energy is increasing as technology is developing. An essential part of 

this need is met by fossil fuels. However, many fossil fuels have their damaging effect on the environment 

releasing a considerable amount of carbon dioxide. Nevertheless, these fuels are still being used as 

important energy sources although they cause harm to the environment because alternative energy sources 

are not available enough everywhere. Those countries having reserves of these sources develop their 

economies by exporting whereas the countries where these sources are not available import and use them in 

various areas. Natural gas, one of these alternatives, having the least damaging effect on the environment 

and so known as the environmentally friendly fuel, is one of the main heating tools. It is mainly an essential 

part of the life in housing although it can be used in many other areas. As for Turkey, our country, it imports 

this source of energy from other countries. However, the transmission of natural gas is occasionally 

interrupted because of a collision of some political and ideological interests. Therefore, it is very important 

for the country not to depend on another to such a great extent in case of an energy crisis owing to some 

reasons like the one mentioned above. Thus, storing natural gas becomes a vital necessity. This storing can 

be made possible only by means of high-capacity and concrete-encased storing tanks. 
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          Tanks made of concrete have some advantages compared to those made of steel. For instance, they  

offer an effective resistance to cryogenic temperatures, thermal shocks, torsions, fatigues and fires. They are 

also convenient to be applied above or below the surface of the earth.  The volume of natural gas decreases 

600 times more when it turns into liquid phase. The temperature of liquid natural gas is about 160oC below 

zero. These temperatures are also known as cryogenic temperatures. 

           In this study, the contact of cryogenic liquid with concrete, in cases like any leakage, thermal shocks 

etc. in concrete-encased tanks in which natural gas is stored, will be examined. To achieve this, cryogenic 

temperature conditions will be created by means of liquid nitrogen in the laboratory. Thus, high-resistant 

and self-compacting concrete designs, suitable for concrete-encased natural gas tanks which the country is 

in a great need for, will be made. Both traditional resistance criteria and performances of fracture mechanics 

will be considered taken into consideration in determining resistance parameters of the concrete designs. 

Keywords: Energy, cryogenic concrete, cryogenic tank, fracture. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.11.04.294 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Doğal Antimikrobiyal Madde Kaynağı Olarak Deniz Salyangozları ve Bu Organizmalar İle 

Simbiyotik Yaşam Süren Bakterilerin Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01. 2015 – 30.01.2017 

Proje Özeti : İnsanlığın hastalıklardan kurtuluşunda mucizevi bir anahtar olan antibiyotikler, birçok alanda 

bilinçsizlikle kullanılmış ve yanlış kullanımlar sonucunda da bu eşsiz maddelere karşı çoklu bakteriyel 

dirençlerin geliĢtiği gözlenmiştir. Günümüzde bu durum, dünya genelinde giderek artan, büyük bir sağlık 

problemi haline gelmiştir. Bu istenmeyen durum karşısında araştırmacılar, alternatif antimikrobiyallerin 

geliştirilmesi konusunda büyük bir uğraş vermektedir. Karasal ekosistem 50 yıldan daha uzun bir süredir 

ilaç sanayinin odak noktası haline gelmiştir. Fakat belirli bir zaman sonra yapılan çalışmalarda benzer 

organizmalardan, bilindik moleküller izole edilmeye başlanmış ve çalışmalar tek düze hale gelmiştir. Bunun 

üzerine yeni antimikrobiyallerin keşfi için yeni yollar aranmış ve denizel ekosistem bu çalışmaların odak 

noktası haline gelmiştir. ilk olarak sünger, alg gibi denizel makroorganizmaların çok iyi antimikrobiyal 

madde üreticisi oldukları belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda, bu makroorganizmalar ile birlikte 

yaşayan mikroorganizmaların da biyoaktif madde çeşitliliğinden sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Bunun 

üzerine, son yıllarda antimikrobiyal maddelerin keşfi için araştırmalar denizel makroorganizmalar ve 

özellikle bu makroorganizmalar ile birlikte yaşayan mikroorganizmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 

bilgilerin ışığı altında, bu çalışmada; daha önce böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmayan Batı Karadeniz 

Bölgesinde yer alan Akçakoca civarında var olan deniz salyangozlarının (Rapana venosa) ve bu canlılarla 

birlikte yaşam süren simbiyotik bakterilerin antimikrobiyal madde (antibiyotik, bakteriyosin, antimikrobiyal 

peptid) üretim kapasitelerinin belirlenmesi ve tespit edilen antimikrobiyal maddelerin ileri biyokimyasal  

metotlarla saflaştırılarak tanımlanması hedeflenmiştir. 

          Bu çalışmanın sonucunda, var olan antibiyotiklerin etki mekanizmasından farklı etkinliğe sahip, geniş 

spektrumlu antimikrobiyal madde tespit edilmesi durumunda bu çalışmanın endüstriyel boyut kazanacağı 

söz konusudur. Bu çalışmada özellikle Karadeniz faunasında yaygın özelliği ile dikkat çeken deniz 

salyangozlarının tercih edilmesi sayesinde, antimikrobiyal maddelerin izolasyonu için gerekli hammadde 

sorunsuz, tonlar boyutunda elde edilebilecektir. Deniz salyangozları ülkemiz için gıda ihracatı anlamında 

büyük getirileri olmakla birlikte, bu canlıların bir ilaç hammaddesi olarak ihracat edilecek olması 

durumunda ekonomik değerinin çok daha fazla olacağı mutlaktır. Ayrıca üç tarafı denizlerle kaplı 

ülkemizde bu tür çalışmaların hızlanması gerektiği aşikardır. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal Madde,Deniz salgozu,Rapana venosa,Saflaştırma, Simbiyotik bakteri 

 

 

Project Abstract : Antibiotics that treatment of diseases in humans is seen as a miraculous key, these 

miraculous substances was used incorrectly in many areas and finally, development of bacterial resistance 

against these substances was observed. 

          Today, this situation was increasingly became a major health problem in worldwide. So, these 

researchers indicates a great effort for the development of alternative antimicrobial. The terrestrial 

ecosystem for a long time more than 50 years is the focus of the pharmaceutical industry. However, in these 

studies, these conventional molecules are isolated from similar organisms and these studies have become 

monotonous after the some time. In later times, the new ways was sought for the discovery of new 

antimicrobials and the marine ecosystem was the focal point. Firstly, these marine macroorganisms as 

sponges, algae was determined as the very good producer of bioactive molecules. In later studies, the 

microorganisms associated with the macroorganisms was found to be responsible for the diversity of 
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bioactive substances. In recent years, researches for the discovery of new antimicrobial substances was 

focused on marine macroorganisms and microorganisms, especially, associated with macroorganisms. 

          In the presence of this information, in this study; the capacity of the antimicrobial sustance 

(antibiotics, bacteriocins, antimicrobial peptides) of sea snails (Rapana venosa) and symbiotic bacteria 

associated with these organisms in Akçakoca, located in the Western Black Sea Region that there has not 

been such a study and these antimicrobial substances will be purified by advanced biochemical methods and 

will be identified. 

          As a result of these studies, if these antimicrobial substances that have a broad spectrum and have a 

different mechanism of action from existing antibiotics are detected, these antimicrobial substances will be 

important industrial area. These sea snails are preferred in this study, because they are common in the Black 

Sea fauna, so raw materials required for the isolation of the antimicrobial substances will be achieved 

seamless and tons. These sea snails has an important place in the export of food in Turkey. If these 

organisms are exported as a raw material for medicine, their economic values will be much higher. 

Furthermore, such studies should accelerate in our country is surrounded by sea on three sides. 

Keywords: Antimicrobial substance, Purification, Rapana venosa, Sea snail, Symbiotic bacteria. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No            : 2015.06.01.295 

Proje Türü        : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Golf Tipi Elektrikli Aracın Elektromekanik Tasarımı, Modellenmesi, Kontrol 

Performansının Artırılması ve Prototip İmalatı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALTUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Fikret POLAT, Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR, 

                                                                    Arş. Gör. Büşra TAKGİL, Arş. Gör. Ekrem BAŞER,  

                                                                    Arş. Gör. Dr. Mustafa DURSUN , Barış Can ÇİÇEK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01. 2015 – 30.07.2017 

 

Proje Özeti : Günümüzde; Elektrikli araçlar (EA) şehirlerde mevcut olan klasik içten yanmalı motorlara 

sahip araçların sebep olduğu hava kirliliğini önlediği ve enerji maliyeti düşük olduğu için, bu konuyla ilgili 

araştırmalar hız kazanmıştır. Bu proje; golf sahaları, hastaneler, belediyeler, hava limanları, sportif alanlar, 

turistik tesisler, marinalar, trafiğe kapalı alanlar, fabrikalar gibi yerlerde kullanılan Golf tipi bir elektrikli 

araç (EV) prototipi tasarlamak ve imal etmek amacıyla önerilmiştir. Bu projeden beklenen sonuçlar yakıt 

tüketiminin, hava kirliliğinin ve klasik fosil yakıtı kullanan araçların oluşturduğu akustik gürültülerin 

azaltılması sonucu sağlıklı yaşamın oluşturulmasına katkıda bulunmak ve de çıkarılacak prototipler pazar 

seviyesine dönüştüğünde ulusal geliri arttırmak şeklinde özetlenebilir. Aracın tüm elektrik-elektronik, 

mekanik ve kontrol tasarımı ile yazılımları proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Tüm mekanik ve 

elektrik-elektronik (motor ve sürücü) parametreleri dikkate alınarak söz konusu aracın matematiksel 

modelini elde etmek, yeni kontrol teknikleri geliştirerek araca pratik uygulanması ile aracın kontrol 

performansını artırmak, konforlu ve emniyetli bir sürüş sağlamak üzere önerilmiştir. Ayrıca, proje, yol 

güzergâhında hareket halinde iken meydana gelen arızaları önleyecek yüksek kararlılıkta ve güvenilir bir 

yapı, minimum araç gövde titreşimi ve yavaşlama ve frenleme anlarında enerjiyi yeniden şarj edecek 

fonksiyonel kabiliyete sahip olan bir EA tasarlamayı amaçlamaktadır. 

           Literatürde aracın elektromekanik olarak tam modeli üzerine herhangi bir çalışma mevcut değildir, 

fakat mekanik araç modeli veya elektrik-elektronik model olarak ayrı ayrı çalışmalar mevcuttur. Bu 

çalışmalar diğer kısımdaki parametreleri dikkate almamaktadır. Bu projede, sistemi etkileyen tüm mekanik, 

elektrik- elektronik (motor ve sürücü) parametrelerin dikkate alınarak Golf tipi bir araç modeli matematiksel 

olarak elde edilecektir. Literatürde, araç kontrol sistemlerinde kısmen başarı elde edilmiş ve iyileştirme 

çalışmaları devam etmektedir. Bu yüzden, modellemesi yapılan araç için yeni kontrol teknikleri 

geliştirilecektir. Tasarlanacak olan kontrol teknikleri sisteme etkileyen bozucuları bastırma kabiliyetine, 

kontrol performansını artırma ve titreşimleri minimize etme özelliklerine sahip olacaktır. Böylece projenin 

özgün değeri literatürde olmayan aracın tam modellenin elde edilmesi, yeni geliştirilen kontrol teknikleri ile 

araca etkiyen bozucuları ve titreşimleri minimize ederek performansının artırılması ve elektrikli araç için 

mekanik, elektrik-elektronik ve yeni kontrol yazılımlarının gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. 

           Bu projede, öncelikle aracın elektromekanik (mekanik ve elektrik-elektronik) tasarımı Solidworks ve 

Matlab/Simulink programları ile tasarlanacaktır. Daha sonra, bu tasarımdaki mekanik ölçülere ve 

elektrikelektronik sistemlerin sayısal değerlerine göre matematiksel olarak aracın elektromekanik tam 

modellenmesi yapılacaktır. Bu elde edilen modele göre, yeni kontrol tasarımları ve yazılımları 

gerçekleştirilecektir. Araç Kontrol sisteminde iki türlü kontrol tasarımı olacaktır. Hem aracın elektriksel 

(AC motor) kontrolü hem de aracın mekanik olarak dinamik kontrolü tasarlanacaktır. Aracın tam modelinde 

her iki sistem olacağından bu kontrolörler birbiriyle ilişkili olarak tasarlanacaktır. Diğer bir deyişle 

birbirlerine olan etkileşimlerini dikkate alan merkezi kontrolörler tasarlanacaktır. AC motor kontrolü için 

Doğrudan Moment Kontrol (DTC) ve Alan Yönlendirmeli Kontrol (FOC) yöntemlerinde iyileştirmeler 

yapılacak ve böylece elektriksel kontrolde minimum titreşim sağlanarak araca olan titreşim etkisi minimize 
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 edilecektir. Titreşim ve EMI (Elektromanyetik Girişim) gürültülerini azaltmak için özel olarak geliştirilmiş 

moment kontrol algoritmaları kullanılacaktır. Proje ekibi tarafından geliştirilen bu algoritmalardan biri, SCI 

kapsamında taranan dergiside yayınlanmıştır. Aracın ön ve arka tekerlekleri için birbirinden bağımsız üç 

ayrı tahrik sistemi olacaktır. Böylece, ön ve arka kısım için iki ayrı bağımsız AC motor kullanılarak, 

herhangi birinin arızası durumunda diğeri devreye girerek sürüş emniyeti sağlanmış olacaktır. Ayrıca 

PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)’un daimi mıknatıs özelliğini kullanarak yavaşlama, yokuş 

aşağı seyirde ve frenleme anlarında enerji depolanması sağlanacaktır. Mekanik sistemin kontrolü için, 

sisteme etkiyen bozucuları minimize edebilecek, titreşimleri minimize edebilecek ve yüksek performanslı 

kontrolörler tasarlanacaktır. Bu kontrolörlerin tasarımında, performansı yüksek olan robust (gürbüz) kontrol 

teknikleri kullanılacaktır. Yeni geliştirilecek robust (dayanıklı) kontrolörler sayesinde performans daha da 

artırılacaktır. Performans artıran yeni tekniklerden biri, proje ekibi tarafından uluslararası konferans bildirisi 

olarak yayınlanmıştır. Böylece elektromekanik olan EV’ın hem mekanik kontrol sisteminde hem de 

elektrik-elektronik kontrol sisteminde iyileştirmeler yapılması, 3 ayrı tahrik sisteminin olması ve frenleme 

ve yokuş inişlerinde enerji depolaması sağlanacaktır. Bunun sonucunda, söz konusu aracın kontrol 

performansı artırılacak, titreşimleri minimize edilerek konforlu sürüş sağlanacak ve enerji depolama özelliği 

ile de enerji sarfiyatı sağlanacaktır. 

          Yukarıda genel olarak bahsedilen projeden beklenen çıktıların bilimsel ve teknolojik katkıları, 

elektrikli bir aracın literatürde olmayan tam modelinin elde edilmesi, yeni kontrolör tasarımları ve kontrol 

yazılımları gerçekleştirilerek literatürde önü açık olan kontrol performansının geliştirilmesi ile ilgili bilimsel 

makalelerin yayınlamak; projede yer alacak genç bursiyer araştırmacılara proje konularından yüksek lisans 

ve doktora tezleri yaptırılmasıyla onların akademik gelişimlerine katkı sağlamak şeklinde olacaktır. Ayrıca 

bu çalışma, bilimsel ve teknolojik katkı bakımından ileriye yönelik hedeflenen akıllı otonom araç tasarımı 

ve kontrolü konusundaki çalışmalara bir alt yapı oluşturacaktır. Sosyo-ekonomik katkıları ise Golf tipi 

aracın mekanik tasarımı, matematiksel ve fiziksel modellenmesi, kontrolör tasarımları ve yazılımlarının 

tamamen yerli olacak şekilde bir ekip tarafından yeni metotlarla gerçekleştirerek seri üretimine de bir temel 

oluşturacak olmasıdır. Böylece ithal edilen Golf tipi elektrikli araçların üretilmesiyle ülke ekonomisine katkı 

sağlayacağı da  öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Araç Kontrol Tasarımı, Elektrikli Araç Modelleme, Motor Kontrolü 
 

 

 

Project Abstract : This project aims for designing and manufacturing a golf type electric vehicle (EV) 

prototype which is used in areas such as golf links, municipalities, airports, sporting areas, closed courses, 

touristic facilities, marinas, and factories. All the electric- electronic, mechanical, control designs and 

softwares are going to carried out by project team. The project will suggest for obtaining the mathematical 

model, increasing the control performance and providing comfortable and safe driving of this vehicle with 

improving and applying the new control techniques. Furthermore, the project aims at designing an electric 

vehicle which has functional capability that recharge the battery on slowing down and braking time, 

minimum vehicle body vibration and high stability that prevents the failures on the road route in motion. 

          In the literature, there is not any study of this vehicle on all model as electromechanical, but there are 

separate studies as mechanical or electric-electronic model. This studies were not considered the parameters 

in other part. In this project, by taking into account; the all the mechanical, electric-electronic (engine and 

driver) parameters which affect the system a golf style vehicle model will be carried out as mathematical 

model. According to literature, the success in car control systems has been partially achieved and 

improvement works have been carried on. So, for the modeling vehicle, new control techniques will be 

developed. The control techniques which will be developed will have ability to suppression the disruptors 

that affect the system and functionality of improving control performance and minimize the vibration. Thus, 

unique value of the project, will take the form of obtaining full model of electric vehicle which is not in 

literature, enhancing performance and minimizing vibration and disturbances that effects the vehicle and 

realizing mechanic, electric-electronic and new control programs. 

          In this Project, firstly the electromechanical (mechanical and electric-electronic) design of the vehicle 

will be drawn by using Matlab/Simulink programmes. Subsequently, Vehicle’s electromechanical 

modelling will be held, according to mechanical dimensions and numerical values of the electrical-

electronical systems in this design. The full modeling of the car has a great value in this project. Because all 
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of the control designs and softwares will be carried out according to the designing model. In vehicle control 

design there will be two control system which are both electrical and dynamical control as mechanical base. 

Because of both systems will be in the full modeling of the vehicle this controllers will be designed in 

relation to each other. In other words, the controllers will be designed which taking into account their 

interaction with each other. For AC engine control, by providing minimum vibrality in electrical control and 

improving direct torque control (DTC) and field oriented control (FOC), the vibration impact to the vehicle 

will be minimized. For decreasing the vibration and electromagnetic initiative noise (EMI) torque control 

algorithms which has developed specially will be used. One of the algorithms developed by project team has 

published on SCI journal. There will be two independent driving system for the front and rear wheels of the 

vehicle. Hence storing energy on downhill and braking time, having two separate drive systems, making 

improvement in both mechanic and electricelectronic control system of electromagnetic electric vehicle 

Consequently, control performance of this vehicle will be enhanced, a comfortable drive will be provided by 

minimizing vibration and energy consumption will be minimized by storing energy. Scientific and 

technological contributions of expected results of the Project mentioned above are to obtain the full model 

of electric vehicle which is not in the literature, to publish scientific papers about improvement of control 

performance having future direction by realizing new controller designs and control programs, and to 

contribute academically improvements of the young scholarship researchers which are going to take place in 

project by making them graduate theses from of project contents .Besides, this study will prepare a 

substructure to studies on desinging and controlling future targeted intelligent autonomous vehicles in terms 

of scientific and technological contribution. Socio-economic contributions are mathematical and physical 

modelling and a mechanic design of Golf style vehicle and realizing its controller designs and programs by 

new methods. Hence, it is predicted that manufacturing a Golf style electric vehicle that were imported 

before, contributes to the national economy. 

Keywords: Electric Vehicle, Vehicle Control Design, Electric Vehicle Modelling, Motor Control. 
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Proje No         : 2015.02.01.296 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Düzce ili ve yakın çevresindeki yüksek dağlık alanlarda bulunan bazı doğal yerörtücü 

bitkilerin kentsel adaptasyonlarının belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Engin EROĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kıvanç AK , Yrd. Doç. Dr. Bilal ÇETİN,   

                                                                Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 30.01.2015 – 30.01.2018 

 

Proje Özeti : Günümüzde peyzaj mimarlığının bir sanat dalı olarak gelişiminde, peyzajın canlı elemanları 

olan "bitkiler" hiç kuşkusuz önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, toplu yaşama olanağı veren kentsel 

alanlar ile insanların doğayla bütünleşme olanağının sağlandığı kırsal alanlarda görülen bazı olumsuz 

gelişmeler, bir peyzaj mimarının bitkilere olan isteklerinde farklılıklar oluşturmaya başlamıştır. 

           Ülkemiz, iklim koşullarındaki farklılıklar ile birlikte doğal yapısından ötürü oldukça farklı 

karakterdeki yapı ve türleri içeren zengin bir bitki örtüsü varlığına sahiptir. Bugüne değin yerli ve yabancı 

bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar, ülkemiz florasının 9000'in üzerinde bitki türüne sahip 

olduğunu ve bu sayının da tüm Avrupa florasındaki bitki türü sayısının dörtte üçü civarında olduğu 

gerçeğini göstermektedir. 

           Yer örtücülerin pozitif özellikleri ile bitkilendirme tasarımlarında kullanımları son elli yıldan beri çok 

gelişmiştir. Estetik ve ekonomik nedenlerle çıplak toprakların ya da tek düze çim alanlar yerlerini farklı yer 

örtücü kompozisyonlarına ve farklı türlerin bir arada kullanıldığı uygulamalara bırakmaya başlamıştır. 

           Batı Karadeniz Bölgesi zengin flora yapısı ile peyzaj mimarlığında değerlendirilmeye uygun birçok 

doğal yer örtücü türü de barındırmaktadır. Gerek bu türlerin kentsel ortamlara adaptasyonları ve gerekse de 

peyzaj mimarlığında değerlendirilebilme olanaklarının belirlenmesinin hedeflendiği bu çalışmanın temel 

amacı, Düzce ili ve yakın çevresindeki yüksek dağlık alanlardaki bazı doğal yerörtücü bitkilerin kentsel 

ortamlara taşınabilmesidir. 

          Bu amaçla gerçekleştirilecek olan çalışmada bitkilerin ender olma, yayılma potansiyelleri ve estetik 

özellikleri dikkate alınarak, kontrollü sera koşullarında generatif ya da vejetatif üretim teknikleri ile 

üretimleri sağlanacak ve daha sonra dış mekanlara adaptasyonları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Düzce, yüksek dağlık alanlar, doğal yerörtücü bitkiler, bitki üretim teknikleri 

 

Project Abstract : Nowadays in the development of landscape architecture as an art, live elements of the 

landscape, the "plants" are undoubtedly play an important role. In recent years, public urban spaces that 

people with the opportunity to live with nature providing the possibility that some of the negative 

developments seen in rural areas, have started to build differences in a landscape architect’s the desire of the 

plants. 

          Our country has a rich vegetation presence including quite different of natural structure, types and 

character besides differences in climatic conditions. Till today, studies dene both domestic and foreign 

scientists show that our country's has flora over 9,000 plant species, and this number is the number of three-

quarters around all European flora species. 

           Positive features of groundcovers for use in planting design are much improved since the last fifty 

years. With aesthetic and economic reasons, bare soil or grass areas have started to leave a uniform 

composition and different ground cover that uses a combination of different types of applications. 

           Western Black Sea region contains rich flora many natural ground cover suitable species for further 

evaluation in landscape architecture. The main aim of this study which aimed to determine both adaptation 

to urban environments of these species and evaluation possibilities in landscape architecture is some natural 

ground cover plants in Düzce province and around the high mountainous areas being moved to the urban 

environment. In this study, taking into account the potential for spread and aesthetic features and to be rare 
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of plants will be held generative or vegetative production in controlled greenhouse conditions and 

production techniques will be provided and will be discussed later adaptations outdoors. 

Keywords: Düzce, high mountain areas, native groundcover plants, plant propagation techniques 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.04.03.297 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi  

Proje Başlığı : Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Acı Bal (grayanotoksin) 

Olgularının Analizi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hayati KANDİŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Dr. Ahmet TEKİNSOY 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.09.2016  

Proje Özeti : Türkiye'de Karadeniz bölgesinde bin 800 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda yetişen, 

literatürde ki adı “rhododendron pontica” olan ve halk arasında “dağ gülü” olarak bilinen bitki türüdür. Bu 

bitkiden elde edilen bal “deli bal” olarak adlandırılmaktadır.“Grayanotoksinin 'deli bal hastalığı' denilen 

rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. Günümüzde deli bal, Karadeniz Bölgesi'nde alternatif tıp ilacı 

olarak kullanılmaktadır. Kişiden kişiye değişmekle beraber bu balın 1 çay kaşığından fazla yenilmesi 

zehirlenme bulgularına neden olabilir. Bu zehirlenme, bal yendikten birkaç dakika veya saat sonra ortaya 

çıkmaktadır. Tükürük artışı, kan basıncında ve nabızda belirgin düşüşe neden olmaktadır. Grayanotoksin, 

direkt kalbe etki eden bir zehirdir. Şuur kayıplarına, kaslarda gevşemelere neden olmaktadır. Kişide, çok 

şiddetli bir tansiyon düşmesi olursa, ölüme kadar varabilen sonuçlar doğurabilir. Literatürde bu konu ile 

ilgili yapılan yeterli sayıda araştırma mevcut değildir. Bu amaçla özellikle bölgemizde acı bal yedikten 

sonra rahatsızlanan ve acil servisimize başvuran hastalar değerlendirilecektir. Onam alınan çalışma 

kriterlerine uyan olgular çalışmaya dahil edilecektir. Ayrıca çalışmaya dahil edilen tüm olgulardan 

grayanotoksin düzeyi çalışılması için hastalardan onam alınarak 1 (bir) adet biyokimya tüpüne kan alınarak 

ve santifürüj edilerek derin dondurucuda depolanacaktır. Bu santrifüj edilerek toplanan kanlarda toplu 

olarak LCMS/MS yöntemi ile grayanotoksin düzeyi çalışılacaktır.Olguların acil serviste çalışılan glukoz, 

üre, bun ,kreatin, CK, CK-MB, troponin değerleri çalışma protokolüne kayıt edilecektir. Olgular acil 

serviste 6 saat takip edilecektir. Vital bulguları ve EKG değişiklikleri kayıt altına alınacaktır. Kontrol grup 

içinde acil servise çeşitli nedenlerle başvuran kronik hastalık hikayesi olmayan son bir ay içerisinde bal 

yemeyen olgulardan onam alınarak fazladan bir biyokımya tüpüne kan alınıp santifürüj yapıldıktan sonra 

derin dondurucuda depolanacaktır. Bu olgularda Acil serviste 6 saat takip edilecektir. Etik onay alındıktan 

sonra 1 yıl içerisinde acil servise deli bal yeme hikayesi ile başvuran olgular çalışmaya dahil edilecektir. 

 

Project Abstract : At a height of 800 meters in the black sea region in turkey that grows in wooded areas in 

the literature the name “rhododendron pontica” and among the people as “mountain rose”, also known as is 

a type of plant. Honey obtained from this plant, “mad honey” is referred to as.“Grayanotoksin 'mad honey 

disease' called are known to cause disturbances. Today, mad honey is used as medicine in the western black 

sea region. Vary from person to person, while more than 1 teaspoon of this honey can be eaten to cause 

symptoms of poisoning. This poisoning, honey, defeating a few minutes or hours after emerging. The 

increase in saliva, causes a significant decline in blood pressure and pulse. Grayanotoksin directly affects 

the heart, which is not a poison. Loss of consciousness leads to muscle relaxations. If something happens to 

a drop in blood pressure in people with very severe, can have consequences that can lead to death. Done 

enough research in the literature regarding this topic is not available. For this purpose, especially in our 

region ill after eating honey and bitter patients who come to our emergency department will be assessed. 

Study patients who meet the criteria will be included in the study received consent. Also included in the 

study and informed consent from patients for study of all cases of grayanotoksin level is taken 1 (one) tube 

can be removed from the bloodstream into santifuruj and biochemistry and will be stored in the freezer. This 

is collected by centrifugation in the blood in bulk LCMS/MS method with grayanotoksin level will be 

studied.Worked in the emergency room patients, glucose, urea, bun ,creatinine, ck, ck-mb, troponin values 

will be recorded on the study protocol. Patients will be followed by 6 hours in the er. Vital signs  and  ecg 
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changes shall be recorded. In the control group without a history of chronic disease for several reasons the  

applicant to the emergency room in the last month by taking informed consent from the patients who do not 

eat honey taken extra blood biochemistry have been made will be stored in the freezer after santifuruj into a 

tube. In these cases, will be followed by 6 hours in the er. Ethical approval is received within 1 year 

admitted to the emergency room after eating will be included in the study with the story of mad honey. 
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Proje No         : 2015.04.02.298 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Kalsiyum İçerikli Böbrek Taş Hastalığı Olan Hipositratürik Bireylerde Slc13a2 Geni, 

RS11568476 Mutasyonu Araştırılması  

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ali TEKİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Dr. Ekrem BAŞARAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.09.2015 

 

Proje Özeti : Prospektif olarak dizayn edilen bu çalışmaya yaklaşık 100 gönüllü katılımcı dahil edilmesi 

planlanmaktadır. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı polikliniğine başvuran tüm üriner 

sistem taş hastalarına klinik indikasyonlarına göre rutin standart yaklaşım ve tedaviler uygulanarak taşsızlık 

sağlanmaya çalışılacaktır. Hastaların vücut ağırlığı ve boyları belirlenecek, detaylı anamnez alınarak aile 

öyküsünün olup olmadığı, daha önce böbrek taşı düşürüp düşürmediği, böbrek taşına yönelik herhangi bir 

tedavi (cerrahi-medikal) alıp almadığı, sistemik veya metabolik bir hastalığının olup olmadığı sorgulanarak 

not edilecektir. Tedavisi yapılan hastalardan elde edilen taş materyalleri, analiz edilerek kalsiyum içerikli 

taşı olanlar belirlenecektir. Bu hastaların tümüne rutin klinik uygulamanın bir parçası olarak metabolik taş 

evaluasyonu amaçlı serum kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum ve ürik asit, tam idrar tetkiki (TIT), idrar 

kültürü ve 24 saatlik idrarda sitrat, oksalat, magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve ürik asit ölçümleri 

yapılacaktır. Bunun yanında, NaEDTA’lı hemogram tüpüne ön koldan venöz kan alınarak daha sonra 

SLC13A2 geni RS11568476 mutasyonu araştırması yapılmak üzere -40 
o
C sıcaklıkta saklanacaktır. 

Saklanan kan örneklerinden renal tübüler hücrelerden luminal yüzeye sitrat aktarılmasını sağlayan enzimi 

kodlayan SLC13A2 geninde rs11568476 mutasyonu araĢtırılacaktır. Hipositratüri saptanan kalsiyum taş 

hastalığı olan bireylerdeki SLC13A2 geni RS11568476 mutasyonu sıklığı, idrar sitrat düzeyi normal olan 

hastalar ile karşılaştırılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Hipositratüri, SLC13A2 geni, RS11568476 mutasyonu 

Project Abstract : Approximately 100 voluntary participants are planning to be enroled in this prospective 

study. All patients with kidney calculi presentig at outpatient clinics of Urology Department, Duzce 

University, Faculty of Medicine will be managed according to the current standard approaches and every 

efforts be exerted to achieve stone free status of the patients. Body weight and height of the patients will be 

measured anda detailed medical history which contains a family history of urolithiasis, spontaneous stone 

passage, medical treatment or intervention for kidney stones, any disease process predisposing kidney stone 

formation or metabolic disease will be taken and noted. Stone samples obtained from patients will be 

analyzed, by which those containing calcium will be identified. As a routine clinical practice, a metabolic 

evaluation consisted of urinalysis, urine culture and sensitivity test, measurement of serum creatinin, 

sadium, potassium, calcium, and uric acid, and determination of 24-hour urinary excretion of citrate, 

oxalate, magnesium, calcium, sodium, potassium, and uric acid will be done in all cases. Also, a venous 

blood sample will be obtained from the forearm veins and kept at -40 centigrade degrees until the 

investigation of RS11568476 mutation of SLC12A2 gene, which mediate citrate transport from renal tubuli 

to blood circulation and vice versa. RS11568476 mutation frequency in whom with and without 

hypocitraturia will be compared. 

Keywords: Hypocitraturia, SLC13A2 gene, RS11568476 mutation 
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Proje No         : 2015.04.01.299 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Düzce ili içme ve kullanma sularında Atipik mikobakterilerin izolasyon ve tanımlanması.  

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şükrü ÖKSÜZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. C. Elif ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN,  

                                                                Arş. Gör. Dr. Nida KILIÇ, Dursun ATİK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.03.2016 

Proje Özeti : Mycobacterium tuberculosis kompleksi dışında kalan tüm mikobakteriler tüberküloz dışı 

mikobakteriler Nontuberculous mycobacteria (NTM)] diye bilinir . NTM, çevrede (toprak, toz, su, vahşi ve 

evcil diğer hayvanlar, kuşlar, süt ve yiyecekler) yaygın olarak bulunmakta olup insan enfeksiyonlarının 

çoğunda bulaş kaynağının su olduğu kabul edilir. İnsandan insana bulaş bildirilmemiştir. Tüm mikobakteri 

enfeksiyonlarının % 0.5 – 30’undan sorumlu olup bölgesel farklılıklar göstermektedir. NTM, insanlarda altı 

önemli klinik tablo oluşturur. Bunlar, sırası ile pulmoner enfeksiyonlar, lenf adenitler, dissemine 

enfeksiyonlar, lokalize deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, tendonkemik-eklem enfeksiyonları ve kateter 

enfeksiyonlarıdır. NTM enfeksiyonlarının bildirimi zorunlu olmadığı için prevalansı ancak tahmin 

edilebilmektedir. Bu çalışmada özellikle immun sistemi baskılanmış konaklarda fırsatçı enfeksiyonların en 

önemli nedenlerinden olan NTM’ların içme ve kullanma sularında bulunma sıklığının araştırılması 

planlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Atipik mikobakteriler ,PCR, Su,Tüberküloz dışı mikobakteri(NTM) 

Project Abstract : All non-tuberculosis mycobacteria other than Mycobacterium tuberculosis complex 

mycobacteria Nontuberculous mycobacteria ( NTM ) is known . NTM in the environment ( soil , dust, 

water, wild and domestic other animals, birds , milk and foods ) which are also widely accepted that most 

human infections water contaminated sources Human to human transmission has been reported . 0.5 % of 

all mycobacterial infection - is responsible for 30 shows regional differences. NTM six major clinical forms 

in humans. These sequence pulmonary infections, lymph adenitis , disseminated infections localized to the 

skin and soft tissue infections , bone, tendon and joint infections catheter infections. The prevalence of 

NTM infection is not mandatory notification can only be estimated . This study has been planned to 

investigate the immune system in immunocompromised hosts one of the most important causes of 

opportunistic infections of the frequency of drinking water and the use of NTM. 

Keywords: Atypical mycobacteria, non-tuberculous mycobacteria, water, Turkey. 
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Proje No         : 2015.04.01.300 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Sıçanlarda Usnik Asit’in Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şerif  DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Şengül CANGÜR, Arş. Gör.Özge BEYAZÇİÇEK, 

                                                                 Arş. Gör. Şeymanur YILMAZ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.03.2016 

 

Proje Özeti : Yeryüzünde epilepsi hastalığı olan yaklaşık 50 milyon insan vardır. Bu hastaların %30’u 

şimdiye dek keşfedilen antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ayrıca bu ilaçların yan etki profili çok geniştir. 

Mantar ve fotosentetik alglerin simbiyotik yaşamından meydana gelen likenler gıda, ilaç, kozmetik gibi çok 

alanda kullanılmıştır. Likenlerden izole edilen usnik asit, ilk izolasyonundan bu yana üzerinde çalışılan ve 

ticari olarak bir hayli üretilen metabolit olmuştur. Buna ek olarak usnik asit hepatositeler üzerinde de 

çalışılmış ve hücresel değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı usnik asidin 

sıçanlarda penisilin ile oluşturulmuş epileptiform aktivite üzerine etkisini elektrofizyolojik olarak 

araştırmaktır. 

           Bu çalışmada yetişkin erkek Wistar sıçan kullanılacaktır. Bu sıçanlar sham, kontrol (penisilin), 

diazepam, sadece usnik asit, 50mg/kg, 100mg/kg ve 200 mg/kg penisilin öncesi ve 50mg/kg, 100mg/kg ve 

200 mg/kg penisilin sonrası usnik asit uygulama dozlarıyla birlikte 10 gruba ayrılacaktır. Penisilin dışındaki 

tüm maddeler intraperitonal olarak verilecektir. Sıçanlar 1.25 g/kg üretan dozunun intraperitoneal olarak 

uygulanmasıyla anestezi altına alınıp, sol korteks üzerindeki kemik kaldırılacak ve somatomotor alana 

elektrotlar yerleştirilecektir. Beş dakikalık bazal aktivite kaydından sonra penisilin öncesi gruplarına usnik 

asit intraperitoneal olarak enjekte edilecektir. Bu uygulamanın 30. dakikasında penisilinin (500 IU) 

intrakortikal olarak uygulanacaktır. Penisilin sonrası 120 dakika daha ECoG kaydı alınacaktır. Penisilin 

sonrası gruplarında ise 1.25 g/kg üretan dozunun uygulanmasından sonra anestezi altına alınıp, sol korteks 

üzerindeki kemik kaldırılacak ve somatomotor alana elektrotlar yerleştirilecektir. Beş dakikalık bazal 

aktivite kaydından sonra penisilinin (500 IU) intrakortikal olarak uygulanacaktır. 30 dakikalık kayıdın 

ardından usnik asit intraperitoneal olarak uygulanacaktır. Kayıtlardan elde edilen elektrokortikografik 

veriler yazılım programı ile analiz edilecektir. Aynı zamanda ilk epileptiform aktivitenin başlama latensi, 

epileptiform aktivitenin diken dalga sıklığı ve diken dalga genliği istatistiksel olarak analiz edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Usnik asit, Epileptiform Aktivite, Elektrokortikografi, Sıçan, Usnea 

 

Project Abstract : Nearly 50 million people who have active epilepsy with refractory seizures and need 

therapy, at the present time. 30 % of these patients are resistant to all anti-epileptic medications discovered 

up to now. In addition, the side effect profile of these drugs is very wide. Lichens which are formed from 

photosynthetic algea and mushroom symbiosis are used food, medicine, cosmetic industry. Usnic acid 

isolated from lichens was studied on hepatocytes and shown tahat it causes cellular changes on hepatocytes.   

           Purpose of this study is investigating the effects of usnic acid using on experimental 

penicillininduced epilepsy model in rats electrocorticographically. In this study 70 Wistar male rats will be 

used. Rats will be divided into 10 different groups which are included shame, control (penicillin), diazepam, 

only usnic acid, before seızures 50, 100, 200 mg/kg usnic acid and after penicillin 50, 100, 200 mg/kg usnic 

acid applied groups. Rats will be anesthetized with the intraperiatonally injection of the 1.25 g/kg dose of 

urethane and left cortex of the skull will be removed also electrodes will be placed on the somatomotor area. 

Before pennicilin groups after the taking 5 minutes basal activity, usnic acid which dissolved in DMSO will 

be injectied intraperiotally. At 30 minutes of after this application, penicillin will be applied intracortically 

and through 120 minutes ECoG recording will be taken. After pennicillin groups rats will be anesthetized 

with the intraperiatonally injection of the 1.25 g/kg dose of urethane and left cortex of the skull will be 

removed also electrodes will be placed on the somatomotor area. After the taking 5 minutes basal activity, 
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penicillin will be applied intracortically. At 30 minutes of after this application, usnic acid will be applied 

intraperitoneally and through 120 minutes ECoG recording will be taken. Data taken from 

electrocorticographic recordings will be analised by the software. At the same time, the first spike latency, 

spike wave frequency, and spike wave amplitude of epileptiform activity will be analyzed statistically. 

Keywords: Usnic acid, Epileptiform Activity, Electrocorticography, Rat, Usnea 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.04.01.301 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Erişkinlerde Tetanoz Antikorlarının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN, Arş. Gör. Dr. Nida KILIÇ, 

                                                                İlknur ALKAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.03.2016 

 

Proje Özeti : Tetanoz ülkemizde ve dünyada insan sağlığını tehdit eden aşı ile korunabilir hastalıklardan 

biridir. Tetanoz aşısı normalde 10 yılda bir tekrar edilmelidir. Bu çalışmada Düzce’de erişkin yaş grubunda 

tetanoza karşı duyarlılığı ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın Mayıs 2015-Mayıs 2016 tarihleri 

arasında Düzce Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılması 

planlanmıştır. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerine kan vermek üzere gelen 30 yaş ve 

üstü 500 hastanun çalışmaya dahil edilmesi planlanmıştır. Hastaların bilgilendirilmesi ve onaylarının 

alınması sonucunda sosyodemografik bilgileri içeren anket uygulanacaktır. Hastalardan 10 cc kan alınacak 

serumu ayrıştırılıp, çalışma gününe kadar -20 Cº’de bekletilecektir. Tetanoz antikorların tespitinde ELISA 

yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tetanoz IgG antikorları, Erişkin immunitesi 

Project Abstract : Tetanus is a vaccine-preventable disease that threats health globally also in Turkey. 

Normally tetanus vaccine should be repeated every 10 years. In this study it is intended to reveals sensitivity 

to tetanus and evaluation of the necessity of vaccination in adult patients in Düzce. This study is going to be 

planned in microbiology laboratory of Düzce University Medical Faculty Research and Training Hospital 

between May 2015 - May 2016. It is planned that the inclusion of 500 patients over age of 35 who will 

come to laboratory from polyclinics to give blood for other diagnostics in hospital. A survey with 

sociodemographic questions will be carried out to patients after informing and obtaining their permission. 

10 cc bloods will be taken form the patient and centrifuge to separate serum then keep in -20oC still 

experiment day. To detection of antibodies ELISA method will be used. 

Keywords:Tetanus IgG antibody, Adult Immunity 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.06.01.302 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı  : Mobil Cihazlar için RSA ile Güvenli Mesajlaşma 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Resul KARA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Hüseyin BODUR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.09.2015 

Proje Özeti : Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte birçok alanda insan hayatını kolaylaştıran cihazlar 

yaşantımıza girmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan kişiler arasında iletişim kurma gereksinimi, yazının 

bulunması ile daha kalıcı bir şekle dönüşmüştür. Yazının icadından itibaren insanlar yazıyla haberleşmeye 

yöntemini kullanmaya başlamışlardır. Geçen zamanla birlikte insanoğlunun karşı koyamadığı merakı 

yüzünden gönderilen mesajların gizlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. O çağlardan günümüze farklı şifreleme 

yöntemleri geliştirilmiş, var olan teknolojik gelişmelerle paralellik gösteren şifreleme sistemleri 

oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı güçlü şifreleme algoritmaları kullanarak mobil ortamda güvenli 

mesajlaşma ortamı yaratmaktır. Bu sayede kişiler arasında güvenli bir haberleşme ağı kurmayı 

hedeflemektedir. Projenin altı ayı kapsayan bir sürede, dört aşamadan oluşması hedeflenmektedir. İlk 

aşamada kullanıcının sisteme güvenli girişini sağlayan modül tasarlanacaktır. İkinci aşamada kullanıcıların 

aralarında güvenli yazışmasını sağlayan modül tasarlanacaktır. Üçüncü aşamada şifreleme algoritması 

devreye sokulacak, dördüncü aşamada ise uygulamanın tasarımı oluşturulacaktır. Her modül bitiriminde test 

işlemleri gerçekleştirilecektir. Tüm aşamaların başarıyla bitirilmesi sonucunda, hem projede kullanılacak 

olan şifreleme algoritmasının mobil platformdaki performansı incelenecek hem de proje uygulamasını 

kullanan kişiler arasındaki iletişim oldukça güvenli hale getirilecektir. 

Anahtar kelimeler: güvenli mesajlaşma, eliptik eğri algoritması, android, iletişim 

Project Abstract : Devices that facilitate human life enters our life together with the continuous 

development of technology in many areas.The need for communication between people which is as old as 

human history has evolved into a more permanent form with invention of writing. People have begun to use 

the writing communication method since the invention of writing. In course of time, because of the curiosity 

of mankind, the concealment of messages sent has emerged as a need.In course of time, different encryption 

methods have been developed, cryptosystems are formed in parallel with existing technological 

developments. The purpose of this study is to create a secure messaging environment in the mobile 

environment using strong encryption algorithms. Thus, It aims to establish a secure communications 

network between people. It is planned to consist of four stages in covering a period of six months.In the first 

stage, the module will be designed to enable safe access to the system. In the second phase, the module 

which enables to secure communications between users will be designed. In the third stage, encryption 

algorithm to be included in the project and the fourth stage, design of application will be created. Test 

processes will be carried out at the end of each module. Both performance of encryption algorithm in 

mobile platforms will be examined in the project and communication will be quite safe between people 

using the project application. 

Keywords: secure messaging, elliptic curve algorithm, RSA algorithm, android, communication. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.02.02.303 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Farklı Doz ve Dönemlerde Uygulanan Glyposate Herbisitinin Farklı Çam Türlerinin 

Fidanlarına ve Diri Örtüye Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Derya EŞEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Mehmet Can CAP 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.02.2016 

 

Proje Özeti : Karaçam, sarıçam ve sahilçamı ülkemizin önemli ibreli orman ağaçları arasında yer 

almaktadır. Otsu zararlı dirörtü, fidanlıklarda orman ağacı fidanları ile rekabete girerek onların yaşama 

yüzdesini ve büyümesini önemli düzeyde azaltmakta ve büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Ülkemizde fidanlıklarda ve orman alanlarında zararlı diri örtü mücadelesi çoğunlukla etkisi kısa süreli ve 

maliyeti yüksek olan mekanik yöntemlerle yapılmaktadır. Alternatif olarak, herbisitler ağaçları fidanlarının 

canlılığı ve büyümesi üzerinde olumsuz etkiler yapan zararlı otlarla etkili ve ekonomik bir mücadele olanağı 

sağlamaktadır. Glyphosate dünyada zararlı ot mücadelesinde en yaygın kullanılan ve başarılı sonuçlar 

sağlayan bir geniş spektrumlu herbisittir. Ancak ülkemizde bu herbisitin fidanlıklarda yetiştirilen orman 

ağacı türlerinin genç fidanları ve zararlı otsu diri örtü üzerindeki etkileri hakkında çok sınırlı bilgi 

mevcuttur. Bu çalışma bu bilgi eksikliğini giderilmesinde önemli rol oynayacak ve uygulamacıya etkili ve 

ekonomik diri örtü mücadelesi bakımından ışık tutacaktır. Bu çalışmada 2014 yılında başlatılan aralarında 

geleneksel insan gücü ile mücadele ve glyphosate herbisitinin farklı doz ve dönem yaprak uygulamalarının 

bulunduğu farklı otsu diri örtü mücadele yöntemlerinin genç karaçam, sahilçamı ve sarıçam fidanları ve 

zararlı otsu diri örtü bitkiler üzerindeki kısa vadeli etkisi irdelenmektedir. 2014 ve 2015 farklı dönem ve 

dozlarda uygulanan/uygulanacak glyphosate herbisiti yaprak uygulamasının fidan canlılığı, gürbüzlüğü ve 

büyümesi ile zararlı otsu bitki kontrolü performansı üzerindeki kısa dönem etkileri izlenerek sonuçlar 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : büyüme, diriörtü mücadelesi, çam fidanı, herbisit, zarar 

Project Abstract : Austrian, Scots, and Maritime pine are among the significant conifer forest tree species 

of Turkey. Herbaceous weeds compete with young forest tree species in the forest nursery, substantialy 

decreasing seedling survival and growth and causing signifiant economic loss. In Turkey, weed conrol in 

forest nurseries are primarily carried out using partially effective and costly mechanical methods. 

Alternatively, herbicides provide an effective and cost-efficient control of herbaceous weeds that reduce 

seedling surival and growth. Glyphosate is one of the most freqently used, effective herbicides for weed 

control with successful results. There is however a limited information in Turkey on the effects of this 

herbicide on tree seedling and herbaceous weeds. This study will provide an important contribution. The 

short-term effects of various herbaceous weed control methods including mechanical weed control and 

various rates and application dates of foliar glyphosate applied in 2014 and 2015 on survival, vigour and 

growth of young pine seedlings and herbaceous weeds will be assed in the study. Keywords: damage, 

herbicide, growth, pine seedling, weed control 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No           : 2015.04.03.304 

Proje Türü       : Tıpta Uzmanlık Projesi  

Proje Başlığı : Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Basınç Tedavisinin Endotel 

Disfonksiyonu Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Tansu SAV 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN, Arş. Gör. Dr. Alper KOÇ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.03.2016 

Proje Özeti : Obstruktif uyku apne sendromu (OUAS) üst hava yollarında darlıkla seyreden ve oluşturduğu 

komplikasyonlar açısından hastaların morbidite ve mortalitelerini artıran bir hastalıktır. Asimetrik dimetil 

arginin (ADMA) başta vasküler endotel hücreler olmak üzere birçok dokududa arjinin kalıntılarının 

metilizasyonu ile oluşan bir proteindir. ADMA endotel disfonksiyonu için bağımsız bir risk faktörüdür. 

Kardiyovasküler morbidite ve mortlite için risk faktörlerinin çoğunluğunun endotel disfonksiyonu yaptığı ve 

aterosklerotik hastalığa sebep olduğu bilinmektedir. Bu projede böbrek yetmezliği olmayan OUAS‟lu 

hastalar toplanacaklardır. Bu hastalara OUAS ağırlığına uygun tedavi verildikten sonra tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası renal fonksiyonlar ve serum ADMA düzeyleri incelenecektir.Çalışmamızın hipotezi pozitif 

basınç tedavisi ile serum ADMA düzeylerinde azalma olacağıdır. kardiyovaasküler morbidite ve 

mortalitenin önlenmesinde erken ve düzenli pozitif basınç tedavisinin önemi anlaşılmış olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, asimetrik dimetil arjinin 

Project Abstract : Obstructive sleep apnea syndrome(OSAS) is a disease characterized by narrowness in 

the upper airways and creates complications that increase morbidity and mortality of the patients. 

Asymmetric dimethyl arginine (ADMA) is a protein formed by methylation of arginine residues in vascular 

endothelial cells and many tissues. ADMA is an independent risk factor for endothelial dysfunction. Risk 

factors for cardiovascular morbidity and mortality is known that cause endothelial dysfunction and 

atherosclerotic disease. This project will be collected without renal failure patients with OSAS. After 

appropriate treatment of OSAS severity in these patients renal function and serum ADMA levels will be 

examined after pretreatment and treatment. The hypothesis of the study is to be a decrease in serum ADMA 

levels with positive pressure therapy. importance of early and regular positive pressure therapy will be 

understood importance of prevention of cardiovascular morbidity and mortality. 

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome; asymmetric dimethyl-arginine. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2015.04.01.305 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Latent Tüberküloz İnfeksiyonunun Quantiferon-Tb Gold Elisatesti ile Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Şükrü ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN, 

                                                                 Arş. Gör. Dr. Nida KILIÇ, 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.03.2016 

Proje Özeti : Tüberküloz insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olup, hala enfeksiyonlar içinde en önemli 

ölüm nedenlerindendir. Hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir. Özellikle temaslıların saptanarak proflaksi 

ile hastalık oluşumu önlenebilmektedir.Latent infeksiyon belirlenmesinde deri testleri de kullanılabil-

mektedir. Ancak bu testler tekrarlamalardan etkilenmekte, testi yapan ve değerlendiren kişiye göre sonuçlar 

değişmektedir. IFN-γ araştırmasına dayalı testlerin tüberkülin deri testine kıyasla önemli avantajları vardır. 

Tüberkülin deri testi invivo uygulanan, tek bir antijene karşı duyarlığın ölçüldüğü, kalıcı etki bırakanı 

uygulanışından 72 saat sonra hastanın görülmesini gerektiren ve değerlendiren kişiye göre sonuçların 

değişebildiği subjektif bir testtir. IFN-γ ELİSA testleri ise hastadan alınan kan örneğine çoklu antijen 

uyarım yapılarak, immun efektör hücrelerden tüberküloza özgül IFN-γ salınımının miktarını ELISA ile 

ölçen bir testtir. Pozitif test tüberküloz infeksiyonunu gösterir, ancak aktif ve latent infeksiyon ayırımı 

yapmaz. Bu nedenle pozitif sonuç elde edildiğinde latent tüberküloz infeksiyonu tanısı konulabilmesi için 

klinik ve radyolojik olarak aktif hastalığın olmadığının gösterilmesi gerekmektedir. Aktif tüberkülozda, kan 

testlerinin özgüllüğü tüberkülin deri testinden daha yüksektir ve BCG aşı uygulamasından etkilenmez. IFN-

γ araştırmasına dayalı testler yanlış pozitif sonuçları azaltarak gereksiz tedavi ve yan etkileri azaltabilir. Bu 

nedenle hastanemizde ve Düzce çevresinde bu testin yapılması erken tanıda faydalı olacaktır. Hasta olan 

kişilerin temas ettikleri kişilerin erken saptanması onların hastalanmadan tedavi altına alınması yeni 

hastaların çıkışını da önleyecektir. 

Anahtar kelimeler: M. tuberculosis , latent infeksiyon, IFN-γ salınım testi 

Project Abstract : Tuberculosis is a disease of old as human history is still a major cause of death in the 

infection . Preventable and treatable disease. In particular, the formation of the disease can be prevented 

with prophylaxis of contacts determined. Determination of latent infection can be used the skin tests. 

However, these tests are affected by repeating; the test results varies according to which test evaluates 

technician. Tests based on IFN-γ research has significant advantages compared to the tuberculin skin test. 

Tuberculin skin test administered in vivo, the sensitivity is measured against a single antigen, 72 hours after 

the application is a subjective test results can vary according to individual patient needs to be seen and 

evaluated. IFN-γ ELISA tests are performed on blood samples taken from patients with multiple antigen 

stimulation is, the amount of specific IFN-γ release from tuberculosis immune effector cell is a test to 

measure by ELISA. Shows a positive tuberculosis test, but does not make distinction between active and 

latent infection. Therefore, when the positive results obtained in clinical and radiological diagnosis of latent 

tuberculosis infection should be demonstrated to be active disease. Active tuberculosis, blood test is higher 

than the specificity of the tuberculin skin test and is not affected by BCG vaccination. Tests based on IFN-γ 

research can reduce unnecessary treatment and reducing side effects of false-positive results. Therefore, our 

hospital will be useful in early diagnosis of this test done. Early detection of people with whom they contact 

their patients to be treated without ill will prevent the emergence of new patients. 

Keywords: M. tuberculosis, latent infection, IFN-γ release assay 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.06.06.306 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı  : Ticari Binaların Enerji Verimliliği Bakımından İncelenmesi  

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ersen KURU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yavuz ÖZER 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03. 2015 – 27.03.2016 

 

Proje Özeti : Sanayileşmelerini tamamlamış olan bir çok ülkeye bakıldığında Toplu Konut, Alış Veriş 

Merkezi, Hastane, Otel, Residance, Okullar, Üniversiteler, Şirket Genel Müdürlük Binaları, İş Merkezleri ve 

Devlet Binaları, gibi bina sektörlerinin enerji tüketiminde çok büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Bu sebeple binalara yönelik enerji sistemlerinin tasarımlarında enerji verimlilik analizlerinin yapılması çok 

büyük önem göstermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 2007 tarihinde 

çıkarılan Enerji Verimliliği Yasası ve Bayındırlık Bakanlığı’nın 5 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği ile konutların enerji performansının belirlenmesi daha da önem kazanmaktadır. 

Binalarda enerji tüketimlerini birden fazla parametrenin etkilediği ve bu parametrelerin de birbirleriyle 

ilişkili olduğu göz önüne alındığında enerji tüketim parametreleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi oldukça 

önem arz etmektedir. Bu ilişkilerin belirlenmesinde genellikle geleneksel istatistiksel yöntemler 

kullanılmakta bunun sonucu olarak da bir çok bina da enerji verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Bu 

sebeple bu modellerin belirlenmesinde günümüz şartlarına uygun yeni yöntemlerin ortaya konulması 

gereklidir. Yapacağımız çalışmalarda öncelikle ticari binalardaki enerji sistemleri incelenecektir. Binalara 

yönelik tasarım kriterleri Enerji verimliliği açısından sınıflandırılacaktır ve yeterlilik analizleri yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Ticari binalar, Enerji performansı 

Project Abstract : When looking to a lot of countries that have completed sanayilesmel to housing, 

shopping Centre, Hospital, Hotel, Residence, Schools, Universities, Corporate Headquarters Buildings, 

Business Centers, and government buildings such as the sector has a large share in the energy consumption 

of buildings it is seen that. For this reason, in the design of energy systems for buildings energy shows the 

great importance of productivity analysis. On may 2, 2007 issued by the ministry of energy and natural 

resources Energy Efficiency act and energy performance of buildings of the ministry of public works, dated 

5 December 2008 The determination of the energy performance of dwellings with the regulation becoming 

more and more important. The influence of these parameters and their energy consumption in buildings 

more than one parameter at are associated with each other considering that the relations between the 

parameters of the energy consumption determination is very important. The determination of this 

relationship is usually in traditional the building also has a lot of energy as a result of the statistical methods 

being used in an efficient manner it is not used. For this reason, this model is in accordance with the present 

conditions in the determination of new it is necessary to put in place of the method. In our work, primarily 

in commercial buildings, energy systems will be examined. Design criteria and qualification will be 

classified in terms of energy efficiency for buildings analysis will be done. 

Keywords: energy efficiency, commercial buildings, energy performance 
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Proje No         : 2015.02.01.307 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Katılımcı Ekoturizm Planlamasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Paydaş Analizi: Batı 

Karadeniz Bölgesi Örneği  

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Osman UZUN, Arş. Gör. Yaşar Selman GÜLTEKİN, 

                                                           Hande GÖK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2016 

Proje Özeti : Çalışmada 41.029 km
2
’lik alana, yaklaşık 500km kıyı uzunluğuna sahip, doğal ve kültürel 

kaynaklar açısından oldukça zengin bir alan olan Batı Karadeniz Bölümünde katılımcı ekoturizm 

planlamasında paydaş analizi yapılması, paydaşların ekoturizm algılarının ve tutumlarının belirlenmesi ve 

mevcut sorunların çözümlemesinde yeni bir yaklaşım olarak yapısal eşitlik modellemesi kullanılması 

amaçlanmaktadır. 

           Batı Karadeniz Bölümünde bulunan İzmit, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop 

ve Kastamonu illerinde ekoturizm paydaş grupları olarak belirlenen; kamu kurumları, üniversite ilgili bölüm 

personelleri, yerel yönetim ilgili birim personelleri, sivil toplum örgütleri, yerel halk temsilcileri ve özel 

sektöre ekoturizm algı ve tutumlarını ölçmek amacı ile toplamda 2400 anketin uygulanması,uygulanan 

anketlerin istatistiki değerlendirmelerinin ve yorumlamalarının, psikoloji, sosyoloji, eğitim, ekonomi ve 

pazarlama gibi birçok alanda kullanılmakta olan ve çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin bileşiminden 

oluşan bir analiz yöntemi olan yapısal eşitlik modellemesi ile ekoturizmin etkileri”,“kaynakların 

geliştirilmesi”,“yönetim stratejileri” başlıkları altında değerlendirilmesi hedef-lenmektedir. Ayrıca Batı 

Karadeniz bölümünde ekoturizm uygulamaları konusunda plancılara ve uygula-yıcılara yön gösterecek 

politikaların geliştirilmesi ve stratejilerin üretilmesi amaçlanmaktadır.    

         Çalışma alanının ekoturizm potansiyeline ilişkin bir değerlendirme yapmak amacı ile alanda bulunan 

turistik noktaların ziyaret edilerek ekoturizm değerlendirme formlarının doldurulması, GPS ile koordinat 

alımı ve fotoğraf çekimlerinin yapılması ön görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz, Ekoturizm, Paydaş Analizi, Peyzaj Planlama, Yapısal Eşitlik 

Modellemesi 

 

Project Abstract : In this study, the area of study 41 029 km2 , with a length of about 500 km coast, natural 

and quite a rich area in terms of cultural resources, the Western Black Sea to do stakeholder analysis in 

participatory ecotourism planning in the Western Black Sea Region, identifying stakeholders ecotourism 

perceptions and attitudes and structural equation modeling as a new approach to the analysis of existing 

problems modeling is intended for use. 

          Izmit, Bolu, Düzce, Sakarya, Istanbul, Istanbul, Bartin, Sinop and Kastamonu provinces designated as 

ecotourism stakeholders in the the Western Black Sea region; public institutions, university staff of the 

division, local governments related unit staff, civil society organizations, local community representatives 

and private sector ecotourism perception and measure the purposes of implementing the 2400 survey in total 

with the attitude, applied survey of statistical evaluation and interpretation of psychology, sociology, 

education, economy and is being used in many areas such as marketing and multivariate structural equation 

effects of ecotourism modeling is a method of analysis on a combination of statistical methods, 

“development of resources”, “management strategies” aimed to evaluate the titles. It also aims to develop 

policies that will guide the planners and practitioners on ecotourism practices in the Western Black Sea 

region and the production of the strategy. 

           Make an objective assessment of the ecotourism potential of the study area were visited tourist 

destination in the area of ecotourism evaluation form to be filled with, is seen performing in front of the 

reception and photo shoot with GPS coordinates. 
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Keywords: Western Black Sea Region, Ecotourism, Stakeholder Analysis, Landscape Planning, Structural 

Equation Modeling 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2015.06.01.308 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Kablosuz Multimedya Algılayıcı Ağlar için Enerji Verimli Adaptif Görüntü Sıkıştırma 

Algoritması Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Resul KARA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK, 

                                                          Arş. Gör. Arafat ŞENTÜRK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.09.2015 

Proje Özeti : Kablosuz Multimedya Algılayıcı Ağlar (KMAA), gerçek zamanlı multimedya verilerini (ses, 

resim ve video) birbirlerine veya baz istasyonuna aktaran ucuz donanıma sahip algılayıcıların oluşturduğu 

ağlardır. KMAA’lar mobil sağlık, çevre izleme ve trafik izleme gibi birçok alana hitap eden ve her yerde 

kullanılabilen uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlar. Kısıtlı kaynaklara sahip olan KMAA’lar için enerji 

sorunu hayati önem teşkil etmektedir. Literatürde bu sorunun çözümü, alınan görüntüyü sıkıştırarak baz 

istasyonuna veya bir sonraki algılayıcıya aktarmak şeklinde sunulmuştur. Bu sayede, KMAA’larda enerji 

verimliliği sağlanarak, ağ ömrünü önemli derecede arttırarak, bant genişliğini de daha verimli şekilde 

kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca, KMAA’larda geleneksel görüntü sıkıştırma algoritmaları 

kullanılması işlemci gücü, bellek kapasitesi ve enerji verimliliği açısından mümkün olmadığı için kendine 

özel sıkıştırma algoritmaları geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda, KMAA’lar için kullanılan üç tane 

(DCT, LEICA ve SPHIT) sıkıştırma algoritmasının ön plana çıktığı sonucuna varılmıştır. Ancak, bu 

sıkıştırma algoritmalarının her durumda yüksek verimlilik sağlamadıkları anlaşılmıştır. Yani bu üç 

algoritmanın her biri farklı durumlarda farklı verimlilik göstermektedir. 

          Bu projenin temel amacı, farklı koşullara göre farklı verimlilik sağladığı sonucuna varılan bu üç 

algoritmadan, oluşturulacak olan sistem gereksinimlerine göre dinamik olarak kullanılacak algoritmanın 

seçiminin sağlanması planlanmaktadır. Bu işlem, otomatik olarak sağlanacaktır. Bu şekilde, sistemin enerji 

verimliliğini maksimum düzeye çıkması ön görülmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için, NS-2 (Network 

Simulator-2) benzetim aracı kullanılacak, KMAA düğümleri üzerinde üç algoritmanın ayrı ayrı 

çalıştırılması sağlanacak, önerdiğimiz dinamik algoritma seçim işlemi simüle edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz multimedya algılayıcı ağlar, enerji verimliliği. 

Project Abstract : Wireless Multimedia Sensor Networks (WMSN) is the networks which are composed of 

cheap-hardware sensors that transmit real-time multimedia data (sound, image and video) to each other or a 

sink. WMSNs facilitate to develop variety of applications like mobile healthcare, habitat and traffic 

monitoring. Energy issue is vital in WMSNs which have limited resources. The solution of this problem is 

proposed as compressing the received image before sending it to the destination. Thus, energy consumption 

during data transmission is reduced, bandwidth is effectively used, and so, the lifetime of the network is 

increased. Furthermore, some special algorithms are designed especially for WMSNs since using traditional 

image compression algorithms in WMSNs is impossible in terms of processor power, memory space, and 

energy efficiency. According to the researches, there are three notable image compression algorithms for 

WMSNs: DCT, LEICA and SPIHT. However, those algorithms are not suitable for every situation, i.e. each 

algorithm shows different efficiency in different situations. 

          Main purpose of this project is to establish such an automatic system which dynamically selects a 

proper image compression algorithm (whether DCT or LEICA or SPIHT) according to the system 

requirements to provide energy efficiency. Thus, it is predicted that energy efficiency of the system will be 

maximized. To achieve the goal, NS-2 simulation tool will be used, the three algorithms will be run on 

WMSN nodes, and the proposed dynamic algorithm selection operation will be simulated. 

Keywords: Wireless multimedia sensor networks, energy efficiency, image compression 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No         : 2015.04.03.309 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Plevra tabanlı kitlelerde shear wave elastografi ve difüzyon MRG bulgularının histopatolojik 

bulgular ile korelasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Elif Nisa ÜNLÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ege Güleç BALBAY, Yrd. Doç. Dr.Murat OKTAY,  

                                      Yrd. Doç. Dr. Ramazan Büyükkaya , Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SUNGUR, 

                                      Yrd. Doç. Dr. Mertay BORAN ,  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.09.2017 
 

Proje Özeti : Elastografi, ilk kez Ophir ve ark. tarafından 1991 yılında ortaya konan, dokuların sertlik 

derecesini saptayan ve lezyonun malignite olasılığı hakkında fikir veren invaziv olmayan bir ultrasonografi 

tekniğidir (1). Difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme (DAG) dokudaki sıvının difüzyon özelliklerinden 

yararlanan bir görüntüleme yöntemidir. Farklı difüzyon miktarlarından oluşan kombine imajlarla ADC 

(Appearant Diffusion Coefficient) haritası oluşturulur. DAG ve ADC difüzyon katsayısı lezyonların 

karakteristik özelliklerini tanımlayarak tümörleri saptamada bilgi verebilir. Daha çok nöroradyolojide 

kullanılmakla birlikte vücudun bir çok bölgesine uygulanabilen, benign ve malign lezyonları ayırt etmede 

gittikçe artan oranda kullanılmaya başlanan bir görüntüleme yöntemidir (2). Elastografinin torakstaki 

kullanımı, akciğerlerin hava dolu yapısı nedeniyle sınırlıdır. Bununla birlikte, yapılan az miktardaki 

çalışmada, elastografinin akciğer lezyonlarında da kullanılabileceği bildirilmektedir (3,4,5). Her iki tekniğin 

avantajları, non-invaziv ve kolay uygulanabilir olmaları, radyasyon içermemeleri, kısa sürmeleri ve periferal 

lezyonlarda biyopsiye kılavuzluk ederek doğru tanı olasılığını arttırmalarıdır. Biyopsi tekrarının önlenmesi 

hem hasta konforu, hem zaman, hem de maliyet açısından fayda sağlayacaktır. Bizim çalışmamız prospektif 

olarak planlanmıştır. Toraks BT'de plevra tabanlı kitle saptanan ve biyopsi endikasyonu konularak 

girişimsel radyolojiye gönderilen olgular çalışmaya dahil edilecektir. Önce difüzyon MR ve ardından 

elastografi yapılarak bulgular birlikte değerlendirilecek ve aynı seansta biyopsi incelemesi 

gerçekleştirilecektir. Çalışmaya 48 hastanın dahil edilmesi ve çalışmanın 2-3 yılda sonuçlandırılması 

öngörülmüştür. Bu çalışmada amaç, yeni non-invaziv tanısal yöntemler olan sonoelastografi ve MRG ile 

difüzyon ağırlıklı görüntülemenin toraksta plevra tabanlı benign ve malign lezyonların ayırımında 

kullanılabilirlikleri, birbirleri ile ve altın standart olan histopatolojik sonuçlarıyla karşılaştırılmalarıdır. 

Anahtar kelimeler: elastografi, difüzyon MR, toraks, kitle, biyopsi 
 

 

Project Abstract : Elastography, is a non-invasive ultrasound technique entered the clinic by Ophir et al. in 

1991, that maps the elastic properties of soft tissue and the main idea is that whether the tissue is hard or 

soft will give diagnostic information about the presence of malignancy (1). Diffusion-weighted MR imaging 

(DWI) is an imaging method that exploits the properties of the liquid diffusion in tissue. Calculation of the 

ADC (Apparent Diffusion Coefficient) requires 2 or more acquisitions with different diffusion weightings. 

DWI and ADC diffusion coefficients can define the characteristics of lesions and provide information about 

detecting tumors. Although it’s used frequently in neuroradiology, it is being used increasingly in 

discriminating benign and malignant lesions, that can be also applied to many parts of the body (2). The use 

of elastography in thorax is limited due to the air structure of the lungs. However, elastography can be used 

in lung lesions reported in a few studies (3,4,5). The advantages of both techniques are being non-invasive, 

radiation-free and easy to be applied with shorter duration. It increases the probability of correct diagnosis 

by biopsy guidance in peripheral lesions. The prevention of repeated biopsies will lead to patient comfort, 

less time consuming and also cost-effective action. The cases sent to the interventional radiology that had 

pleural-based mass lesion in thorax CT with biopsy indication enrolled in the study. The findings of 

Elastography following diffusion MR were evaluated together and biopsy examination was performed in the 

same session. 48 patients were included in the study that was expected to be finalized in 2 years. This study 

aims the use of ultrasound elastography and diffusion MR in benign and malign pleural-based lesions and 
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comparing both methods with the gold standard histopathological method. 

Keywords: elastography, diffusion MRI, thorax, biopsy 
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Proje No         : 2015.05.03.310 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Fındık Yapraklarındaki Kemoterapi İlacı Taksanları Saflaştırma Çalışmaları 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar :     --- 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2018 

 

Proje Özeti : Paklitaksel taksanlar sınıfına mensup bir kemoterapi ilacıdır. Paklitaksel dünyanın en fazla 

kullanılan 5 kemoterapi ilacından biridir. Yıllık ticaret hacmi 5 milyar doların üzerindedir. Paklitaksel 

bakkatin III adı verilen dört halkadan oluşmuş bir yapı ile bir yan zincire sahiptir. Bu bileşiğin total sentezi 

kompleks bir bileşik olmasında dolayı çok zordur. Bakkatin III ve 10-deasetil bakkatin III yapısı çok 

önemlidir, çünkü kendisinden paklitaksel sentezlenebilmektedir. Bu bileşikler porsuk ağacı dışında sadece 

fındık atıklarında (sert kabuğu, çotanağı, yaprağı) bulunmaktadır. Fındık ülkemizde yaklaşık 500 bin ton 

civarında üretimi yapılan son derece önemli bir tarım ürünüdür. Fındık atıkları ise sadece yakılarak 

değerlendirilmektedir. Yani taşıdığı cevherden habersiz bir şekilde çok az değerlendirilmektedir. Bu nedenle 

önerdiğimiz proje kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz işlemler; 

1- Fındık yapraklarındaki taksanların (paklitaksel, sefalomannin ve 10-deasetil bakkatin)’in döneme 

bağlı olarak kesin miktar tayini, 

2- Taksanların saflaştırılması için ekstraksiyon çalışması gerçekleştirilecektir. 

3-  ön kromatoğrafik saflaştırma çalışmaları. Saflaştırma yönteminin elde edilmesi sonrası endüstriyel 

anlamda hayata geçirilmesi ülkemiz ve bölgemiz için son derece yararlı olacaktır. 

Project Abstract : Paclitaxel is a type of chemotherapy drug known as a taxane. Paclitaxel in the world is 

one of the most commonly that is used chemotherapy drugs. Annual trade volume is over $ five (5) 

billion.The paclitaxel molecule consists of a tetracyclic core called baccatin III and an side chain.Total 

synthesis of this compound is very difficult due to the complex structure. Baccatin III and 10-deacetyl 

baccatin III are very important compounds, because it is a precursors to the paclitaxel. These compunds are 

found mostly in hazelnut bark, shells and leaves except yew tree barks. About 500 thousand tons of hazelnut 

production in our country made an extremely important agricultural product. Hazelnut wastes are assessed 

only by incineration. So in a way very few carry the unconscious from the worth will be evaluated. We 

intend to experiments in this project; 

1- determination of assay in hazelnut leaves to taxanes (paclitaxel, cephalomannine and 10-deacetyl 

baccatin III ) depending on the period , 

2- Extraction experiments will performed for taxanes purification. 

3- Chromatographic prepurification. After purification method to obtain the country into an industrial 

sense and would be extremely useful for our region. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.16.01.311 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin CPR’a ilişkin Psikomotor 

Becerilerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ayla KEÇECİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Hacer ÇETİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2018 
 

Proje Özeti : Psikomotor beceriler kuramsal ve uygulamaya dayalı disiplinlerin en temel alanı içerisinde 

yer almaktadır (Şen, 2008). Literatürde psikomotor becerilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamaları 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

1. Becerinin ve öğrencinin özelliklerinin analiz edilmesi  

2. Öğrenciye, becerinin modelini kazanmasında yardım edilmesi  

3. Öğrencinin beceriyi göstermesi için plan yapmasına yardım edilmesi  

4. Öğrenci için uygun alıştırmalar düzenlenmesi  

5. Öğrencilere geribildirim verilmesi  

6.Öğrencinin bağımsız alıştırmalar yapmasının desteklenmesi ve beceriyi değişik durumlarda kullanmasının 

sağlanması Bazı psikomotor becerileri ilk kez klinik/uygulama alanında uygulamak güvenli olmayabilir. Bu 

nedenle öğrencilerin yaşamsal nitelik taşıyan psikomotor becerileri gerçeğe yakın laboratuvarlarda 

kazanması önemlidir. Ancak temel psikomotor beceriler beceri laboratuvarlarında araç-gereç eksikliği, 

uygun uygulama ortamı, zaman yetersizliği vb. nedenlerle her zaman yapamamaktadırlar.   

          Sağlık alanında temel psikomotor becerilerden biri olan CPR, ani kalp durması nedeniyle uygulanan 

bir yöntemdir. Ani kalp durması Avrupa’daki ölümlerin önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık 

700.000 civarında ani kalp durması gerçekleşmektedir. Ani kalp durmalarının 21.175’i hastane dışında 

gerçekleşmektedir. Yine Amerika ve Kanada’da yapılan çalışmalarda hastane içi CPR başarı oranı %13, 

hastane dışı başarı oranı ise %6 olarak verilmektedir. 

           Kardiyopulmoner arrest, bireyin solunum ve/veya dolaşımın ani şekilde durmasıdır. Kalp durması 

sonucu kanın çevreye pompalanma işlevi sona erer. Bunu izleyen kısa süre içinde solunum durur ve bütün 

dokuları harap eden akut hipoksi başlar. Oksijensizlik hızla ilerler ve birey yaşamını kaybeder. 

Kardiyopulmoner arrest nedeniyle yaşamı kesintiye uğrayan bireyin yeniden yaşam döndürülebilmesi için 

uygulanan çabaların tamamına kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) denir. CPR, ağızdan ağıza solunum ile 

akciğerlere oksijen sağlama ve göğüs basısı ile yeniden kan dolaşımını sağlama işlemlerinin bileşenidir. Bu 

sıklıkla Temel Yaşam Desteği (TYD) olarak adlandırılmaktadır. TYD, ani kalp durmalarında erken ve 

doğru uygulandığında sağ kalım oranları olumlu yönde etkilenmektedir. 

           CPR ve CPR’ın uygulanışı konusunda Amerikan Kalp Derneği (AHA)’nin hazırlamış olduğu 

kılavuzlarda birçok değişim yaşanmıştır. 2005 yılında yayınlanan AHA kılavuzunda CPR uygulamalarının 

sırası havayolu açıklığının sağlanması (A), soluk verme (B) ve kalp masajı (C) olarak verilmiştir ve 

günümüzde de birçok kişi tarafından sıralama bu şekilde bilinmektedir. Ancak AHA 2010 yılında CPR’a 

ilişkin kanıtları değerlendirmiş ve sıralamanın C-A-B olarak değişmesi gerektiğini belirtmiştir. Bununla 

birlikte kalp masajında gerekli olan bası derinliği vb. bazı alanlarda da değişiklikler önerilmiştir. 
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Project Abstract : The most fundamental of practical and theoretical disciplines within the area of 

psychomotor skills it is located (Sen, 2008). In the literature of learning and teaching psychomotor skills 

the stages are listed as below. 

1. Analysis of the characteristics and skills of the student 

2. Students should be helped to acquire skills in a model of 

3. To demonstrate the student's skills to make a plan for help 

4. Arranging the appropriate exercises for the student 

5. Giving feedback to students 

6. The student plenty of practice and skills to support different independent ensuring use cases. 

For the first time some psychomotor skills clinical/practice it may not be safe to apply in the area. 

For this reason, the vital nature of students psychomotor skills close to the truth it is important that you gain 

in the laboratory. However, basic skills, psychomotor skills equipment in the lab lack of the appropriate 

application environment, lack of time, etc. for reasons that do not make all the time. 

           Which is one of basic psychomotor skills in the field of health due to sudden cardiac arrest CPR 

applied method. A major cause of death in Europe, SCA constitutes. Approximately 700,000 per year leads 

to sudden cardiac arrest. Sudden their heart stops 21.175% takes place outside the hospital. Again, America 

and Kannada studies of in-hospital CPR success rate of 13%, non-hospital success rate %6 is given as. 

Cardiopulmonary arrest, the individual's breathing and/or the sudden cessation of circulation. Heart 

arrest blood pompalanma to the environment as a result of the function terminates. In the short time that 

follows it she stops breathing and begins to acute hypoxia that destroys all the tissues. The lack of oxygen 

progresses rapidly an individual loses his life. Life interrupted due to cardiopulmonary arrest the individual 

re-life effort that is applied to All returned cardiopulmonary resuscitation (CPR) is called. CPR, mouth-to-

mouth breathing with the lungs oxygenation and chest compression with re-circulation is a component of 

the process of providing. 

          This is often basic life support (BLS) is referred to as. BLS sudden heart  stop in early and survival 

rates positively when applied correctly is affected. 

          On the implementation of the CPR and the CPR the American Heart Association (AHA) is made of 

has experienced many changes in the guide. Published in 2005, the AHA CPR guide the order of application 

of the provision of airway patency (A), exhalation (B) and CPR (C) as has been given by many today and 

the standings is known. However, the 2010 AHA for CPR and sequencing the evidence evaluated C-A-B 

should be changed as stated. However, CPR required the depth of the head, etc. in some areas, changes have 

been proposed. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.04.03.312 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv 

Avaps (Average Volume Assured Pressure Support) ile Pav (Proportional Assıst Ventilation) Modlarının 

Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY, Prof. Dr. Peri MERAM ARBAK, 

                                                         Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA, Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN, 

                                                         Arş. Gör. Dr. Fuat AYTEKİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2017 

 

Proje Özeti : Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ülkemizde 4. en sık ölüm nedenidir. Ağır 

düzeyde solunum yetmezliği ile gelen KOAH hastalarında yoğun bakım öncesi Non İnvaziv Mekanik 

ventilasyon (NIMV) tedavisi Günümüzde başarıyla uygulanmakta ve hastaların yoğun bakıma girme ve 

mortalite oranlarını düşürmektedir. Son dönemde NIMV cihazlarında hasta uyumunu artırıcı ve dolayısıyla 

başarı oranlarını etkileyebilecek yeni teknolojik modlar (AVAPS ve PPV gibi) gündeme gelmiştir. 

Günümüzde ağır KOAH atağına sekonder solunum yetmezliğinin tedavisinde NIMV uygulamaları altın 

standarttır. 

Project Abstract : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in our country 4. the most frequent 

cause of death. Heavy in COPD patients with respiratory failure in the intensive care level that comes pre-

non invasive Mechanical ventilation (NIMV) in patients with treatment nowadays and successfully 

implemented entering the ICU, and mortality rates to decrease. Recently, NIV new devices that can affect 

patient compliance and hence increase the success rate technological modes (such as PPV and AVAPS) has 

been raised. Today, severe COPD the gold standard in the treatment of respiratory failure secondary to nimv 

attack. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.06.05.313 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Kriyojenik İşlem Görmüş Balataların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İlyas UYGUR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Öğr. Gör. Gülşah AKINCIOĞLU, Öğr. Gör. Sıtkı AKINCIOĞLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2017 

Proje Özeti : Otomotiv sektöründe önemli role sahip parçalardan biri de fren balatalarıdır. Son yıllarda, 

fren balatalarının üretiminde kullanılan asbestin insan sağlığına olumsuz etkilerinin ortaya çıkması 

sebebiyle alternatif malzeme arayışı artmıştır. Balatalar sürtünme katsayısı stabil ve aşınmaya karşı 

dayanıklı olacak şekilde toz metalürjisi yöntemiyle üretilmektedir. Fakat üretilen balataların, beklenenden 

daha kısa ömürlü olması, çok ses yapması ya da üretim esnasında kullanılan tozların ithal olması nedeniyle 

maliyeti arttırması gibi dezavantajları vardır. Önerilen bu projede organik toz katkılı (fındık ve ceviz 

kabuğu) olarak üretilecek fren balatalarının performansı, gerçek kullanım koşullarına göre tasarlanmış bir 

“Fren Balata Deney Düzeneği” üzerinde test edilecektir. Üretilen balatalara, son yıllarda çok sık kullanılan 

bir ısıl işlem olan kriyojenik işlem uygulanacaktır. Testler bu uygulamadan sonra yapılacaktır. Balatalar 

kriyojenik işlemden önce su, yağ ve çözeltisi içinde 24 saat bekletilerek sertliğine su emme oranlarına ve 

mikro yapısına bakılacaktır. Balataların performansları, disk devir sayısı, basınç, sıcaklık, sürtünme kuvveti 

ve sürtünme katsayısı gibi parametreleri eş zamanlı kullanabilen bir deney düzeneğiyle kontrol edilecektir. 

Kriyojenik işlemin balata performansına etkileri incelenecektir. Yapılacak deneyler sonucunda, balatalara 

etki eden sürtünme kuvvetleri bir yük hücresi yardımıyla ölçülerek sürtünme katsayıları tespit edilecektir. 

Daha sonra, balataların ağırlık kaybına bağlı aşınma miktarı, yoğunluğu, yüzey pürüzlülüğü, sertliği ve 

basma mukavemetleri ölçülecektir. Test edilen balataların mikro yapısı, optik ve Taramalı Elektron 

mikroskoplarıyla (SEM) incelenerek karışıma ilave edilen tozların sürtünme davranışı üzerindeki etkileri 

belirlenecektir. Kriyojenik işlem uygulanmış balatalar, uygulanmamış olan balatalarla, yoğunluk, boyutsal 

değişim, su emme oranları, sertlik, sürtünme katsayısı, aşınma açısından kıyaslanacaktır. Proje kapsamında 

yapılan bütün ölçümler kriyojenik işlem görmüş balataların sonuçlarıyla karşılaştırılarak, kriyojenik işlemin 

balata performansına olan etkisi ve balata üretim sürecine koyulup koyulamayacağı değerlendirilecektir. 

Ayrıca üretimde kullanılan organik tozların balatanın frenleme karakteristiğine olan etkilerine de bakılarak, 

bu tozların balata üretiminde kullanılabilirliği değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler; Balata, fındık kabuğu, ceviz kabuğu, kriyojenik işlem, aşınma 

 

Project Abstract : The brake pads are play an important role in the automotive industry. In recent years, 

asbestos which is harmful to the human health and environment are not used in the brake pad’s 

manufacturing processes. Insipid of un healthy asbestos brake pads, alternative materials tried by various 

researchers . As parallel to the developments in automotive industry, brake pads which have high friction 

coefficient and wear resistance have been produced by using powder metallurgy method. But, drawbacks 

such as lower usage life, rapid wear, noise in situ of brake pads produced, high cost powders used in brake 

pad composition and these powders which are imported from other countries. It is an important problems 

which must be required to notice. In this project, the performance of brake pads which will be produced as 

additive boron and organic powders will be tested on a “Brake Pad Experiment Equipment” designed 

according to the real conditions. Cryogenic heat treatment process will be applied to the brake pads which is 

a very commonly used in recent years. Friction and wear tests will be carried out after the cryogenic 

treatment. Dimensional stability, oil and water absorption and weight measurements will be carried out in 

asbestos-free experimental brake pads. Temperature, disk speed, pressure, temperature, friction force and 

friction coefficient parameters can be controlled by a test device. The effect of cryogenic processing on the 

performance of the pads also will be examined. As a result of tests to be performed, the frictional force 

acting on the pads will be determined by measuring the coefficient of friction by means of a load cell. Then, 

the amount of wear of the pads due to loss of weight, density, surface roughness, hardness and compressive 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

strength will be measured. The microstructure of the tested pads, with optical and scanning electron 

microscope (SEM) for examining the effects of addition of the powder mixture will be determined on the 

friction behavior. Cryogenic treated pads will be compared in terms of wear, density, dimensional change, 

water absorption, hardness, friction coefficient. The ability of production organic powder brake pads 

characteristics and their performance will be tested in detail. 

Keywords; Brake pads, hazelnut shell, walnut shell, cryogenic treatment 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.21.07.314 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Doğal Yaşlandırmanın Isıl İşlem Görmüş Bazı Yapraklı ve İğne Yapraklı Ağaçlarda 

Koruyucu Vernik Katmanları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ayhan AYTİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr.Süleyman KORKUT, Yrd. Doç. Dr. Turgay BİRTÜRK,  

                                                                 Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2018 

 

Proje Özeti : edilmiş ve piyasada gittikçe daha miktarda yer bulmaya başlamıştır. Isıl işlem ile elde edilen 

kazanımların daha kalıcı hale getirilmesi kullanım öncesi uygulanacak olan koruyucu yüzey işlemlerine de 

büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. Bununla birlikte, ısıl işlem görmüş ağaç malzeme yapısına uygun 

materyallerinin seçimi, yüzey işlemi uygulama yöntemi ve yüzeyde yeterli bir katman kalınlığı diğer önemli 

hususlardır. Isıl işlem görmüş ağaç malzemeye gittikçe artan talep, daha fazla ağaç türüne ısıl işlem 

uygulanmasını ve etkileşim halinde bulunduğu konuların kapsamlı bir şekilde araştırılmasını cazip hale 

getirmektedir. Örneğin koruyucu yüzey işlemi uygulamalarında teşkil edilecek katman kalınlığına ait 

özellikler hakkında yapılacak çalışmalar, araştırılacak konuların başında gelmektedir. 

          Öte yandan, son yıllarda gittikçe artan çevre bilincine paralel olarak koruyucu yüzey işlemlerinde 

çevre dostu su bazlı verniklerin kullanılması planlanmış olup, ağaç türü olarak ülkemizde orman ürünleri 

sanayinde yaygın olarak kullanılmakta olan dişbudak, göknar, kavak ve ladin ağaçları seçilmiştir. 

          Proje kapsamında; ThermoWood® yöntemi ile ısıl işlem uygulanmış ağaç örnekleri bazı anatomik, 

fiziksel ve mekanik özellikleri yanında su bazlı vernikler ile yüzeyleri kaplandıktan sonra doğal ve yapay 

yaşlandırmaya tabi tutulacak, ağaç ve vernik katmanlarındaki değişimler incelenecektir. Böylece ısıl işlem 

görmemiş malzemeye göre farklılıklar ortaya konacak, doğal yaşlandırma uygulanmış malzeme için 

verniklenme özellikleri belirlenerek hem uygulamaya hem de literatüre büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Doğal yaşlandırma, Hızlandırılmış yaşlandırma, Su bazlı vernik, ThermoWood® 

Project Abstract : Heat treatment has been accepted as an environment-friendly production methods, 

especially for wood in recent years and has started to be more and more in quantity on the market. Making 

more permanent the gains obtained by the heat treatment to be applied to the protective surface treatment 

prior to use depends largely on convenience. However, selection of suitable materials, heat-treated wood 

structure, a sufficient layer thickness of the surface treatment method of application and the surface are 

another important issue. Heat-treated wood to increasing demand, more trees and applying heat treatment on 

the type of issue that makes it attractive to investigate to interact in a comprehensive manner. For example, 

protective surface treatment will be made about the properties of the formed layer thickness will work in 

practice, is one of the issues to be investigated. 

          On the other hand, in recent years, increasing environmental consciousness in parallel with protective 

surface treatment environmentally friendly water-based it is planned to use varnish, wood species in our 

country, ash being used widely in the forest products industry, fir, poplar and spruce trees were selected.   

           Scope of the project; Thermowood® method of heat-treated wood with some anatomical specimens, 

in addition to the physical and mechanical properties after water-based varnish coating the surfaces to be 

subjected to natural and artificial aging, changes in wood and varnish layer will be examined. Thus, 

according to the heat treated material to be revealed differences, determining properties for varnishing both 

natural aging applied material application will provide a major contribution to the literature. 

Keywords: Naturel weathering, Accelerated weathering, Water born varnish, ThermoWood® 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.16.01.315 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikomotor Beceri Eğitimine İlişkin Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ayşe DEMİRAY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Ayla KEÇECİ, Arş. Gör. Dr. Meral YILDIRIM ÇETİNKAYA  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 27.03.2015 – 27.03.2018 
 

Proje Özeti : Hemşirelik eğitimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim 

sistemidir. Bilişsel alan düşünceye dayalı eğitsel hedeflerin sınıflanması, duyuşsal alan insanın duygularını 

içeren davranışları, psikomotor alan duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan 

davranışları içerir. 

          Psikomotor beceri; bir işin yapılması sırasında kullanılan, bilinçli zihinsel etkinliğin yönlendirdiği 

koordineli kas etkinlikleridir. Bilinçli bir zihinsel etkinlik için öğrencinin karşı karşıya kaldığı problemi 

nasıl çözmesi gerektiğini merak etmesi, öğrenmesi ve uygulaması gerekir. Hemşirelik eğitiminde 

psikomotor becerilerin öğrenildiği yer mesleksel beceri laboratuvarıdır. Mesleksel beceri laboratuvarı 

(MBL) klinik uygulamaya benzer ortamlar sağlayarak öğrenciyi kliniğe hazırlar. Mesleksel beceri 

laboratuvarı öğrencilerin klinik anksiyetesinin azalmasına, iletişim becerilerinin gelişmesine, teori ile 

uygulamanın birleştirilmesine yardım eder. Laboratuvarlar hastaya zarar verme korkusu olmaması nedeniyle 

öğrenciler açısından güvenli bir ortamdır ve klinik ortamda öğrenci yeterliliğini arttırır. 

          Öğrencinin teori ile uygulamayı birleştirebilmesi ve klinik ortama iyi hazırlanabilmesi için mesleksel 

beceri laboratuvarında psikomotor beceri eğitim sürecinin iyi yapılandırılması gereklidir. Öğrencinin 

belirlenen hedefler doğrultusunda laboratuvar öğrenme ortamından öğrenmiş olarak çıkması son derece 

önemlidir. Öğrencinin psikomotor beceriyi öğrenmesinin koşulu uygulama fırsatının çok olması ve geri 

bildirim almasıdır. Öğrenci psikomotor beceriyi mekanik bir işlem gibi öğrenmek ve yapmak yerine, 

öğrenme sürecinde eleştirel düşünebilmeli, problem çözme becerisini kullanmalı, kendine güven duyarak 

beceriyi yapar duruma gelmelidir. 

        Literatürde psikomotor becerilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

1. Becerinin ve öğrencinin özelliklerinin analiz edilmesi. 

2. Öğrenciye, becerinin modelini kazanmasında yardım edilmesi. 

3. Öğrencinin beceriyi göstermesi için plan yapmasına yardım edilmesi. 

4. Öğrenci için uygun alıştırmalar düzenlenmesi. 

5. Öğrencilere geribildirim verilmesi. 

6. Öğrencinin bağımsız alıştırmalar yapmasının desteklenmesi ve beceriyi değişik durumlarda 

kullanmasının sağlanmasıdır. 

          Bu araştırma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin psikomotor becerileri kazanmaya ilişkin görüşlerini 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı araştırma türünde dizayn edilmiştir. Araştırma modeli aşağıda sunulmuştur. 
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Project Abstract : Nursing education cognitive, affective and psychomotor learning is a training system 

that covers the fields of. The classification of educational goals based on thinking cognitive domain, 

affective domain includes feelings, human behavior, psychomotor field, sense organs, mind and behaviors 

that arise as a result of the muscles working together. 

         Psychomotor skills; get a job done is used during conscious mental activity directed and coordinated 

events Nov. The problem faced by a conscious mental activity for the students to wonder if I should figure 

out how to learn and you must practice. Professional skills laboratory in the learning of psychomotor skills 

in nursing education. Occupational skills laboratory (MBL) prepares the student to clinical practice by 

providing environments that are similar to the clinic. A reduction of anxiety clinical laboratory students, 

occupational skills, communication skills development, helps to combine theory and practice. Fear of harm 

to the patient due to lack of laboratories, students increase proficiency in the clinical environment and it is a 

very safe environment for the student. 

          Students combine theory and practice to be well prepared in the laboratory and clinical environment 

in order to better vocational skills, psychomotor skill training process is required to be configured. In 

accordance with the set goals of the student, the learning environment is extremely important to be learned 

from the laboratory. The condition of the student's psychomotor skills the opportunity to apply to have a lot to 

learn and to get feedback. The student's psychomotor skills and learning as a mechanical process instead of doing 

in the learning process to be able to think critically, use problem solving skills, the skills must include 

confidently. The stages of the teaching and learning of psychomotor skills in the literature are listed as below. 

1. An analysis of the characteristics and skills of the student. 

2. A model of students should be helped to acquire skills. 

3. Make a plan to help the student's to demonstrate their skills. 

4. Arranging the appropriate exercises for the student. 

5. Giving feedback to students. 
6. Independent of the student plenty of practice is to provide the support and skills to use in different situations. 

          This research regarding the views of psychomotor skills and competencies of students in the School 

of Health in order to determine a type of descriptive research has been designed. The research model is 

presented below. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.05.04.316 

Proje Türü     : Doktora Projesi  

Proje Başlığı : Singüler manifoldların bazı alt manifoldlarının geometrisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Nesip AKTAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Gülhan AYAR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

Proje Özeti : Manifold teorisi birçok bilimsel disipline uygulanabilen bir alan olup özellikle singüler 

(degenere, indefinite, null) manifoldların varlığı günümüzde çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Diferensiyel 

geometride yapılan bu çalışmalar fizik, ekonomi, olasılık, mühendislik gibi birçok alanda ucu açık 

problemlerin ışığı haline gelmiştir. 

          Literatürde singüler manifoldlar üzerine yapılan en etkili ve kapsamlı çalışma Demir Küpeli’ye ait 

dejenere (singüler) indefinit metrikli manioldların geometrisidir [1]. Bu çalışmada g indefinit metrikli bir M 

manioldunun üzerindeki dejenere vektör alanları boyunca Lie pararlel olması durumunda bir geometrik yapı 

meydana getirdiği gösterilmiştir. 

          Bu durumda (M,g) ikilisine singüler yarı-Riemannian manifoldu denir. Singüler yarı-Riemannian 

manifoldların geometrisi üzerine yapılan bu çalışmada, Kozsul konneksiyonu geliştirilmiş, eğrilik özellikleri 

elde edilmiş ve bunun uygulamaları olarak yarı-Riemannian manifoldların bazı dejenere altmanifoldları 

incelenmiş ve Gauss, Codazzi, Ricci denklemleri elde edilmiştir. [1] 

          Fazilet Erkekoğlu dejenere Hermitian manifoldlar üzerine yaptığı çalışmada, dejenere indefinit 

Hermitian metrikli hemen hemen kompleks manifoldların Keahler geometrisini, kompleks tanjant demetleri 

üzerinde incelemiştir [5]. Yani, dejenere geometrik yapıların dejenere metrik tensör ve hemen hemen 

simplektik yapı olmasını sağlamıştır. Daha sonraları Singüler (dejenere) manifoldlarının bazı özel alt 

sınıfları elde edilmiş ve bu alanda önemli çalışmalar yapılmıştır [1,5]. Literatürde, dejenere metrik tensörlü 

manifoldlar semiRiemannian manifoldların dejenere alt manifoldları olarak çalışılmıştır [9-12]. 

          Bu projenin başlıca amacı, singüler metrik tensörlü yarı-Riemann manifoldların intrinsik yapısını 

incelemek ve daha sonra singüler manifoldların bazı altmanifoldlarını çalışmaktır. Singüler manifoldların 

altmanifoldlarının geometrisi üzerine literatürde yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamış olup, bilimsel 

anlamda araştırma ve geliştirmeye çok özel ve elverişli bir konudur. Projemiz, bazı dejenere 

altmanifoldların varlığını ve geometrik özelliklerini incelemekle, literatürdeki mevcut boşluğu kısmen de 

olsa doldurmayı hedeflemektedir. 

           Proje kapsamında izlenecek adımları kısaca şöyle özetleyebiliriz: çalışmalara öncelikle herhangi bir 

manifold üzerinde dejenere geometrik yapıların incelenmesi ve tanımlanması, bununla ilgili gerekli literatür 

bilgisinin araştırılması öncülük edecektir. Önceki çalışmalardan yararlanılarak, gerekli makalelerin 

okunması eşliğinde dejenere (singüler) manifoldlar ele alınarak, dejenere (singüler) manifoldların 

invariyant, anti-invariant, totally geodesic v.b. altmanifoldları tanımlanacak ve bu altmanifoldların 

geometrisi üzerine çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra, üzerinde çalışacağımız teknik ve teorik 

problemlerin tartışılacağı düzenli seminerler düzenlenecektir.Proje kapsamındaki problemler ve bunların 

çözümleri konusunda çalıştaylar düzenlenip, bu konuda uzman olan ya da bu konuyu öğrenmek isteyen 

meslektaşlarımızı ve lisansüstü öğrencileri davet edilecektir. Üzerinde uğraşacağımız problemlerin 

çözümüne katkısı olacak yurtiçi ve yutdışından danışmanlar çağıralacaktir. Bu konuda lisansüstü dersler 

açıp, projeye lisansüstü öğrenciler dahil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Singüler manifold, indefinit metrik, yarı-Riemann manifold, alt manifoldlar 

 

Project Abstract : Manifold theory can be appliable to many scientific disciplines and especially the 

existence of singular manifolds have many results today. These studies on differencial geometry illuminate 

the open ended problems on subjects like physics, economy, probabilities and engineering…  

          In the literature, the most effective and comprehensive study on singular manifolds is Demir Kupeli’s 
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"Singular Semi-Riemannian Geometry"[1]. In this study, it is shown that on a manifold M , whose metric 

tensor g is indefinite, creats a geometric structure if it is Lie pararlel along the degenerate vector fields on it. 

In this case, (M, g) becomes a Singular Semi-Riemannian manifold. 

          In this study of the geometry of the Singular Semi-Riemannian manifolds, the Koszul connection is 

introduced, its curvature identities are obtained and as an application of this, is made to degenerate 

submanifolds of semi-Riemannian manifolds and Gauss, Codazzi, Ricci equations are obtained [1]. 

          In 2004 Fazilet Erkekoğlu is studied on degenerate Hermitian manifolds and she studied the Keahler 

geometry of Almost Complex Manifolds with degenerate indefinite Hermitian metric tensors on complex 

tangent bundles [5]. So, she obtained the degenerate geometric structures as degenerate metric tensor and 

almost simplectic structure. 

          Later on, some special sub-classes of degenerate manifolds have been attained and some important 

studies have been done on this field. In the literature, manifolds with degenerate metric tensors have been 

studied extrinsically as degenerate submanifolds of semi Riemannian manifolds [9-12]. 

          One major aspect of this study is first to study the intrinsic structure of a manifold with a degenerate 

metric tensor and then to study it extrinsically by considering it as submanifolds of degenerate manifolds. 

However there hasn’t been enough researh on the geometry of submanifolds of degenerate manifols, and so 

this is a very special and convenient subject for scientific research and evolution. In this context, one of the 

most important problems will be giving the existence of some degenerate submanifolds and this will have 

an important role on enrichment of singuler manifolds. 

          We can summarize our steps which we follow in the project: Analysing and defining degenerate 

structures on any manifolds , additionally seaching the related necessary literature knowledge will primarily 

lead the studies. Making use of the previous studies and reading the useful articles, singular manifolds will 

be disscussed and invariant, anti-invariant, totally geodesic… submanifolds of singular manifolds will be 

defined and studies on geometry of these submanifolds will be done. 

          In addition to this, some seminars will be organised regularly. On these seminars, some technical and 

theoritical problems will be discussed which are about our main topic. We will organise workshops about 

problems in the content of our project and their solutions. We will invite our colleges and master students 

who are specialist about our main topic or who want to learn it. Furthermore, we will invite advisors who 

are specialist.Some courses will be opened and we will incorporate some master students who contribute to 

our project from Turkey and abroad. 

Keywords: singular manifolds, indefinite metric, semi-Riemannian manifold, submanifolds. 
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Proje No         : 2015.05.04.317 

Proje Türü     : Doktora Projesi  

Proje Başlığı : Global Çatılı Hemen Hemen f-Kosimplektik Manifoldlar 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Nesip AKTAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Mustafa YILDIRIM 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 
 

Proje Özeti : Hemen Hemen Kenmotsu manifold olarak adlandırılan değme manifoldların bir sınıfı K. 

Kenmotsu tarafından tanımlanmış ve çalışılmıştır [6]. Yapılan çalışmada Kenmotsu manifold lokal olarak, 

çarpım manifoldu, olarak sınıflandırılmıştır. Verilen bir hemen hemen Kenmotsu metrik yapı (,,, g) 

aşağıdaki şekilde deforme edildiğinde,   0R olmak üzere,  

 
hemen hemen   Kenmotsu yapı (',',',g') elde edilir. Bu deformasyon homotetik deformasyon olarak 

adlandırılır. hemen hemen   Kenmotsu yapılar hemen hemen kosimplektik yapıların lokal olarak deforme 

edilmesi sonucu oluştuğu önemle not edilmelidir [5]. 

          Hemen hemen   Kenmotsu yapıların Geometrik özellikleri ve bazı örnekleri [1,2,5–7] numaralı 

referanslarda verilmiştir. Hemen hemen kosimplektik yapıların ilk kez Goldberg ve Yano tarafından 1969 

yılında tanımlanmış ve çalışılmıştır [9]. Hemen hemen kosimplektik yapıların en basit örneği hemen hemen 

Kaehlerian manifoldlar ile reel doğru R veya birim çember eğrisi S
1
  in lokal çarpımıdır. 

          Kim ve Pak hemen hemen   Kenmotsu yapılar ve hemen hemen kosimplektik yapıları birleştirerek 

değme manifoldların yeni bir sınıfını olan hemen hemen   kosimplektik yapıları tanımlamışlardır burada 

 bir skalardır [1]. 

         Aktan ve Yıldırım, Kim ve Pak'ın hemen hemen ∂ kosimplektik manifold tanımında yer alan keyfi f 

reel sayısı yerine, M üzerindeki diferensiyellenebilir fonksiyonların bir alt halkasına ait f  R(M) 

diferensiyellenebilir fonksiyonu alınarak mevcut yapı hemen hemen f  kosimplektik manifoldlara 

genişletilmiştir [9]. 

         Yapılacak olan proje çalışmasında, Aktan ve Yıldırım tarafından tanımlanmış ve çalışılmış olan 

hemen hemen f  kosimplektik manifold manifold yapısı üzerine golbal bir çatı inşaa edilerek, global çatılı 

hemen hemen f  kosimplektik olarak adlandırılacak olan yeni bir çatılı manifold sınıfı tanımlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değme manifold, Riemann manifold, Çatılı Manifold. 
 

 

Project Abstract : The class of almost contact metric manifolds which are called almost Kenmotsu 

manifolds was firstly introduced by Kenmotsu. These manifolds appeared for the first time in [6], where 

they were locally classified. Kenmotsu defined a structure closely related to the warped product which was 

characterized by tensor equations. Given an almost Kenmotsu metric structure (,,, g) consider the 

deformed structure 

 
          where  is a non-zero real constant. So we get an almost   Kenmotsu structure (',',',g') . This 

deformation is called a homothetic deformation.It isimportant to note that almost   Kenmotsu structures 

are related to some special local conformal deformations of almost cosymplectic structures [5]. Geometrical 

properties and examples of almost   Kenmotsu manifolds are studied in [1,2,5–7]. 

          The notion of almost cosymplectic manifolds was introduced by Goldberg and Yano in 1969 [9]. The 

simplest examples of such manifolds are those being the products (possibly local) of almost Kaehlerian 

manifolds and the real line R or the circle S
1
.  

          In [1], Kim and Pak combined almost   Kenmotsu and almost cosymplectic manifolds into a new 
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class which is called almost   cosymplectic manifolds,where  is a scalar. They studied canonical 

foliations [10] of an almost   cosymplectic manifold and proved that the canonical foliation F defined by 

the contact distribution is Riemannian and tangentially almost Kaehler of codimension 1, and that F is 

tangentially Kaehlerian if the manifold M is normal. 

          The notion of almost f  cosymplectic manifolds was introduced and studied by Aktan and Yıldırım 

in 2014 [9]. In this study, we consider a wide subclass for framed manifolds which is called globally framed 

almost f  cosymplectic manifold. 

Keywords: Contact Manifold, Riemann Manifold, Framed Manifold. 
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Proje No         : 2015.05.01.318 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Türkiye Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Biyoçeşitliliğinin Geometrik Morfometrik Analiz 

Yöntemleri ile Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Merve KAMBUR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2017 

 

Proje Özeti : Türkiye’de beş farklı bal arısı (Apis mellifera L.) alt türü (A. m anatoliaca, A. m. caucasica, 

A. m. meda, A. m. syriaca, A. m. carnica.) ve bazı lokal ekotipler (Yığılca ve Muğla) bulunmaktadır. 

Türkiye’nin bölgeden bölgeye değişen topografik yapısı ve klimatik çeşitliliği göz önünde tutulduğunda bu 

kadar farklı arı çeşitliliğine sahip olması süpriz değildir. Herbir arı ırkı hastalıklara ve değişen çevre 

şartlarına karşı farklı direnç özelliği gösteirler. Ancak son zamanlarda hem Türkiye’de hem de Dünya’da 

daha fazla bal verimi için lokal ırklar ve yöreye adaptasyon göz ardı edilmiştir. Türkiye’de yaygın olarak 

yapılan göçer arıcılık bu problemi daha da arttırmıştır. Hem lokal türler hem de biyoçeşitlilik, bölgeler arası 

ana arı değişimi yapılması ve bunu takiben yerel ırkların birbirine karışmasıyla yok edilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı; Türkiye’nin farklı coğrafik lokasyonlarında yaşayan arı biyoçeşitliliğini geometrik 

morfometrik markerler kullanarak test etmek ve farklı bal arısı ırk ve ekotiplerini tanımlamaktır. Bu amaçla 

Mayıs- Eylül 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin 38 ayrı lokasyonundan arı örnekleri toplanacaktır. 

Örnekleme, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bal arısı biyoçeşitliliği için önemli olduğu bildirilen 

lokasyonları, Türkiye’nin kuzeyi, güneyi, batısı, doğusu, kuzeydoğusu ve Orta anadolu’yu, kapsayacak 

şekilde yapılacaktır. Bal arısı biyoçeşitliliği sağ ön kanatlardaki markerler çalışılarak morfometrik seviyede 

belirlenecektir. Sağ ön kanattaki 35 morfometrik karaktere ilişkin ham verilere ANOVA ve MANOVA’ nın 

yanı sıra Diskiriminant Fonksiyon analizi uygulanacaktır. Gelecekte Bu çalışmanın sonuçları Türk bal 

arılarının takibi ve yerli ırkların korunması ile ilgili çalışmalarda faydalı bir kaynak niteliği taşıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, biyoçeşitlilik, geometrik morfometri. 

Project Abstract : Five different honeybee subspecies, A. m anatoliaca, A. m. caucasica, A. m. meda, A. 

m. syriaca, A. m. carnica. and also some local honeybee ecotypes, have been in Turkey. Turkey presents 

wide range of habitats in a relatively small geographic area due to rich topography and climatic variation. 

So İt is not suprize to be have a lot of races. Each honey bee race have different characteristic against 

disease, variable wheather condition . On the other hand, recently in Turkey and in the world because of the 

selection for higher honey yield local adaptation have been ignored. In Turkey especially migratory 

beekeeping could contribute to the problem. Both local races and diversity within populations could be lost 

due to selective queen replacement followed by enhanced mixing. The aim of this study, to test the 

honeybee biodiversity of Turkey by using morphometric markers in discriminating the diversity honeybee 

ecotype living in different geographic location. So honey bee samples will be collected from 36 city of 

Turkey between May- September 2015. Sampling are covered northeast, middle, south, west and north side 

of the Turkey with some important zones regarding with honeybee biodiversity studies. Biodiversity of 

honeybee populations will be defined at morphometric level. The landmarks on the forewings will be 

studied. The statistical analysis will performed using Univariate (ANOVA) and multivariate (MANOVA) 

statistical analyses together discriminant function analyses will be employed for 35 morphological features. 

In future this study could be useful for the monitoring of Turkish honey bees and conservation of native 

populations. Key words: Honey bee, Biodiversity, geometric morphometry. 
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Proje No         : 2015.06.07.319 
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Proje Başlığı : Mikrodesenlenmiş Polistiren Yüzeylerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. İkrime ORKAN UÇAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yavuz ZENGİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

 

Proje Özeti : Malzeme yüzeylerinin nano ve mikro gözenekli olarak desenlenmesi tıp, eczacılık, 

biyoteknoloji, kataliz, optik, elektronik, sanayi ve üretim gibi geniş bir çevrede uygulama alanına sahip ilgi 

çekici araştırma konularından biridir. Malzeme yüzeylerinin desenlenmesinde aşındırma, litografi, 

fotolitografi ve soft litografi gibi geleneksel metotlar kullanmaktadırlar. Ayrıca bu metotlarda kalıp olarak 

inorganik partiküller, kürecikler, latex küreler, yağ/su emülsiyonları, bakteriler, faz ayrımı veren blok 

kopolimerler, kolloidal kristaller ve buz kristalleri kullanılmaktadır. Breath Figure modelleme tekniği bu 

metotlara alternatif olarak malzeme yüzeylerinin desenlenmesini sağlayan ve özellikle hegzagonal/küresel 

dizilişli gözenekli membranlar elde edilmesine olanak veren çok yönlü bir metottur. Su damlaları gibi rijid 

olmayan kalıp oluşumuna dayalı bu teknik, por büyüklüğü, porlar arası boşluk, membranın hidrofobikliği, 

fonksiyonelliği gibi birbiriyle etkileşmeli parametrelerin kontrolüne olanak verdiğinden, nano ya da mikro 

ölçekte gözeneklere sahip materyaller membran üretimi sırasındaki koşulların modifikasyonu ile kolayca 

üretilir. Klasik model oluşturma ve litografik tekniklere alternatif bir metot olan ve çok sayıda polimerik 

materyal yüzeyinin mikro ve nano düzeyde desenlenmesinde kullanılan Breath Figure tekniği dinamik bir 

kalıp gibi davranan su kondensatının kullanılmasına dayanır. Bu teknikte yüksek nemli ortama maruz 

bırakılan yüzeylerde doğal kondensasyon meydana gelmekte ve kontrollü buharlaşma sonucunda 

hegzagonal/küresel görünümüne sahip gözenekli membranlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla diğer 

tekniklerde olduğu gibi özel olarak dizayn edilmiş kalıplara veya onları üretmek için kullanılan özel 

makinelere gereksinim yoktur. 

         Proje kapsamında, polistiren homopolimeri kullanılarak mikro büyüklüğe sahip gözenekli yüzeyler 

pahalı olmayan bir teknik olan Breath Figure tekniği uygulanarak sentezlenecektir. Kaliteli film eldesine 

etki eden parametrelerin (polimer konsantrasyonu, solvent, dökülen polimer hacmi, ortamın bağıl nemi, 

sıcaklık ve kullanılan materyal gibi) optimizasyonu sağlandıktan sonra yüzey özelliklerinin kaliteli film 

eldesine etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrodesenlenmiş Polimerik Yüzeyler, Polistiren, Breath Figure Tekniği. 

 

Project Abstract : One of the most interesting research subjects which have an extensive application area 

such as medicine, pharmaceutics, biotechnology, catalysis, optics, electronics, industry and manufacturing is 

patterning of nano- and micro-porous materials. For the purpose of the patterning material surfaces; 

traditional methods such as etching, lithography, photolithography and soft lithography have been used. In 

addition, inorganic particles, beads, latex spheres, water in-oil-emulsions, bacteria, phase separated block 

copolymers, colloidal crystals, and ice crystals have been used as templates with these methods. Breath 

figure templating technique is an alternative and versatile method to obtain porous membranes especially 

with a hexagonal/spherical array. This technique is based on non-rigid templates like water droplets. Since it 

allows control of the size of the pores, spaces between the pores, hydrophobicity or functionality of the 

membranes, materials which have nano or micrometer scale can be fabricated modification of the 

conditions. Breath Figure Technique which is an alternative method for classical model and lithographic 

techniques and also uses micro and nano patterning of the most of the polymeric substrates based on water 

condensate which behaves as a dynamic template. In this technique, natural condensation begins on surfaces 

exposed to highly humid environments and hexagonal/spherical porous membranes are obtained at the end 

of the controlled evaporation. Hence, there is no need specially produced templates or special machines for 

the fabrication of them. 
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         In this project, micron sized porous polymeric surfaces will synthesized by using polystyrene 

homopolymer and by applying an inexpensive method, “Breath Figure Technique”. After optimization of 

the parameters which effects quality of the obtained films such as polymer concentration, solvent, volume of 

the casting polymer solution, relative humidity of the medium, temperature and substrate etc.), effect of the 

surface properties on the obtained films with good quality will be investigated. 

Keywords: Micropatterned Polymeric Surfaces, Polystryene, Breath Figure Technique 
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Proje Özeti : Bu çalışmada, odunun yan bileşiği olan reçine ve reçine temizleme yöntemlerinin vernik 

katman performansını nasıl etkilediğini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, anatomik yapısı itibariye 

farklı reçine miktarlarına sahip sarıçam ( Pinus sylvestris L. ), karaçam ( Pinus nigra subsp. ), melez ( Larix 

decidua ) ve Ladin ( Picea abies ) odunları tercih edilecektir. Örneklere aseton, selülozik tiner, sodyum 

hidroksit + hidrojen peroksit ( NaOH + H2O2 ) ve Arap sabunu kimyasalları kullanılarak, fiziksel ve 

kimyasal reçine temizleme işlemi uygulanacaktır. Daha sonra bu örnek yüzeylerine tek ve iki bileşenli su 

bazlı vernikler sürülecektir. Örnekler ASTM-D 1211 de belirtilen esaslar doğrultusunda, önce 50 ± 5 ºC 

sıcaklıkta 1 saat bekletilecek, daha sonra laboratuvar şartlarında (~ 20 ºC) 1 saat kondisyonlanacak, 

ardından –20 ± 2 ºC sıcaklıkta 1 saat bekletilecektir. Bu işlem 1 devir kabul edilecek ve denemeler 20 devir 

tekrarlanacaktır. Örneklerde meydana gelen değişimleri tespit etmek için; renk (ASTM-D 2244), parlaklık 

(ASTM D 523), sertlik (ASTM D 2240) ve yapışma direnci (ASTM D 4541) testleri uygulanacaktır. Ayrıca 

örnek yüzeylerinde meydana gelen değişimler, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Reçineli ağaç malzeme, Reçine temizleme yöntemleri, Su bazlı vernikler, Sıcak-Soğuk 

testi 

Project Abstract : In this study, wood side is compound resin and resin cleaning method is intended to 

determine how it affects the performance of the varnish layer. For this purpose, the anatomical structure 

composed of different resin has the amount of scots pine (Pinus sylvestris L.), black pine (Pinus nigra 

subsp.), larch (Larix decidua) and spruce (Picea abies) wood will be preferred. Samples include acetone, 

cellulosic thinner, sodium hydroxide + hydrogen peroxide (NaOH + H2O2) and soft soap, using chemical, 

physical and chemical resin cleaning process will be applied. Then, this sample surfaces of one-and 

twocomponent water-based varnishes to be applied. Test samples will be firstly kept at 50 ± 5°C 

temperature for 1 h, and then conditioned for 1 h in a conditioning room, later moved to -20 ± 2°C 

temperature keeping for 1 h according to ASTM D1211 standard. These processes will be accepted as 1 

cycle and tests will be continued to 20 cycles. To detect changes that occur in the samples; color (ASTM D 

2244), brightness (ASTM D 523), hardness (ASTM D 2240) and adhesion resistance (ASTM D 4541) tests 

will be applied. In addition, the changes in sample surfaces will be tried to determine through Scan Electron 

Microscope (SEM). 

Keywords: Resinous wood, Resin cleaning methods, Water-based varnishes, Hot-cold test 
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Proje No         : 2015.06.03.321 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Şebeke Bağlantılı Yüksek Verimli Evirici Tasarımı 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Emre AVCI 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.01.2016 

Proje Özeti : Günümüzde artan enerji tüketimi ve fosil yakıt rezervlerinin azalmasından dolayı 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji 

üretim teknolojileri ülkemizin öncelikli teknoloji alanları arasında bulunmaktadır. Güneş ve rüzgar enerjisi 

gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi sürecinde evirici gibi çeşitli 

donanımsal cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazların verimi enerji dönüşümündeki verimde oldukça etkilidir. 

Çıkış geriliminin seviyesi arttırılarak, çok seviyeli eviricilerin çıkışındaki gerilim şekli sinüs dalga formuna 

yaklaştırılır. Bu yolla, tasarlanan DC/AC gerilim dönüştürücüsünün çıkış gerilimi ideal dönüştürücününkine 

daha benzer hale gelir. Çok seviyeli eviriciler yüksek verim ve yüksek güç kalitesi gerektiren uygulamalarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak evirici topolojileri ve verimini arttırmaya yönelik çalışmalar artarak 

devam etmektedir. 

          Bu projede, alçak gerilim yenilenebilir enerji sistemleri için şebeke bağlantılı yüksek verimli 3-fazlı 

3-seviyeli T-tipi nötr noktası bağlantılı (T-tipi NPC) evirici sisteminin tasarımı ve denetimi 

amaçlanmaktadır. Önerilen evirici için denetim ve anahtarlama algoritmaları MATLAB/Simulink yazılımı 

aracılığıyla geliştirilecek ve benzetimi yapılacaktır. Önerilen sistemin performansı detaylı olarak analiz 

edilecek olup TMS320F28335 denetleyici kartı tabanlı laboratuvar prototipi ile deneysel olarak 

doğrulanacaktır. Ayrıca önerilen sistem ile yenilenebilir enerji kaynaklarının alçak gerilim sistemine 

bağlantısı durumunda karşılaşılan kararlılık ve güç kalitesi gibi problemlere çözüm sağlanması da 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, yüksek verim, şebeke bağlantısı, T-tipi NPC evirici 

Project Abstract : Because of the increasing energy consumption and diminishing fossil fuel reserves, the 

use of renewable energy sources is increasing every day. Therefore, renewable energy technologies are 

among the priority technology areas of our country. A variety of hardware devices such as the inverter are 

used during obtaining electricity from renewable energy sources such as wind and solar energy. These 

devices are effective in efficiency in energy conversion efficiency. Increasing of the number of output 

voltage level, output voltage wave form of multi-level inverters can be brought closer to sine waveform. In 

this way, output voltage of designed DC/AC converter becomes more similar to ideal converter. Multilevel 

inverters are widely used in applications requiring high efficiency and high power quality. However, the 

studies about inverter topology and improvement of efficiency are increasing. 

          In this project, design and control of a highly efficient grid-connected 3-phase 3-level T-type neutral 

point clamped (T type -NPC) inverter for low-voltage renewable energy systems is aiming. Control 

technique and switching algorithm of the inverter will be simulated with MATLAB/Simulink software. 

Performance evaluations of the proposed system to be analyzed in detail and this will be verified 

experimentally with a prototype based on TMS320F28335 controller board. Additionally, the solution 

problems such as stability and power quality emerging with integration of renewable energy resource to 

low-voltage system are targeted with proposed system. 

Keywords: Renewable energy, high efficiency, grid connection, T-type NPC inverter 
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Proje No         : 2015.10.02.322 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi  

Proje Başlığı : Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Problemleri Çözme Süreçlerine İlişkin 

Kavramsal Anlama Düzeylerinin Üstbilişsel Bilgi ve Beceriler Bazında İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Sedat KARAÇAM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ümit GÜRSEL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

Proje Özeti : Üstbiliş yalnızca problem çözmede değil tüm öğrenme faaliyetlerinde etkin rol almaktadır. 

Öğrenme etkinliklerinde ne, neden ve nasıl sorularına cevap veren üstbilişsel bilgi; bireyin var olan bilişsel 

yapısını ortaya koyarken, üstbiliş beceriler ise bu bilgi yapısının düzenlenmesini ve gelişimini kontrol eder 

ve düzenler. Birey herhangi bir öğretim etkinliğinde bulunduğu sırada üstbilişsel beceriler, etkinlikle ilgili 

olan tüm bilgi ve becerilerin neler olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini belirler. Bunlar arasındaki 

etkileşimi üstbiliş beceriler sağlar. En önemlisi de öğretim sonrasında bu bilgi ve beceriler arasında yeni ve 

eskisinden daha karmaşık ilişkiler ağının ortaya çıkmasıdır. Öğretim faaliyetlerinde kullanılacak bilgi ve 

becerilerin birbiri ile daha karmaşık yapıya ulaşmasıyla bilişin ulaştığı yeni durum bireyin daha zor 

durumları analiz ederek bunlara farklı çözüm yaklaşımları getirmesini sağlayacaktır. Özellikle problem 

çözme etkinliklerinde bu bilgi ve becerilerin tümünün birbiriyle etkileşim içerisindedir. Bunu sağlayacak 

olan üstbiliş beceriler, problem çözme yöntemlerinin tasarlanmasında temel etkenlerden biri olarak 

görülmektedir. 

         Araştırmada, öğrencilerin kavramsal anlama, üstbilişsel bilgi ve beceriler bazında problem çözme 

süreçlerini inceleyerek, süreç içerisinde yaptıkları hata kaynakları tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırma 

Nitel (Durum Çalışması) yapılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce ili merkez 4 (Düzce Fen Lisesi, 

Turgut Özal Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Düzce Anadolu Lisesi) ve Akçakoca İlçesi 3 

(Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi, Akçakoca Anadolu Lisesi, Barbaros Anadolu Lisesi) Anadolu Lisesi türü 

okullarında öğrenim gören 11.sınıf öğrencileri olacaktır. Araştırma 2015- 2016 eğitim öğretim yılının güz 

döneminde yapılacaktır. Araştırmada birinci basamak olarak öğrencilerin üstbilişsel bilgi ve becerileri, 

kuvvet ve hareket konularındaki kavramsal anlama düzeyleri ile üstbilişsel bilgi ve becerileri tespit 

edililecektir. Bu tespit sonucu kavramsal anlama düzeylerine göre 24 öğrenci seçilecektir. Bu seçim; 

Üstbilişsel bilgi ve becerisi ile kavramsal anlama düzeyi yüksek 6, Üstbilişsel bilgi ve beceri düzeyi ile 

kavramsal anlama düzeyi düşük 6, Üstbilişsel bilgi ve beceri düzeyi düşük kavramsal anlama düzeyi yüksek 

6, üstbilişsel bilgi ve beceri düzeyi yüksek kavramsal anlama düzeyi düşük 6 şeklinde yapılacaktır. Seçilen 

gruba problem çözme gerektiren kinamatik, Newton’un 1, 2, ve 3.Yasaları, kuvvet çeşitleri ve momentum 

konularından birer soru olmak üzere 6 soru yöneltilecektir. Bu altı soru öğrencilere sesli düşünme tekniği 

çerçevesinde çözdürülecektir. Süreç sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacaktır. Bu esnada araştırmacı 

tarafından gözlem yapılacak ve alan notları tutulacaktır. Çözüm süreci sonunda sürece ilişkin öğrencilerle 

yarı yapılandırılmış görüşme düzenlenecekir. Bütün bu veriler toplanıp analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Üstbilişsel bilgi ve beceriler, Problem çözme süreçleri, Kuvvet ve Hareket. 

 

Project Abstract : Metacognition takes part not only in solving problems but also in all types of the 

learning activities. While metacognitive knowledge answered what, why and how introduces the persons 

cognitive structure, metacognitive skills controls the development and organization of the knowledge 

structure. The metacognitive knowledge provides students find out the knowledge and skill related with task 

and also determine how to use them. Metacognitive skills determine the interaction between them. The new 

case that knowledge reaches with the knowledge and skills used in the education activities will make the 

person analyze the hardest situations and get different solving methods. Especially all of these knowledges 

and skills are interacted among them. And the metacognitive skills which make this interaction is one of the 

essential factors. The skills providing this are seen as one of the essential factors as thinking up the methods 

of solving the problems. In the research we will examine the students course in the conceptual 
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understanding, metacognitive knowledge and skills and we will identify the source of the mistakes that they 

are doing. The researchwill be done in qualitative method. The group of the research are; the 11 th grade 

students of Düzce science high school, Turgut Özal Anatolian High School, Cumhuriyet Anatolian High 

School, Düzce Anatolian High School and Akçakoca Social Sciences High School, Akçakoca Anatolian 

High School and Barboros Anatolian High School. The research will be done in the autumn season of 2015- 

2016 education term. In this search the first step, we will determine the metacognitive knowledge and skills. 

As a result of this determination we will choose 24 students according to their levels of conceptual 

understanding. This election is; 6 for for the highest level of both conceptual understanding and the 

metacognitive knowledge and skills, 6 for the lowest level of both conceptual understanding and the 

metacognitive knowledge and skills, 6 for lowest metacognitive knowledge and skills but the highest 

conceptual understanding; and the last 6 for the highest metacognitive knowledge and skills but lowest 

conceptual understanding. The elected group will be asked 6 questions in the subjects of kinematic, the 1st 

2nd and 3rd laws of newton, types of force and momentum. The elected group will solve these problems in 

the thinking aloud technique. The time will be recorded in voice and picture. And the researcher will take 

notes and observe. At the end of the resolution process we will make a semi-structted interview with the 

students. And at last all these dataswill be summed up and analysed. 

Keywords: metacognitive knowledge and skills, problem solving processes, force and motion. 
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Proje No         : 2015.04.01.323 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı  : Hastanede uzun süreli yatan hastalarda Clostridium difficile kolonizasyonunun araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Şükrü ÖKSÜZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ayşe DANIŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

Proje Özeti : Clostridium difficile, gram pozitif, zorunlu anaerobik sporlu bir basildir. Patojenik suşlar iki 

potent, protein yapıda ekzotoksin üretir, bunlara bağlı ishalle seyreden hastalık tablosu oluşur. Antibiyotik 

ilişkili ishallerin %20- 30’u, kolitlerin %50-75’i, psödomembranöz enterokolitlerin ise %90’dan fazlasının 

etkenidir. 

         Tüm antibiyotikler hastalığın gelişiminde etkili olmakla beraber önde gelen antibiyotikler ampisilin, 

klindamisin ve sefalosporinlerdir. Clostridium difficile, normalde çevrede bulunan zararsız bir bakteridir. 

Fakat belli şartlar altında hastanelerde salgınlara yol açabilir. Antibiyotik tedavisi alma, 65 yaş üstü olma, 

altta yatan hastalığın şiddeti, hastanede kalış süresi, kanser tedavisi, üremi, nazogastrik veya endotrakeal tüp 

varlığı, GIS operasyonu, mide asiditesini azaltan ilaçlar ve hasta odasının Clostridium difficile ile enfekte 

olan bir hasta tarafından kullanılmış olması Clostridium difficile kolonizasyonu ya da enfeksiyonu için 

başlıca risk faktörlerindendir. Primer bulaş yolu fekal-oral yol aracılığıyla insandan insana yayılım 

şeklindedir ve genellikle sağlık çalışanlarının elleri aracılığıyla taşınarak bulaşmaktadır.  

         Özellikle yaşlılarda önemli, ölüme yol açabilen Clostridium difficile enfeksiyonu ayrıca hasta başına 

fazladan 2000-5000 dolar maliyete ( fazladan tedavi, yatak, hasta bakımı, temizlik, laboratuvar tetkikleri 

için harcanan para) yol açarken, hastanede kalış süresini 18-30 gün uzatmaktadır. Psödomembranöz 

enterokolitin eşlik ettiği ciddi hastalık durumunda ise mortalite oranı %10-15’tir. Bu nedenle etkenin 

kazanılmasının ve hastalığın gelişiminin önlenmesi gereklidir. , 

           Bu çalışmada daha önce bölgemizde araştırması yapılmamış Clostridium difficili toksinleri varlığının 

ELİSA yöntemi ile araştırılması amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Clostridium difficile ,Sağlık çalışanlarının elleri, risk faktörleri 

 

Project Abstract : Clostridium difficile is a gram-positive, spore-forming obligatory anaerobic bacillus. In 

1935, it was isolated from a faecal flora of a healthy newborn for the first time . 

          Clostridium difficile causes diarrhea via it’s toxins. Pathogenic strains produce two potent protein 

exotoxins; toxin A (enterotoxin) and toxin B (cytotoxin) . İt is the etiologic factor in 20-30% of antibiotic-

associated diarrhea, 50-75% of colitis and %90 of pseudomembranous enterocolitis. All antibiotics 

especially ampicillin, clindamycin, and cephalosporins can cause antibiotic-associated diarrhea. 

         Clostridium difficile exists in the nature and it’s harmless but it can cause outbreaks in hospitals. The 

primary route of transmission in human is fecal-oral route and it is usually transmitted via the hands of 

health professionals. 

         Primary risk factors for clostrdium difficille infection are antibiotic treatment within the last three 

mounths, being over 65 years of age, underlying disease severity, length of stay in hospital, cancer 

treatment, uremia, presence of nasogastric or endotracheal tube, GIS operations, stomach acidity reducing 

medications and common patient room used by a patient infected with Clostridium difficile. 

          The Clostridium difficille infection that is significantly important in the elderly and may lead to death. 

Also it costs extra 2000-5000 dollar per patient (extra treatment, beds, patient care, cleaning, laboratory 

tests), thus prolonging hospital stay 18-30 more days. 

         In the case of serious pseudomembranous colitis the mortality rate rises up to 10-15%. Therefore, it is 

necessary to prevent the acquisition and development of the active disease. In this study,we aimed to 

investigate the presence of Clostridium difficile toxin with the ELISA method, which has not been done in 

our area before 
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Proje No         : 2015.05.01.324 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso, 1810)’nın Karadeniz ve Marmara Populasyonlarının 

Genetik, Morfometrik ve Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Elif UZ, Arş. Gör. Lale GENÇOĞLU, 

                                                            Arş. Gör. Baran YOĞURTÇUOĞLU, Gülşah ÇOBAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 
 

Proje Özeti : Gümüş balığı (Atherina boyeri, Risso 1810); Atlantik Okyanusunun kuzeydoğu kıyıları, 

Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi’ni kapsayan, oldukça geniş yayılış alanına sahip bir türdür. Bu örihalin 

türün nehirlerin mansab bölgeleri, nehir ağızları ve kıyı göllerinde de yaşayabildiği bilinmektedir. 

Türkiye’nin bütün kıyılarında yayılış gösteren bu türün, lagünlerde ve denizle bağlantısı olan göllerde de 

populasyonlar oluşturduğuna ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. İçsularda ise gümüş balığı ilk olarak Sapanca 

Gölü’nde tespit edilmiş, Son yıllarda Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan, başta Sakarya, Aksu, Asi ve 

Kızılırmak havzalarındaki birçok doğal ve yapay gölde gümüş balığı varlığına ilişkin kayıtlar verilmiştir. Bu 

doğal göller ve baraj gölleri, denizle doğrudan bağlantısı olmayan izole tatlısu ortamlarıdır. 

         Gümüş balığı ihracat değerine sahip ekonomik önemi olan bir tür olup, son yıllarda içsularda hızlı 

yayılışını takiben içsularda yoğun bir şekilde avlanmaktadır. Bu denizel türün Türkiye tatlısularındaki 

miktarı ve avcılığı (6705 ton) denizlere göre (1472 ton) çok daha fazladır. 

         Tatlısularda bulunan gümüş balığı populasyonlarının ortak özelliği yüksek üreme başarısı göstermesi 

ve bunun sonucunda boş pelajik nişleri işgal ederek baskın tür haline gelmesidir. Kısa yaşam süresi, erken 

eşeysel olgunluğa erişme, uzun üreme periyodu gibi yaşam döngüsü özelliklerine bağlı olarak, bu balık türü 

Türkiye iç suları için ciddi bir istilacıdır. Bu balık türünün zooplankton üzerinde yaratabileceği predasyon 

baskısı ve ortamda yaşayan endemik türler ve ekonomik öneme sahip balık türleri ile rekabete girmesi 

halinde biyolojik çeşitlilik ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği öngörülmektedir. 

          Gümüş balığının Türkiye denizlerinde ve içsularında biyolojisi, ontogenisi, morfolojisi, göl 

ekosistemi ve balıkçılığa etkisi konularına ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmış olup, doğal yaşam ortamı olan 

denizel habitatlar ve hızla yayıldığı tatlısu habitatlarındaki biyolojik, ekolojik ve genetik özelliklerinin 

karşılaştırmalı olarak belirlenmesini konu alan ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır. Sunulan proje 

çalışması ile yüksek uyum yeteneği sayesinde girdiği yeni ve doğal habitatından tamamen farklı olan tatlısu 

ortamlarında yoğun populasyonlar oluşturabilen ve ticari öneme sahip gümüş balığının Karadeniz’deki 

populasyonları ile ve Marmara bölgesindeki deniz ve tatlısu populasyonları arasındaki genetik ilişki 

belirlenebilecek ve farklı ortamlardaki büyüme özellikleri karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılacaktır. 

Populasyonlar arasındaki genetik ilişki, gümüş balığının doğal yayılış alanı dışındaki tatlısu sistemlerine 

uyumu kapsamında ele alınarak ticari açıdan öneme sahip tatlısu populasyonlarının devamlılığı konusunda 

yorum yapılabilecek ve bu populasyonların yönetimi için bilgi edinilebilecektir. Sunulan proje 

çalışmasından elde edilecek sonuçlar ışığında, içsu sistemlerinde istilacı olan bu türün balık biyoçeşitliliği 

ve endemizm açısından zengin olan Türkiye içsularında yayılışının ilerleme yönü hakkında bilgi sahibi 

olunabilecek ve istilanın yönü tahmin edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Karadeniz, Marmara Denizi, İznik Gölü, gümüş balığı, genetik varyasyon, morfoloji, 

yaş, istilacı tür. 
 

 

Project Abstract : Sand smelt (Atherina boyeri, Risso 1810 ) is a marine species widely distributed 

throughout the north eastern coasts of Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Black Sea and Caspian Sea. This 

euryhaline species is known to live in lower parts of rivers, estuaries and coastal lakes. This species inhabits 

all coasts of the seas surrounding Anatolia and it was also recorded from lagoons and lakes having 

connection with sea. Sand smelt was firstly recorded from Lake Sapanca. During the last decades there were 

many new records from different natural and artificial lakes in Anatolia, i.e. reservoirs on Sakarya, Aksu, 
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Kizilirmak and Orontes. The lakes and reservoirs mentioned here are isolated freshwater systems and they 

have no connection with seas. 

          Recently, following the expanding distribution of sand smelt in freshwaters, this species became 

popular for fishermen due to its economic and exportation value. Therefore, amount of this species caught 

from freshwaters (6705 tones) is much higher than caught from seas (1472 tones). 

         The common features of the sand smelt populations confined to freshwater are successful breeding, 

filling vacant pelagic niches and becoming dominant fish. This species is a serious invader in freshwater 

systems in Turkey due to life history traits such as short life span, early maturation and prolonged spawning 

period. Furthermore, sand smelt may have ecological impacts such as predation on zooplankton, 

competition with endemic species and commercially valuable fish species.  

         Although ontogeny, morphology and its impact on lake ecosystem and fisheries were studied in 

marine and freshwater ecosystems in Turkey, no detailed comparative data on biological, ecological and 

genetic characteristics of sand smelt is available in marine habitats and freshwater environments invaded by 

this marine species. The present study aimed to determine the genetic relationship between marine and 

freshwater populations of send smelt, and to reveal some growth and morphometric properties of sand smelt 

living in marine (Black Sea and Sea of Marmara) and freshwater environment (İznik Lake). Genetic 

relationship between different populations could be provide information on adaptaion of sand smelt to new 

environments, and also obtained data could be useful for developing management strategies for 

commercially valuable freshwater populations. Results of the present study could be enlightened invasion 

pathway of the sand smelt through freshwater environments in Turkey. 

Keywords: Black Sea, Sea of Marmara, İznik Lake, sand smelt, genetic variations, morphology, age, 

invasive fish. 
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Proje No         : 2015.05.01.325 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Lipopolisakkarit Enjeksiyonu İle İndüklenmiş Sistemik İnflamasyonun Sıçan Beynindeki 

Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Feride SEVERCAN , Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU,   

                                                           Yıldıray KAYA 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 
 

Proje Özeti : Son zamanlara kadar merkezi sinir sistemi ile periferal bağışıklık sisteminin birbirinden 

neredeyse tamamen bağımsız işlediği düşünülmekteydi. Fakat son dönemdeki araştırmalar, düşünülenin 

aksine periferal bağışıklık sistemindeki bazı olayların özellikle de inflamasyonun merkezi sinir sistemindeki 

süreçleri önemli ölçüde etkileyebileceğine dair veriler sağlamaya başlamıştır. İnflamasyon, temelde 

bağışıklık sisteminin çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlere karşı göstermiş olduğu iltihabi bir 

reaksiyondur. Sistemik inflamasyonun seyri sırasında merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edildiği 

bilinen birçok nörobiyolojik olay gelişmektedir. Ateş, uykuya yatkınlık, anoraksi ve hipotalamo-hipofizer-

adrenal korteksin aktivasyonu bunlar arasında sayılabilir. Bu değişiklikler temelde adaptif nitelikte olup 

inflamasyona yol açan uyarana karşı (örneğin; enfeksiyöz mikroorganizmalar gibi) en uygun bir savunma 

yapmaya yöneliktir. Ancak, bu süreçte oluşan bazı değişiklikler maladaptif karakterde olabilir ve bunlar da 

nöronal hasara neden olabilirler. Şimdiye kadar obezite, kanser gibi hastalıklarla ilişkisi ortaya konmuş olan 

inflamasyon, son yıllarda Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklarla da 

ilişkilendirilmektedir. 

          İnflamasyonun nöral dejenerasyon ve/veya kognitif işlev kaybıyla olan ilişkisi ile ilgili veriler her 

geçen gün artmakla birlikte bunun ne tip moleküler değişimlerden kaynaklandığı tam olarak 

bilinmemektedir. İnflamasyonun hücre membranındaki lipit düzeninde ciddi değişimlere ve lipit 

peroksidasyonuna neden olduğu düşünülmektedir fakat literatürde bunu gösteren bir çalışma 

bulunmamaktadır. Aynı şekilde inflamasyonun beyin dokusundaki protein sekonder yapısında ne tip bir 

değişime yol açtığı incelenmemiştir. Nörodejeneratif hastalıkların protein sekonder yapısındaki değişimlerle 

yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Fakat bunların inflamasyonla olan ilişkileri net değildir. 

          Bu çalışmada, sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) enjeksiyonuyla sistemik inflamasyon oluşturulması 

ve inflamasyonun beynin farklı nöroanatomik alanlarında oluşturduğu, moleküler kompozisyon ve yapısal 

değişikliklerin Fourier Kızılötesi Dönüşüm Mikrospektroskopisi (FTIRM) yöntemi kullanılarak incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

          Geleneksel yöntemlerden farklı olarak FTIRM, doku morfolojisini bozmadan dokunun belli 

mikroskobik bölgelerindeki kompozisyonlar hakkında etkin bir bilgilendirme sağlar. Bu yöntemle 

moleküler ve yapısal kompozisyon, fiksasyon işlemi olmaksızın direkt olarak incelenebilir. 

           Moleküler düzeyde gerçekleştireceğimiz bu çalışmada, FTIRM yöntemiyle sistemdeki lipit ve 

protein yapısı ve konsantrasyonlarındaki, membran akışkanlığı ve düzenindeki değişimlerin yanı sıra beyin 

dokusunda meydana gelen ve nöronal hasara yol açtığı bilinen lipit peroksidasyon düzeyide etkin bir şekilde 

gösterilecektir. Sistemik inflamasyonun nöronlardaki lipit ve protein gibi makro moleküllerin dağılımları 

üzerine etkisi, değişik makro moleküllerin birbirlerine göre konsantrasyon oranları (lipit/protein, doymuş 

lipit/doymamış lipit oranı gibi) ile bu parametrelerde meydana gelen değişimler de incelenecektir. 

           Böylece sistemik inflamasyona eşlik eden nöronal moleküler değişikliler değerlendirilerek, özellikle 

nörodejeneratif hastalıkların sebepleri ve tedavisine yönelik yaklaşımlar için yeni bir perspektif 

geliştirilebilecektir. Merkezi sinir sistemi ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişki ortaya çıkarılacağından bu 

ve benzeri çalışmalar insan sağlığına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle iş gücü kayıplarını azaltarak ülke 

ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, yapılacak yayınlar evrensel bilime katkıda bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sistemik İnflamasyon, Beyin, Lipopolisakkarit (LPS), Fourier Dönüşüm Kızılötesi 

Mikrospektroskopisi (FTIRM), Lipit Peroksidasyonu. 
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Project Abstract : Until recently the central nervous system and the peripheral immune system were 

thought to perform almost completely independent of each other. However, contrary to what is believed 

recent findings have begun to provide with data which suggest that some of the events that take place in 

peripheral immune system specifically inflammation could strongly affect the processes in central nervous 

system. Inflammation basically is the inflammatory reaction which the immune system manifests to various 

microbiological agents or toxins. It is known that as the systemic inflammation develops many 

neurobiological phenomena controlled by the central nervous system take place .Fever, tendency to sleep, 

anorexia and the activation of hypothalamopituitary-adrenal axis are some of them. These changes have 

adaptive properties by which the host could optimally defend itself against the noxious stimuli (such as 

infectious microorganisms) that cause inflammation. However, some of the changes that take place for this 

period may have maladaptive characteristics and may cause neuronal damage. Until now, it has been well 

documented the relationship between inflammation and cancer and obesity. In recent years, inflammation 

has been related to neurodegenerative and neuropsychiatric diseases, such as Alzheimer`s and Parkinson`s.  

         Although the data regarding the relationship between the inflammation and neuronal and/or cognitive 

function loss are increasing, the molecular changes causing this relation are not known exactly. It has been 

known that inflammation causes lipid peroxidation and important changes on the lipid order of the cell 

membrane but there are no studies showing these effects in the literature. In addition, it has not been 

investigated that inflammation causes what kind of changes in the secondary structure of protein in brain 

tissue. It has been known that neurodegenerative diseases are closely related with the changes in protein 

secondary structure but the relation between inflammation and protein secondary structure is not clear. The 

purpose of this study is to induce systemic inflammation by the injection of lipopolysaccharide (LPS) and to 

investigate the neuronal molecular composition changes that may take place in distinct neuroanatomical 

areas of the brain by usinf Fourier Transform Infrared Microspectroscopy (FTIRM). 

          Unlike traditional methods, FTIRM may efficiently provide information about molecular composition 

of microscopic regions of a tissue section without disrupting the tissue morphology. Using this technique, 

molecular and structural composition can be examined directly in unfixed and unstained tissues, which 

notably reduces the possibility of having artefacts due to these kinds of processes; and so prevents 

misleading results. 

          In this molecular study, changes in lipit and protein structure and concentration; membrane fluidity 

and order will efficiently be determined as well as lipit peroxidation which is known to cause neuronal 

damage by using Fourier Transform Infrared Microspectroscopy.The impact of the systemic inflammation 

on the distribution of macromolecules such as lipits and proteins of neurons and concentration ratios of 

some macromolecule to the others (such as lipit/protein, saturated lipit/unsaturated lipit ratio) and the 

changes that take place in these parameters are aimed to be displayed by FTIRM. 

          By evaluating the neuronal molecular changes accompanying systemic inflammation, a new 

perspective will be improved for the causes and treatments for the neurodegenerative diseases. This research 

will also contribute to human health because the relation between central nervous system and immune 

system will be understood. Therefore, it will also contribute to the national economy because it will 

decrease “working power loss”. The publications will contribute to universal science. 

Keywords: Systemic Inflammation, Brain, Lipopolysaccharides (LPS), Fourier Transform Infrared 

Microspectroscopy (FTIRM), Lipit Peroxidation. 
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Proje No         : 2015.02.03.326 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Tutkal türünün Isıl işlem uygulanmış ladin ve kayından üretilen masif panelin bazı 

özelliklerine etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Süleyman KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ertuğrul ÖZTEKİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 
 

Proje Özeti : Bu çalışma, ısıl işlem (210C 0 1 saat) görmüş ladin (Picea orientalis L.) ve Doğu kayını (Fagus 

orientalis L.) odunundan farklı tutkal reçeteleri ile üretilen masif panellerin bazı fiziksel, mekanik ve kimyasal 

özelliklerini belirlemek amacıyla yapılacaktır. Bu maksatla, Doğu kayını (Fagus orientalis L.) ve ladin (Picea 

orientalis L.) odunlarından elde edilen çıtalar %100 üre formaldehit (UF), %80 üre formaldehit ve %20 tanen, 

%50 üre formaldehit ve %50 tanen, %20 üre formaldehit ve %80 tanen, %100 tanen içeren tutkal türleri ile teğet 

ve radyal kesiş yönlü olacak şekilde yapıştırılarak fingerjoint birleştirme metodu ile masif panel elde edilecektir. 

           Elde edilen panellerden; TS 11971‘e göre, liflere paralel ve dik önde eğilme, liflere dik yönde çekme 

direnci örnekleri, TS 2470 ’e göre yoğunluk, TS 4083 ve TS 4084‘e göre daralma ve genişleme örnekleri 

hazırlanmıştır. Liflere paralel ve dik yönde eğilme ve liflere dik yönde çekme deneylerinde TS11971, ağaç 

malzemelerin yoğunluğu deneylerinde TS 2472, boyutsal değişim(daralma ve genişleme) deneylerinde TS 4083 

ve TS 4084 esaslarına uyulmuştur.Yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinde ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan iğne 

taramalı ölçme metodu kullanılacak ve ardışık profil değişimini ölçebilen dokunmalı (iğneli) yüzey pürüzlülüğü 

ölçme cihazı (Mitutoyo SJ-301) olan profilometre ile ölçüm gerçekleştirilecektir. Yüzey pürüzlülüğünün 

ölçümünde DIN 4768 (1990) ve ISO 4287 (1997) standartlarında belirtilen esaslara uyulacaktır. Masif 

panellerdeki serbest formaldehit miktarı tayini TS 4894-EN 120 standardına göre perforatör metodu ile 

belirlenecektir. Araştırma kapsamında üretilen masif panellerin dikey yoğunluk profil ölçümleri Kastamonu 

Entegre A.Ş.‘nin kalite güvence laboratuarında bulunan “GreCon” isimli cihazda yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Masif Ahşap Panel, Fiziksel Özellik, Mekanik Özellik,Tutkal Türü. 
 

Project Abstract : This study will be made; heat-treatment (210C 0 1 hour) treated Scots pine (Pinus sylvestris 

L.) and beech (Fagus orientalis L.) solid wood panels are produced with different glue prescriptions in order to 

determine some of the physical and mechanical properties. For this purpose, beech (Fagus orientalis L.) and 

Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood strips 100% urea formaldehyde (UF), 80% urea formaldehyde and to 20% 

tanin, 50% urea formaldehyde and 50% tannin, 20% urea formaldehyde and 80% tannin, tannin containing 100% 

types of glue intersect with the tangential and radial direction so that fingerjoint glued solid panels will be 

obtained by the method of assembly. 

          The samples used in bending and tensile strengths, density, shrinking and swelling tests were prepared in 

accordance with the standards of TS 11971, TS 2470,TS 4083 and TS 4084, respectively. Bending and tensile 

tests in parallel and perpendicular to the grain direction were made in accordance with the TS 11971, density of 

the wooden materials were made in accordance with the TS 2472, dimensional changes (swelling, shrinking) 

were made in accordance with the TS 4083 and TS 4084. Surface roughness measurements in our country and 

the world's most widely used measure needle-touch scanning measurement method used and the sequential 

change in profile (pin) surface roughness tester Mitutoyo SJ-301, which will be measured with a profilometer. 

Surface roughness measurement to DIN 4768 (1990) and ISO 4287 (1997) shall be complied with the principles 

specified in standards. Solid panels determining the amount of free formaldehyde TS 4894-EN 120 standard will 

be determined by the perforator method. Research massive panels produced by the vertical density profile 

measurements in Kastamonu Integrated Inc. 's quality assurance lab, the device will be called the '' GreCon‘‘. 

Keywords: Edge Glued Massive Panels (Ewp), Physical Properties, Mechanical Properties,Adhesive Type. 
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Proje No         : 2015.05.02.327 

Proje Türü      : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Polimer Malzemeler Kullanılarak Üretilen Metal-Polimer-Yarıiletken (MPY) 

Yapıların Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Işık Şiddetine Bağlı İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL, Hüseyin Muzaffer ŞAĞBAN, 

                                                            Aynur ÖZTÜRK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.11.2015 

Proje Özeti : Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yarıiletken teknolojilerini kullanımı ve bu 

teknolojilerin üretilmesi ile ilgili araştırmalar büyük önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda, organik bazlı 

yarıiletken teknolojiler üzerine yapılan araştırmalar oldukça büyük bir paya sahiptir. Organik polimerlerin, 

yarıiletken teknolojilerinin üretiminde bu kadar ilgi odağı olmasının başlıca sebepleri; düşük sıcaklıklarda 

çalışma imkanı sunması, düşük maliyetle kolay üretilebilir olmaları ve sonuçta elde edilen elektronik 

aygıtların yüksek verimliliğe sahip olmalarıdır. Bu doğrultuda yapılan bir çok çalışmanın sonucu olarak 

organik alan etkiliti transistör (OFET), organik ince film transistör (OTFT), Schottky bariyer diyot (SBD) 

ve organik ışık yayan diyot (OLED) gibi bir çok elektronik cihazın organik polimerler ile üretimi 

yapılmaktadır. Neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılan diyot teknolojisinde ise SBD’ler çok büyük 

bir önem taşımaktadır. SBD’ların yaygın şekilde kullanılmasının en önemli sebepleri tepki sürelerinin diğer 

diyotlara göre çok daha hızlı olması ve daha düşük gerilim ile iletime geçebilmeleridir. 

          Planlanan bu proje kapsamında yeni nesil organik polimer malzemeler ve bu malzemelerin çeşitli 

konsantrasyonlarda oluşturulmuş karışımları/katkılamaları kullanılarak (PTB7, PBDTTT-CF, PCPDTBT, 

PCDTBT gibi) metal-polimer-yarıiletken tipi SBD’ler üretilecek ve bu cihazların elektrik ve dielektrik 

özellikleri ölçümlerden elde edilen parametrelerle (difüzyon potansiyeli (VD), Fermi enerji seviyesi (EF), 

tüketim tabakasının genişliği (WD), engel yüksekliği (ΦB), donör taşıyıcı yoğunluğu (ND), maksimum 

elektrik alan (Em), Schottky engel alçalması (∆ΦB) ve arayüzey durum yoğunluğu (Nss)) incelenecektir. 

Schottky bariyer diyotların elektriksel ve dielektrik 2 analizleri geniş bir frekans aralığında (10 kHz – 2 

MHz) ve -10 V ile +10 V arasındaki gerilimlerde akım-voltaj (I-V), kapasitans-voltaj (C-V) ve iletkenlik-

voltaj (G/ω-V) ölçümleri ile yapılacaktır. Ayrıca, üretilen cihazların farklı ışık şiddeti altında (0 W – 150 W) 

elektriksel tepkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Organik polimer, Schottky bariyer diyot, Elektriksel karakteristikler, Dielektrik 

özellikler, Frekans ve ışık şiddeti etkisi. 

 

Project Abstract : Nowadays researches, which is related with semiconductor production and application 

has gained a significant importance with the improving technology. Especially in recent years, the studies of 

organic semiconductor-based technologies have quite a large interest. The main reasons of being the center 

of attention of organic polymers in semiconductor technology are having the possibility of processing at low 

temperatures, being producible with a low cost, easy fabrication techniques and opportunity to produce of 

high performance devices. Through these researches, many devices can be manufactured with organic 

polymers such as organic field effect transistors (OFETs), organic thin film transistors (OTFTs), Schottky 

diodes and organic light emitting diodes (OLEDs). Schottky barrier diodes (SBDs) are the most widely used 

diodes in electronic devices, because of their low forward voltage drop and faster response time compared 

to other diodes. 

          In this study, metal-polymer-semiconductor (MPS) Schottky barrier diodes (SBD) with new 

generation organic polymers (PTB7, PBDTTT-CF, PCPDTBT, PCDTBT etc.) and their doped forms with 

various concentration will be produced and electrical and dielectric characterization of diodes will be 

investigated. As a result of characterization, the electrical and dielectric parameters such as diffusion 

potential (VD), Fermi energy level (EF), depletion layer width (WD), barrier height (ΦB), density of donor  
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atoms (ND), maximum electrical field (Em), Schottky barrier lowering (∆ΦB) and Nss will be obtained. 

The properties of SBD will be investigated by CurrentVoltage (I-V), Capacitance-Voltage (C-V) and 

conductance-voltage (G/ω-V) measurements in the frequency range of 10 kHz-2MHz and in the voltage 

range of - 10 V - +10V. In addition to that, electrical response of manufactured devices will be investigated 

under the different light intensities (0 W – 150 W). 3 

Keywords: Organic polymers, Shottky Barrier Diodes, electrical characteristics, dielectric propertie, 

frequency and light intensity effect. 
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Proje No         : 2015.06.03.328  

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi  

Proje Başlığı : Tipik Bir Monokristal Fotovoltaik Modül İçin Basit Bir Eşdeğer Devre Modelinin 

Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Nedim TUTKUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Erdem ELİBOL, Arş. Gör. Melih AKTAŞ, Onur SEÇKİN  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

 

Proje Özeti : Enerji ihtiyacının hızla arttığı ve günden güne pahalılaştığı günümüzde, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından daha ucuz ve verimli enerji üretimine yönelik araştırmalar önemli bir ivme kazanmıştır. Bu 

yönelimin sebebi yenilenebilir enerji kaynaklarının doğa dostu ve ucuz olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında 

güneş enerjisinden fotovoltaik dönüşüm sistemleri yardımıyla elektrik enerjisi üretme noktasında dikkate 

değer çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu dönüşüm sistemleri daha çok sabit veya hareketli fotovoltaik 

modüller veya paneller ile sağlanmaktadır. Bu bakımdan enerji dönüşümünün yüksek verimle elde edilmesi 

için kullanılan modülün sıcaklık ve ışınım miktarı gibi çevre şartlarına bağlı olarak eşdeğer devresinin 

uygun bir devre modeli ile teorik veya deneysel yollarla veya ikisinin birleşimi olacak şekilde elde edilmesi 

gerekir. Literatürde kullanılan modellere bakıldığında tek diyot modeli ve iki diyot modeli en fazla öne 

çıkan modeller arasındadır. Ancak bu modellerde sıcaklık ve ışınım miktarı etkin bir şekilde eşdeğer devre 

modeline ilave edilmemiş, sadece çok sınırlı sayıda çalışmada gerilim ve güç sıcaklık değişim katsayıları 

üzerinden matematiksel bir model önerilmiştir. 

           Bu tez çalışmasında tipik bir fotovoltaik modül simülasyonunda kullanılan tek ve çift diyot modelleri 

temel alınarak yeni bir model geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu modelle sıcaklık ve ışınım miktarına bağlı 

olarak sistem performansını etkileyen diyot idealite faktörü ve parasitik rezistansları gibi parametreler 

tahmin edilecektir. Bu noktada güneş ışınım şiddeti, panel sıcaklığı, güneş ışığı geliş açısı ölçülerek çevresel 

faktörlerin parametre değerlerine etkisi tespit edilecektir. Panel çıkışına eklenecek farklı yüklerle 

maksimum çıkış gücü üzerindeki etkenler analiz edilerek optimum çalışma noktaları elde edilmeye 

çalışılacaktır. Ayrıca, mevcut bölge şartları ve faktörler göz önüne alınarak, değişken yüklere bağlı olarak 

tipik bir fotovoltaik modelden elde edilen sonuçlar deneysel çalışmalar ile teyit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Fotovoltaik modül, Eşdeğer devre modeli, Maksimum güç 

aktarımı. 

 

Project Abstract : Nowadays, which the rapid increase in energy demand and expensive day by day, 

research into more efficient and cheaper energy production from renewable energy sources is significant 

growing interest. The reason of this tendency is renewable energy sources are environmentally friendly and 

cheaper . In this regard, the point of generating electricity with the help of photovoltaic conversion of solar 

energy systems is seen that the value of the work done. This conversion system is provided with more fixed 

or movable photovoltaic modules or panels. In this respect, equivalent circuit of module, which is used for 

obtaining a high yield of the energy transformation, is required to obtain by theoretical or experimental 

ways or such a way that the combination of both with an appropriate circuit model depending on 

environmental conditions such as the amount of temperature and radiation. When looking at model that is 

used in the literature, a single diode model and dual diode model is among the most prominent models. 

However, the amount of temperature and radiation in this model is not effectively added to the the 

equivalent circuit models, a mathematical model is proposed with changes coefficients of voltage and power 

temperature in only a very limited number of study. In this paper, a new model will be developed based on a 

typical photovoltaic module is used in the simulation of single-and dual-diode model. With this model, 

parameters such as diode ideality factor and parasitic resistances that affect system performance depending 

on the amount of temperature and radiation will be estimated. At this point, the effect of environmental 

factors on the parameter values will be determined by measuring the solar radiation intensity, the panel 

temperature, sunlight incidence angle. Optimum operating points will be trying to achieve by analyzing  
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

influences on the maximum output power with the different load added to the panel output. In addition, 

regarding the current regional conditions and factors, the results which is obtained from a typical 

photovoltaic models depending on variable loads to be confirmed by experiments. 

Keywords: Renewable energy, Photovoltaic module, Equivalent circuit model, Maximum power transfer.  

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.07.02.329 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Bilişsel Radyo Ağlarında Yeni Bir Spektrum El Değiştirme Algoritmasının Tasarımı ve 

Benzetimi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Muhammed Enes BAYRAKDAR, Köksal GÜNDOĞDU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

 

Proje Özeti : Bilişsel radyo, spektrum verimliliğini artırmak için geliştirilen yeni bir teknolojidir. 

Geleneksel ağlarda kullanılan sabit spektrum tahsisleri, radyo frekans spektrumunda kullanılmayan 

spektrum boşluklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bilişsel radyo ağlarında lisanslı kanalları 

kullanan kullanıcılar birincil, lisanssız kanalları kullanan kullanıcılar ise ikincil kullanıcılar olarak 

adlandırılmaktadırlar. Bilişsel radyo teknolojisi, ikincil kullanıcıların ortamı sezerek spektrumun boş ya da 

kullanılmayan kısımlarından fırsatçı bir şekilde faydalanmasını amaçlamaktadır. Spektrum yönetimi, 

birincil (lisanslı) ve ikincil (lisanssız) kullanıcılar arasındaki etkileşimi kontrol eden bir tekniktir.İkincil 

kullanıcıların birincil kullanıcılara girişim oluşturmaması, bilişsel radyo ağlarının başarımı açısından büyük 

öneme sahiptir.İkincil kullanıcılara tahsis edilen spektrum boşluklarının tekrar birincil kullanıcılara tahsisi 

durumunda ikincil kullanıcıların yeni bir spektrum boşluğuna geçmeleri gerekmektedir.İkincil kullanıcıların 

gerçekleştirdiği bu işlem spektrum el değiştirme olarak tanımlanmaktadır. Spektrum el değiştirme işlemi 

literatürde genellikle bilişsel radyo baz istasyonu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, bilişsel 

radyo ağlarında bilişsel radyo baz istasyonu ve ikincil kullanıcıların birlikte karar verdikleri yeni bir 

spektrum el değiştirme algoritmasının benzetiminin OPNET yazılımı ile gerçekleştirilmesi amaçlan-

maktadır. 

Anahtar kelimeler: Bilişsel radyo, Spektrum el değiştirme, Spektrum yönetimi 

Project Abstract : Cognitive radio has developed as a new technology that aims to increase spectrum 

efficiency. Fixed spectrum allocations used in traditional networks have caused to reveal unutilized portions 

of radio spectrum. In cognitive radio networks, users that use licensed spectrum are called primary users, 

and users that utilize unlicensed spectrum are called secondary users. Cognitive radio technology aims to 

take advantage of unutilized or vacant portions of the spectrum opportunistically by allowing secondary 

users to sense the spectrum. Spectrum management is a technique that controls interaction between primary 

(licensed) and secondary (unlicensed) users. It is of great importance for performance of cognitive radio 

networks that secondary users must not cause any interference to the primary users. In case of reallocating 

the spectrum holes that has reallocated to secondary users before, it is required for secondary users to access 

a new spectrum hole. This process carried out by secondary users is described as spectrum handoff. In 

earlier works, spectrum handoff process is usually performed by base station. In this work, simulation of a 

new spectrum handoff algorithm in which decision is made by base station and secondary users in cognitive 

radio networks with the help of OPNET software is aimed. 

Keywords: Cognitive radio, Spectrum handoff, Spectrum management 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.10.01.330  

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Öğretmenlerin Öğrenci Merkezli Eğitimi Algılama ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi 

(Düzce İli Örneği) 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Merve ERİŞ, Arş. Gör. Zeynep ARSEVEN,  

                                                            Şeyma ŞAHİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

Proje Özeti : Bu araştırmanın amacı, Düzce ilinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan her 

branştan öğretmenin öğrenci merkezli eğitimi algılama ve uygulama düzeylerinin belirlenmesidir. Literatür 

çalışması yapılarak alanda yapılmış çalışmalar incelenecektir. Tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın 

çalışma grubunu Düzce ilinde görev yapan tüm öğretmenler oluşturacaktır. Araştırmada hem nicel, hem de 

nitel veri toplama araçları kullanılacaktır. Öncelikle çalışma grubundaki her öğretmene araştırmacılar 

tarafından geliştirilecek olan nicel ölçme aracı uygulanacaktır. İçlerinden öğrenci merkezli eğitimi algılama 

ve uygulama düzeylerinin yüksek olduğu belirlenen öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilecektir. Uygulama sonucunda elde edilen sayısal veriler SPSS programında çözümlenecektir. 

Nitel veriler ise içerik analizine tabi tutulacaktır. Araştırma bulgularına göre bazı öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci merkezli eğitim, öğretmenler 

Project Abstract : The aim of this study is to determine teachers’ perception and application levels of 

student centered education. Literature will be reviewed and studies done in this field is will be analyzed. 

Survey method will be utulized in this research. The subject of this study consists of all elementary, middle 

and high school teachers working at public schools in Duzce. In this research both quantitative and 

qualitative data collection tools will be used. First, the quantitative data collection tool which will be 

developed by the researchers will be applied to all teachers in the study group. After that, semi-structured 

interviews will be conducted with teachers identified having high level of perception and application of 

student centered education. The quantitative data will be analysied by using SPSS program and the 

qualitative data will be analyzed using the content analysis method. 4 Some recommendations will be 

developed according to the research findings. 

Keywords: Student centered education, teachers 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.04.02.331 

Proje Türü     : Araştırma Projesi  

Proje Başlığı : Hipertansif Gebelerde Fetal Doppler Bulgularının Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SUNGUR, Yrd. Doç. Dr. Ali YAVUZCAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2018 
 

Proje Özeti : Gebelerde hipertansif hastalıklar (kronik hipertansiyon,gestasyonel hipertansiyon,kronik 

hipertansiyon üzerine süperimpoze preeklampsi ve preeklampsieklampsi sendromları) %2-10 oranında 

değişen sıklıkta görülmektedir. Bu hastalıklar fetal/maternal mortalite ve morbiditeyi arttıran en önemli 

nedenlerden birisidir. Gebelikte hipertansif hastalıklar ve komplikasyonlar tüm dünyada anne ölümlerinin 

en sık 3 nedeninden birisidir. Gebelerde hipertansif hastalıklara bağlı ortaya çıkan intrauterin fetal olumsuz 

sonuçları önlemek adına iatrojenik preterm doğum yaptırılmak zorunda kalınmaktadır (1). Preterm 

doğumlar günümüzde neonatal ölümlerin önde gelen nedenidir. Gebelikte hipertansif hastalıklarda 

fetomaternal olumsuz sonuçların intrauterin hayatta fetal doppler akım değişiklikleri ile önceden noninvaziv 

olarak öngörülebilmesi ve sonrasında yüksek riskli hastalarda uygun müdahalenin yapılması ile bu olumsuz 

sonuçlar azaltılabilir (2). Bu nedenle çalışmamızda fetal umblikal arter,orta serebral arter,duktus venozus ve 

diğer anatomik yapılardan elde edilen doppler akım parametrelerinin olumsuz fetal ve maternal sonuçlar ile 

olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı’nda 20. Haftadan itibaren düzenli kontrolleri yapılarak doğumu gerçekleştirilen gebeler dahil 

edilecektir. Gebeliğinin sonuna kadar takibi yapılan ancak doğumunu ve yenidoğan takibini hastanemizde 

gerçekleştiremeyen veya herhangi bir nedenle düzenli takibe devam edilmeyen hastalar çalışmaya dahil 

edilmeyecektir. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda gebeliğin 

20. Haftasından sonra tansiyon arteriel değeri istirahat halinde, oturur pozisyonda 4 saat arayla yapılan 

ölçümde 140/90 mmHg üstünde bulunan tüm gebeler dahil edilecektir. Doppler indeks değerlendirmeleri 

aynı araştırmacı tarafından gereken ölçümleri yapabilme kapasitesine sahip aynı ultrasonografi cihazı ile 

yapılacaktır. Doppler indeks değerleri ile fetal gelişim kısıtlılığı, oligohidramniosis, ablasyo plasenta, 

intrauterin ölüm, preterm doğum, perinatal ölüm, 5. Dakika APGAR skoru <7 ,neonatal yoğun bakım 

ihtiyacı olması gibi olumsuz fetal sonuçlar ve HELLP Sendomu, eklampsi, akciğer ödemi, karaciğer 

hematomu, görme kaybı, ensefelopati, erişkin yoğun bakım ihtiyacı, renal yetmezlik, kardiak disfonksiyon, 

maternal ölüm gibi olumsuz maternal sonuçların ortaya çıkma riski arasındaki ilişki incelenecektir. 

Çalışmadan elde edilecek verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde verilerin dağılım şekline bağlı olarak 

iki grup karşılaştırma testler (Independent Samples Ttest,Mann Whitney U test) ve çapraz tablo 

istatistiklerinde (Chi Square test ve Fisher Exact Testleri) kullanılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Doppler, fetal, maternal, hipertansiyon 
 

 

Project Abstract : In pregnant women with hypertensive disorders (chronic hypertension,gestational 

hypertension,preeclampsia and eclampsia preeclampsia superimposed on chronic hypertension syndrome) 

2-10% varying is observed. Of these diseases, fetal/maternal mortality and morbidity is one of the most 

important reasons that increases. Hypertensive diseases in pregnancy complications and maternal mortality 

is one of the reasons 3 most common all over the world. Hypertensive disorders in pregnant women to 

prevent adverse consequences that arise due to iatrogenic preterm birth intrauterine fetal give the results in 

(1). Protherm is a leading cause of neonatal deaths births nowadays. Fetomaternal outcome in hypertensive 

disorders of pregnancy with intrauterine fetal Doppler flow changes in previously negative life prediction in 

high-risk patients with noninvasive and after appropriate intervention, these negative results can be reduced 

(2). Therefore, in our study, fetal umbilical artery,middle cerebral artery,ductus fetal and maternal Doppler 

flow parameters obtained from venozus and other anatomical structures aimed to examine the relationship 

with adverse outcomes. 
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Patients and methods: in our study, Düzce University Medical Faculty, Department of Obstetrics and 

Gynecology 20. Regular controls are performed from birth through the week pregnant women will be 

included. Had been followed up until the end of pregnancy, but the birth and our hospital neonatal 

monitoring or for any other reason that make regular follow-up of patients who continue to will not be 

included in the study. Duzce University Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology of 

pregnancy 20. The value of the arterial blood pressure at rest after week, conducted from a sitting position 

measurement above 140/90 mm Hg 4 hours apart, all pregnant women will be included. Reviews by the 

same researcher needed to be able to measure Doppler index that has the capacity shall be made with the 

same ultrasound device. Doppler index values of fetal development restriction, oligohydramnios, ablasyo 

placenta, intrauterine death, preterm birth, perinatal death, 5. Minute apgar score <7 ,neonatal intensive care 

adverse fetal outcomes and needs, such as hellp syndrome, eclampsia, pulmonary edema, liver, stroke, loss 

of vision encephalopathy, the need for adult intensive care, renal failure, cardiac dysfunction, adverse 

maternal outcomes, such as the relationship between the risk of maternal death will be examined. Statistical 

evaluation of the data to be obtained from work depending on the shape of the data distribution of two-

group comparison tests (independent samples test,Mann-Whitney u test) and cross-table statistics             

(Chi-square test and Fisher's exact Tests) will be used. 

Keywords: fetal Doppler, fetal, maternal hypertension. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.07.03.332 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistemler İçin Yeni Bir Maksimum Güç Noktası İzleme 

Algoritması ve Tasarımı  

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Serhat DUMAN, Onur BATTAL  

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2017 

Proje Özeti : Elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları fosil 

yakıtlar ile karşılaştırıldıklarında çevre kirliliğine yol açan olumsuz etkilere sahip değildirler. Bu yüzden bu 

kaynakların kullanımı gün geçtikçe önem kazanmıştır. Güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine 

dönüştüren fotovoltaik panellerin ilk kurulum maliyetleri yüksek olduğundan verimli kullanılmaları 

gerekmektedir. Fotovoltaik panellerden elde edilebilecek maksimum güç ışınım ve sıcaklık gibi çevresel 

koşullara göre değişmektedir. Bir panelin verimli kullanımı panelin üretebileceği maksimum gücün sürekli 

olarak transferi ile mümkündür. Bu işlem maksimum güç noktası izleme (MGNİ) olarak tanımlanır. Bu 

çalışmada klasik MGNİ yöntemlerinden farklı olarak değiştir-gözetle yöntemi ve yerçekimsel arama 

algoritmasının hibrit olarak kullanıldığı yeni bir MGNİ yönteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Geliştirilecek algoritma ile kontrol edilecek fotovoltaik sistem MATLAB/SIMULINK yazılımında benzetim 

olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca kurulacak deneysel düzenek ile algoritmanın sayısal işaret işlemci (DSP) 

kullanılarak gerçekte uygulanabilirliği de gösterilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Maksimum Güç Noktası İzleme, Yerçekimsel Arama Algoritması, Sayısal Sinyal 

İşlemci 

Project Abstract : Renewable energy sources used in order to meet the electricity needs do not have 

adverse effects that leads to environmental pollution when compared with fossil fuels. As a result, using of 

these resources has gained importance day by day. Because of the high initial installation costs of 

photovoltaic panels that convert solar energy directly into electrical energy must be used efficiently. The 

maximum power that can be obtained from photovoltaic panels varies depending on environmental 

conditions as radiation and temperature. The efficient use of a solar panel possible with continuously 

transfer of the maximum power that can be produce from panel. This process in defined maximum power 

point tracking (MPPT). In this study, is aimed to improve a new method of MPPT that is used as a hybrid 

perturbobserve and gravitational search algorithm unlike conventional methods. The photovoltaic system 

that be controlled by developed algorithm will be performed as simulation in MATLAB/SIMULINK 

software. In addition, the actual applicability of algorithm by using digital signal processor (DSP) will be 

shown by installed the experimental device. 

Keywords: Maximum Power Point Tracking, Gravitational Search Algorithm, Digital Signal Processor 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No          : 2015.05.03.333  

Proje Türü      : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Yeni Metal Nanokatalizörlerin Dizaynı Alkol Yakıt Pilleri ve Hidrojen Enerjisi 

Uygulamalarında Kullanımı 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Benan KILBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞEN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

Proje Özeti : Geçmişten bugüne kadar enerjinin büyük bir çoğunluğunu geleneksel yakıtlardan olan kömür, 

petrol, doğal gaz gibi kaynaklardan sağlandığı bilinmektedir. Fakat kullanılan bu kaynakların 

verimliliklerinin düşük olması, önemli miktarda SO2, NOx, CO2 gibi gazlar üreterek çevreye zarar vermesi 

ve hızla tükeniyor olması gibi dezavantajları vardır. Bu nedenlerden dolayı bilim adamları, güneş enerjisi, 

rüzgar enerjisi ve yakıt pilleri (fuel cells) gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Önerilen bu 

projede verimliliğinin yüksek olması, çevre dostu olması, kolay elde edilebilmesi ve taşınabilir küçük çaplı 

enerji kaynağına en uygun olması nedeniyle doğrudan alkol yakıt pilleri üzerinde çalışılacaktır. Fakat bu 

yakıt pillerinin pratikte kullanılmasını önleyen en büyük dezavantajı, elektrokimyasal olarak aktivitelerinin 

çok düşük olmasıdır. Bu nedenle bugüne kadar alkolü aktive etmek için pek çok katalizör hazırlanmıştır ve 

bu katalizörlerin hiç biri günlük hayatta kullanılabilecek kadar aktiviteye sahip değildir. Önerilen bu proje 

kapsamında temiz enerji üretiminde kullanılan literatürde ilk kez doğrudan alkol yakıt pilleri için ligand 

bazlı in situ olarak nanokatalizör hazırlanacaktır. Hazırlanan bu katalizörlerin fiziksel ve elektrokimyasal 

özellikleri X-ışını kırınımı (XRD), X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), atomik kuvvet mikroskobu 

(AFM), geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), elementel analiz (EA) teknikleri ile tayin edilecektir. 

Katalizör yüzeyinde gerçekleşen alkol yükseltgenme tepkimesinin mekanizması bulunacak ve bunların 

yanında alkol yükseltgenme tepkimesine karşı aktiviteleri tayin edilecektir. Hazırlanan katalizörlerin 

ülkemiz için önemli olabilecek bir diğer enerji kaynağı hidrojenin borlu yakıtlardan eldesi üzerinde 

denenmesi de planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Yakıt Pilleri, Elektrokimyasal,Nanokatalizör 

Project Abstract : As it was known that, majority of energy supply has been provided by traditional fuel 

sources such as coal, petroleum, natural gas up to now. Less productivity and fast consumption of these 

sources have main disadvantages. Morover, SO2, NOx, CO2 posinous gases are formed after process. Fort 

his reason, scientists have attended alternative energy sources such as solar energy, fuel cells and wind 

energy. In this Project, we aimed to produce alcohol fuel cells because they are environmetally friend, more 

productive, readily available and portable small enegy sources. Although fuel cells usage has many 

adavantages, they are not pratically used due to the insufficient electrochemically activities. All attempts for 

alcohol activation by prepared different catalyst have been unsuccesfull. In this project scope is also to 

prepare novel ligand based in situ nanocatalysts for alcohol fuel cells activation for sustainable energy. 

Prepared nanocatalysts’s pysical and electrochemical properties will be analyzed by XRD, XPS, AFM, 

Elemental Analysis and TEM instruments. Furthermore, alcohol oxidation mechanism on catalyst surface 

and catalytic activity will also be investigated. Designed catalyst will also be used for hydrogen energy 

supply from boron which is more abundant and more important in our country.. Keywords: Energy, Fuel 

Cells, Electrochemical, Nanocatalyst. 
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Proje No         : 2015.11.01.334  

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Ön Salisilik Asit Uygulamasının Fotosentetik Karbon Özümlenmesi Farklı İki Çim Türünde 

Tuzluluk ve PEG-Teşvikli Ozmotik Stres Kombinasyonlarındaki Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hülya TORUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ, Yrd. Doç. Dr. Engin EROĞLU 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2016 

Proje Özeti : “Ön salisilik asit uygulamasının fotosentetik karbon özümlenmesi farklı iki çim türünde 

tuzluluk ve PEG-teşvikli ozmotik stres kombinasyonlarındaki etkilerinin araştırılması” başlıklı projemizin 

amacı, salisilik asit uygulamasının tuzluluk ve PEG-teşvikli ozmotik stres altındaki fotosentetik karbon 

özümlenmeleri (fiksasyonları) farklı iki çim bitkisi olan Lolium perenne L. (C3) ve Cynodon dactylon L. 

(C4) türlerinde fizyolojik ve biyokimyasal etkilerini aydınlatmaktır. 

          Doğal ve kültürel koşullarda bitkiler birden fazla strese aynı anda maruz kalırlar. Çevresel streslere 

karşı geliştirilen tolerans mekanizmalarını anlamak ürün verim ve kalitesindeki önemli kayıpları azaltmak 

için önemlidir. Tuzluluk ve kuraklık stresleri küresel olarak bitkilerde önemli ürün kayıplarına neden olur. 

Salisilik asit (SA), bitkilerde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonlara etki eden, biyotik ve abiyotik 

streslere karşılık bitkinin göstereceği dirençte önemli bir sinyal moleküldür ve dolayısıyla, çoklu stres 

altındaki bitkilerde tolerans mekanizmalarının aydınlatılması önemli bir konudur. 

          Salisilik asit ve çeşitli çevresel streslere tolerans mekanizmaları ile ilgili çalışmalar mevcut olsa da 

çim bitkileri ile çalışmalar yeterli olmadığı için çalışma, uygun SA konsantrasyonu bulunarak başlayacaktır. 

Uygun koşullarda çimlendirildikten sonra bitki büyütme kabininde Hoagland çözeltisi içerisinde kontrollü 

şartlarda stres uygulamaları yapılacaktır. Daha sonra, her çim türü kontrol grubuyla beraber 8 gruba 

ayrılacaktır. SA uygulaması 72 saatlik ön uygulama olarak Hoagland çözeltisi içerisinde yapılacaktır ve bu 

süre sonunda NaCl veya PEG uygulamaları ile her ikisinin birden uygulanacağı gruplar oluşturulacaktır. 

Stresli ve stressiz bitkilerden 0., 7., 14. ve 21. günlerde örnek alınarak bitki boyu, yaprak yaş ve kuru 

ağırlıkları, bağıl su içeriği, elektrolit sızıntı, toplam klorofil miktarı, klorofil floresansı, stomatal 

kondüktans, lipid peroksidasyonu, prolin, çözünebilir şeker, hidrojen peroksit, içsel SA miktarları, iyon   

(Na
+
 , Cl

-
 , Ca2

+
, K

+
 ) ve antioksidan enzim içerikleri (SOD, CAT, POX, APX, GR) analiz edilecektir. 

           Bu çalışma ile sürdürülebilir tarım ve bitki verimliliğinden sorumlu tuzluluk ve su kıtlığı gibi en 

önemli iki çevresel stres faktörü altındaki fotosentetik karbon özümlenmesi farklı çim türlerinde SA 

kullanımının bitkilerde oluşturduğu tolerans aydınlatılacaktır. Bu sayede, bu bitkilerin yaygın olarak 

kullanıldığı peyzaj değeri yüksek alanlarda tuzluluk ve su kıtlığının sebep olduğu olumsuz etkilerin 

iyileştirilmesine katkı sağlanmış olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Salisilik asit, tuzluluk, ozmotik stres, çim bitkisi, Lolium perenne, Cynodon dactylon 

 

Project Abstract : The purpose of our project entitled “The investigation of the effects of the pretreatment 

of salicylic acid in two turfgrass species with different photosynthetic carbon fixation under the combination 

of salinity and PEG-induced osmotic stress” is to enlighten the physiological and biochemical effects of 

salicylic acid treatment in two turfgrass species as Lolium perenne L. (C3) ve Cynodon dactylon L. (C4) 

with different photosynthetic carbon fixation under salinity and PEG-induced osmotic stress. 

          In natural and agricultural conditions, plants are exposed to more than one stresses at the same time. 

Understanding tolerance mechanisms against environmental stresses is important to reduce significant yield 

losses and quality. Salinity and drought stresses causes significant crop losses in plants globally. Salicylic 

acid (SA) affecting various physiological and biochemical functions in plants is an important signal 

molecule against biotic and abiotic stresses and therefore, it is also important issue explaining tolerance 

mechanisms in plants under multiple stresses. 

          Although there are a number of studies related with tolerance mechanisms to environmental stresses 

and salicylic acid, this project will begin by finding adequate concentration of SA because of insufficient  
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works about turfgrasses. After germinated in convenient circumstances, stress treatments will be done in 

Hoagland solution in the growth chamber under controlled conditions. Then, each turfgrass species will be 

designed in 8 groups together with control. SA treatment will be done as 72 h pretreatment in Hoagland 

solution and after this period groups applying NaCl or PEG and both will be constituted. Plant height, leaf 

fresh and dry weights, relative water content, electrolyte leakage, total chlorophyll content, chlorophyll 

fluorescence, stomatal conductance, lipid peroxidation, proline, total soluable sugar, hydrogen peroxide, 

endogenous SA contents, ion (Na
+
 , Cl

-
 , Ca2

+
, K

+
 ) and antioxidant enzyme contents (SOD, CAT, POX, 

APX, GR) will be analyzed after taking samples from stressed and unstressed plants on the 0th, 7th,14th and 

21th days. 

          With this study, the tolerance mechanisms of using SA in plants will be enlightened in two turfgrass 

species with two different phototsynthetic carbon fixation under the two most significant environmental 

stresses such as salinity and drought responsible for sustainable agriculture and plant productivity. Thus, 

improving the negative effects caused by salinity and water scarcity will be contributed in using of these 

plants in widespread fields of high landscape value. 

Keywords: Salicylic acid, salinity, osmotic stress, turfgrass, Lolium perenne, Cynodon dactylon. 
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Proje No         : 2015.07.04.335 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Nikel Esaslı Waspaloy Süper Alaşımının Minimum Miktarda Yağlama Tekniği Kullanılarak 

Frezede İşlenebilirliğinin Deneysel ve İstatistiksel Olarak Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Turgay KIVAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Prof. Dr. Fehmi ERZİNCANLI, Çağrı Vakkas YILDIRIM 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.11.2016 

Proje Özeti : Nikel esaslı süper alaşımlar içerisinde yer alan Waspaloy, nikel-kobalt-krom-molibden 

alaşımlarının bileşimi ile mükemmel yüksek sıcaklık dayanımı, aşınma direnci ve oksidasyon direncine 

sahip bir süper alaşımdır. Bu üstün mekanik özelliklerinden dolayı endüstriyel gaz türbinlerinde, uzay 

araçlarında, roket motorlarında, nükleer reaktörlerde, cerrahi uygulamalarda ve petrokimyasal endüstride 

yoğun olarak tercih edilmektedir. Nikel esaslı Waspaloy süper alaşımı ile ilgili literatür de yapılan 

işlenebilirlik çalışmalarına bakıldığında çok yaygın bir kullanım alanı olmasına rağmen bu malzeme 

üzerindeki işlenebilirlik araştırmalarının çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, kesme 

parametreleri ile birlikte Minimum Miktarda Yağlama (MMY) tekniğinin de süper alaşımların işlenebilirliği 

üzerine etkileri irdelenecektir. Bu amaçla kesme hızı, ilerleme, soğutma-yağlama tekniği ve kesici takım 

parametreleri üç farklı seviyede tanımlanarak Taguchi L27 dikey dizini ile tam faktöriyel deney tasarımı 

yapılacaktır. İşleme deneyleri CNC dik işleme merkezinde iki farklı kaplamalı ve bir kaplamasız sementit 

karbür kesici takımlar, üç farklı kalitede seramik takımlar kullanılarak üç değişik kesme şartı altında (kuru, 

ıslak ve MMY) gerçekleştirilecektir. Deneyler sonucunda kesme parametrelerine bağlı olarak elde edilen 

kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması değerleri için varyans analizi (ANOVA) yapılarak 

işleme parametrelerinin ve kesme şartlarının kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması 

üzerindeki etkisi incelenecektir. Ayrıca bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak amacıyla regresyon analizi uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Frezeleme, MQL, Taguchi, Waspaloy, Kesme Kuvveti, Yüzey Pürüzlülüğü 

Project Abstract : Nickel based super alloy Waspaloy is a super alloy having excellent high temperature 

strength, wear resistance and oxidation resistance with the composition of nickel-cobaltmolybdenum alloys. 

Because of these outstanding mechanical properties it is widely preferred in industrial gas turbines, space 

crafts, rocket motors, nuclear reactors, surgical applications and petrochemical industry. When taking a look 

at the machinability studies on Waspaloy super alloy in literature it is seen that machinability studies on this 

material is very limited although it has a widespread field of use. In this study, the effects of minimum 

quantity of lubrication (MQL) technique together with cutting parameters on the machinability of super 

alloys will be examined. For this purpose cutting speed, feed rate, cooling-lubrication technique and cutting 

parameters will be defined in three different levels and full factorial test design will be carried out with 

Taguchi L27 vertical index. Machining tests will be made at the CNC vertical machining center under three 

different cutting conditions (dry, wet and MQL) by using two different coated and one uncoated cementite 

carbide cutting tools and ceramic tools of three different quality. At the end of the tests the effect of 

machining parameters and cutting conditions on cutting force, surface roughness and tool wear will be 

examined by performing variance analysis (ANOVA) for cutting force, surface roughness and tool wear 

obtained depending on the cutting parameters. Besides, regression analysis will be made to put forward the 

relationship between the dependent and independent variables. 

Keywords: Milling, MQL, Taguchi, Waspaloy, Cutting Force, Surface Roughness 
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Proje No         : 2015.04.03.336 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Multipl Miyelom Hastalarında Hepsidin, Solubl Transferrin Reseptörü ve GDF15’in 

Anemiyle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Birgül ÖNEÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SUNGUR 

                                                                    Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet KÖŞ 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.11.2016 

Proje Özeti : Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin klonal malign hastalığıdır. Anemi hastaların 

%70’inde başvuru sırasında mevcuttur ve seyri sırasında hastaların %97’sinde gelişir. Multipl miyelomdaki 

anemi birçok parametresiyle kronik hastalık anemisine benzemesine rağmen mekanizması kesin olarak 

açıklığa kavuşmamıştır. Growth differentiation factor-15 (GDF-15), malign hastalıklarda yapımı indüklenen 

bir sitokindir ve hem kanser progresyonunda hem anemi gelişiminde rolü olduğu düşünülmektedir. Solid 

kanserlerde GDF-15’in sistemik demir dengesinin ana düzenleyicisi olan hepsidin düzeylerini artırarak 

anemiye yol açtığı yönünde yayınlar varken, MM’da bunun aneminin nedenlerinden biri olup olmadığını 

araştıran çalışmalar çok azdır. Öte yandan bazı anemilerde de benzer şekilde görülen hepcidin defektinin 

eritropoez ilişkili olarak GDF-15 düzeyleri ile değil solubl transferrin reseptör (sTfR) düzeyi ile ilişkili 

düzenlendiği yönündeki yayınlar, MM ilişkili anemi için de bu soruyu doğurmuştur. Bu boşluğu 

doldurabilmek için planladığımız bu projede yeni tanı multipl miyelom hastalarında hepsidin, sTfR ve 

GDF-15 düzeylerini ölçerek bu düzeylerin anemi derinliği, hastalık evresi ve bilinen prognostik belirteçler 

ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık. 

           Bu projenin demir metabolizması bozukluğunun MM ilişkili aneminin sebeplerinden olup olmadığını 

açıklığa kavuşturmasını, bu defekti en doğru tespit eden belirtecin hangisi olacağı yönünde fikir vermesini 

umuyoruz. Bu çalışmaların ilerde bu molekülleri hedefleyen ilaçların geliştirilmesine öncülük edecek bir 

bilgi birikimine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, hepsidin, GDF-15, solubl transferrin reseptör 

Project Abstract : Multiple myeloma (MM) is a malignant disease of clonal plasma cells. Anemia is 

present in 70% of patients on admission and develops in 97% of patients during the course of the disease. 

Though anemia of multiple myeloma has many parameters similar to the anemia of chronic disease, the 

exact mechanism has not been clarified. Growth differentiation factor-15 (GDF-15), which is a cytokine 

induced in solid malignancies, is thought that both play a role in cancer progression and development of 

cancer related anemia. It seems GDF-15 leads increases in hepcidin which is a the main regulator of 

systemic iron balance in solid cancers but studies investigating whether it is one of the causes of anemia in 

MM is very few. On the other hand, one study revealed a similar erythropoiesis-driven hepcidin regulation 

seen in some of the anemias but hepcidin was found to be associated with soluble transferrin receptor (sTfR) 

levels but not with GDF-15. This result had led to the same question for anemia of MM. Our objective is to 

evaluate whether hepcidin, GDF-15 and sTfR levels are different in newly diagnosed multiple myeloma 

patients from healthy volunteers and to determine the relationship of these markers with the degree of 

anemia, stage, and known prognostic markers of MM. 

             We aim with this project to clarify whether the disorder of iron metabolism is one of the causes of 

the anemia in MM and, which of these three markers would be the most accurate marker to reveal this 

disorder. We hope that this work will be a contribution to the knowledge base to lead to the future 

development of drugs targeting these molecules. 

Keywords: Multipl myeloma, hepcidin, GDF-15, soluble transferrin receptor 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2015.07.05.337 

Proje Türü     : Araştırma Projesi 

Proje Başlığı : Döküm Süresi ve Birleşim Geometrisinin Betondaki Soğuk Derz Oluşumuna Etkisinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇOMAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU, Rafet Salih KÖSEMUSUL 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 06.05.2015 – 06.05.2017 

Proje Özeti : Bir yapının taşıyıcı iskeletini oluşturan betonarme uygulamalarında kullanılan betonun kaliteli 

olması, standartlara uygunluğu, projede öngörülen dayanım sınıfında üretilmiş olması ve istenen 

işlenebilirlikte olması, o yapının dayanıklılık ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Tasarım, üretim, 

taşıma, yerleştirme, sıkıştırma ve bakım aşamaları bir betonun kalitesini belirleyen aşamalardır. Bu 

aşamaların her birine aynı ve yeterli özen gösterildiğinde istenen sonuç alınabilir. Aksi halde bu 

aşamalardan birindeki bir kusur veya eksikliğin diğer aşamalarda telafi edilmesi zorlaşmakta ve bazen 

mümkün olamamaktadır. 

          Betonun kalıba yerleştirilmesi sırasında bazı aksaklıklardan dolayı farklı zamanlarda dökülen beton 

kütleleri arasında aderans zayıflığı nedeniyle, iki kütlenin ayrı çalışmasına neden olan, betonun bütünlüğünü 

bozan bir imalat hatası oluşabilmektedir. Soğuk derz olarak bilenen bu imalat hatası, betonun prizini almaya 

başlamasından ya da tamamen prizini aldıktan sonra ikinci kütlenin dökülmesi ile meydana gelmektedir. 

Beton döküm işlemi sırasında soğuk derz oluşmaması için değişik öneriler sunulmasına rağmen, literatür 

incelendiğinde soğuk derzle ilgi çalışma sayısının kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu proje kapsamında, 

aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak, betonda soğuk derz olgusu ayrıntılı bir şekilde irdelenecek ve 

soğuk derz oluşumunda etkili parametrelerden olan farklı döküm zamanları ile birleşim noktası arayüzeyi 

için kritik süre ve geometri önerileri sunulacaktır. 

          Bu çalışmada kırmataş agregası, portland çimentosu, kimyasal beton katkıları ve suyun belirli 

oranlardaki karışımları ile betonlar üretilecektir. Bir yapım kusuru olan soğuk derz, bu üretilen betonlar 

üzerinde araştırılarak, çözüm önerileri sunulacaktır. Bu amaçla, TS EN 206' da belirtilen S3 (100-150 mm) 

çökme kıvam sınıfında, en az C25/30 beton sınıfında, maksimum agrega tane çapı 19 mm olan beton 

üretimi gerçekleştirilecektir. Bu betonun mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenecek ve betonun priz süresi 

(olgunluk indeksi ve taze betonun penetrasyona karşı direnci ile) tayin edilecektir. 

          Soğuk derz olgusunu araştırabilmek için, 100×100×500 mm kiriş, 350×250×70 mm prizma, ø 100 

×200 mm silindir, 150×150×150 mm küp olmak üzere farklı numuneler üretilecektir. Dökümü 

gerçekleştirilen betonlarda soğuk derze kontrollü bir şekilde imkan vermek amacıyla farklı döküm 

zamanları ve birleşim geometrilerinde dökümler gerçekleştirilecektir. Çalışmada, C25/30 beton dayanım 

sınıfında ve beton priz süresine göre -30, 0, +30, +60, +120, +240, +480, +1140. dakikalarda olmak üzere 8 

farklı zaman diliminde beton dökümü gerçekleştirilecektir. Ayrıca beton birleşim geometrisinin etkisini 

araştırmak üzere 100×100×500 mm kiriş numuneler yedi farklı beton birleşim yüzeyi (referans, kademeli, 

30˚, 45 ˚, 60 ˚, 90 ˚ ve doğal) kullanılarak üretilecektir. Üretilen numuneler üzerinde tek eksenli basınç 

dayanımı, dört nokta eğilme deneyi, yarmada çekme dayanımı, doğrudan çekme dayanımı, pull- off (çekip-

koparma), ultrases geçiş hızının tayini, beton yoğunluğunun tayini, rozenans frekansı deneyleri 

gerçekleştirilecektir. 

          Bu çalışma sonucunda, farklı beton birleşim noktalarının, priz öncesi, priz anı ve sonrası farklı 

sürelerin soğuk derze olan etkisi araştırılmış olacaktır. Proje sonuçlarından yapılacak uluslararası ve ulusal 

yayınlar sayesinde literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca proje sonucunda, soğuk derze karşı 

alınacak önlemler, ilgili sektördeki kurum ve kuruluşlara sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk derz, Beton priz süresi, Beton birleşim arayüzeyi, Döküm zamanı 
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Project Abstract : The concrete used to create frame system of a structure, has the quality, compliance of 

standards, produced as specified strength in the project and desired workability specifics are extremely 

important in terms of stability and security for that structure. Design, production, transportation, placement, 

compaction and maintenance are the stages to determine the concrete's quality. When the same and enough 

care is taken for each one of these stages, the desired results can be obtained. Otherwise, it is difficult, and 

sometimes impossible to compensate the defects in and deficiency of one of these stages at a later stage. 

          During the placement of concrete into the mold, production defect may occur which leads concrete to 

work separately and damages the unity between mass of concrete poured at different times due to the 

weakness of adherence because of some glitches. That production defect, known as cold joints, may occur 

when pouring the second mass (layer) after the hardening of the concrete has just started or finished 

hardening. Despite of being various advices to avoid cold joints during concrete pouring process, when the 

literature is reviewed it's seen that there are limited number of studies on cold joints of concrete. In the 

scope of this project, the case of cold joints in concrete will be examined in detail using the following 

methods and the different casting time, critical duration and geometry recommendations for interface of 

joint point which are effective parameter in the formation cold joints will be presented. 

            In this study, concrete mixture will be produced with the certain amounts of crushed stone aggregate, 

portland cement, chemicals and water. Cold joint which is a construction defect will be investigated on 

produced concrete samples and solutions will be presented. For this purpose, concrete samples which is S3 

(100-150 mm) slump consistency class specified in TS EN 206, C25/30 type at minimum, 19 mm maximum 

aggregate grain size will be produced. Physical and mechanical properties of these concrete and hardening 

duration (with maturity index and penetration resistance of the fresh concrete) will be determined. 

           Different samples which are 100 × 100 × 500 mm beam, 350 × 250 × 70 mm prism, ø 100 × 200 mm 

cylinder, 150 × 150 × 150 mm cube will be produced to investigate the case of cold joints. In order to 

control formation of cold joint, concrete casting will be performed with different casting time, different 

strength class and joint geometry. In this study, casting will be done on C25/30 concrete strength class and 8 

different time period as -30, 0, +30, +60, +120, +240, +480, +1140. minutes according to the concrete 

hardening time. In addition, 100 × 100 × 500 mm concrete beam specimens with seven different joint 

surfaces (reference, gradual, 30 ˚, 45 ˚, 60 ˚, 90 ˚ and natural) will be produced to investigate the effect of 

the joint geometry of concrete. The uniaxial compressive strength, four-point bending tests, splitting tensile 

strength, direct tensile strength, pull-off, ultrasonic pulse velocity determination, density determination of 

the concrete and resonant frequency tests will be performed on produced samples. 

            As a result of this study, different concrete joint points, different durations before hardening, during 

hardening and after hardening on the cold joint will be investigated. Due to the international and national 

publications which is done with the results of project, it's thought that contribution to the literature will be 

provided. In addition, the precautions against cold joints will be presented to the relevant institutions and 

organizations in the sector as a result of the project. 

Keywords: Cold joint, Concrete setting time, Concrete joint interface, Time of cast  
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Proje No         : 2015.02.02.338  

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarında Bazı Bursaphelenchus Türlerinin Farklı 

Çam Türlerinde Patojenliklerinin Belirlenmesi  

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Süleyman Akbulut 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. İsmail BAYSAL, Arş. Gör. Nuray ÖZTÜRK 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 13.05.2015 – 13.05.2016 

Proje Özeti : Çam odun nematodu, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle, (Nematoda: 

Parasitaphelenchidae) iğne yapraklı orman ağacı türlerinde zararlı olan bir türdür. Bulaştığı çam ağaçlarında 

ani ölümlere neden olan ve çam kuruma hastalığının ana etmeni olarak adlandırılan bu zararlı, dünya 

genelinde yabancı kökenli zararlılar arasında en önemli olanlardandır. Kuzey Amerika dışındaki bölgeler 

için ekzotik kökenli bir zararlı olan bu tür Japonya, Çin, Güney Kore, Tayvan gibi uzakdoğu ülkelerinde 

önemli zararlara neden olmaktadır. Portekiz’de 1999 ve İspanya’da 2010 yılında ormanlık alanlarda varlığı 

tespit edilmiştir. Son olarak, Portekiz’de Pinus pinaster dışında P. nigra ağaçlarında da varlığının 

belirlenmesi nematodun yayılışını ve konukçu zenginliğini arttırdığını göstermektedir. Nematodun, önemli 

miktarda odun ithalatının gerçekleştirildiği ülkemize girme ve yayılma potansiyeli oldukça yüksektir. 

Türkiye, ormanlık alanının yarısı iğne yapraklı türlerden oluşan ve nematod zararı için elverişli iklim 

şartlarına sahip bir ülke konumundadır. Zararlının varlığının araştırılması, hastalık bileşenlerinin 

belirlenmesine ve akraba türlere yönelik yapılacak çalışmalar ülke ormancılığı için büyük önem 

taşımaktadır. 

          Önerilen bu çalışma ile ülkemiz ormanlarında yayılış gösteren altı farklı Bursaphelenchus türü (B. 

mucronatus, B. sexdentati, B. anamurius, B. vallesianus, B. andrassyi ve B. hellenicus) ve üç farklı çam türü 

(Pinus slvestris, P. nigra ve P. pinaster) için doğal ortamda koşullarında patojenlik çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Aşılamada düşük ve yüksek iki farklı nematod yoğunluğu 

kullanılacaktır. Patojenlik testi çalışmaları laboratuvar ve arazi çalışmaları olmak üzere iki aşamadan 

oluşacaktır. Laboratuvar çalışmalarında, aşılamada kullanılacak nematod türlerinin yeterli sayıya 

ulaştırılması için mevcut Bursaphelenchus türlerinin üretimi yapılarak aşılama işleminde kullanılacak farklı 

dozlardaki (2.000 ve 20.000 adet nematod) Bursaphelenchus solüsyonları hazırlanacaktır. Nematodların 

aşılanması işlemine 2015 yılının Mayıs ayında başlanması planlanmaktadır. Her nematod türü için her bir 

ağaç türünden 8 ağaç aşılanacaktır. Buna göre her ağaç türünden (6 nematod türü*8 ağaç*2 aşılama dozu) 

96 ağaç aşılanacaktır. Ayrıca her bir ağaç türü için 8 adet ağaç kontrol grubu olarak kullanılacaktır. 

Aşılanan ağaçlar 6 ay süre ile takip edilecektir. Ağaçlardaki reçine akışı ve diğer dış belirtiler (hastalık 

belirtileri) takip edilecektir. Çalışmanın sonunda aşılamanın yapıldığı ağaçlardan talaş örnekleri alınarak 

laboratuvara getirilecek ve nematod sayımları yapılacaktır. Patojenlik testi sonuçları istatistiksel olarak 

analiz edilecektir. Anahtar Kelimeler: Çam Odun Nematodu, Bursaphelenchus, Patojenlik, Pinus spp 

 

Project Abstract : The pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle, 

(Nematoda: Parasitaphelenchidae) is a pest of conifer forest trees. This pest, known as the causal agent of 

pine wilt disease which is charatacterized by the sudden death of infected pine trees, is one of the serious 

exotic pest around the world. Being an exotic pest outside of the North America, this species cause 

considerable losses in eastern Asia countries such as Japan, China, South Korea, Taivan. In 1999 and 2010, 

it was detected forest lands of Portugal and Spain respectively. Recently, detection of the nematode in P. 

nigra trees in addition to P. pinaster in Portugal indicates that the nematode increases both its distribution 

and host richness. Potential of introduction and permation of the nematode into our country is very high due 

to the considerable amount of wood importation from different countries. Turkey’s half of forest land is 

conifer tree species and also has a very suitable climatic conditions for the nematode damages. It is very 

important for country’s forestry to survey the presence of the nematode and the other components of pine 

wilt disease. By this project; pathogenicty tests of six native Bursaphelenchus species (B. mucronatus, B.  
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sexdentati, B. anamurius, B. vallesianus, B. andrassyi and B. hellenicus) on three pine species (Pinus 

slvestris, P. nigra and P. pinaster) under natural conditions are going to be studied. Two different, low and 

high, doses of nematodes will be used for inoculation tests. Pathogenicity studies consist of two phases; 

laboratory and field studies. In the laboratory studies, adequate number of nematodes for Bursaphelenchus 

species used in pathogenicity studies is produced and suspensions of two doses (2000, 20000) are prepared. 

Inoculation of nematodes will be performed on May 2015. For each nematode species 8 trees will be 

inoculated. In total for each tree species 96 trees (6 nematode species*8 trees*2 doses) will be inoculated 

with nematodes. Inoculated trees will be monitored for six months. At the end of the study, wood chip 

samples will be taken from trees and will be controlled and counted in the laboratory. The results of 

pathogenicity tests will be analyzed statistically. 

Keywords: Pine Wood Nematode, Bursaphelenchus, pathogenicity, Pinus spp 
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Proje No         : 2015.06.01.339 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Artırılmış Gerçeklik ile Ayrık Matematiksel Yapılar Dersi İçin E-Öğrenme İçeriği ve Mobil 

Uygulama Geliştirilmesi  

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Sinan TOKLU, Arş. Gör. Sultan ZAVRAK, 

                                                            Arş. Gör. Büşra TAKGİL, Arş. Gör. Ekrem BAŞER, 

                                                            Hamza ÖZSARAÇ, Zafer KANBUR 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 13.05.2015 – 13.12.2015 

Proje Özeti : Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlamaları ve yüksek işlem kapasiteleri ile tablet bilgisayarlar 

ve akıllı telefonlar hemen her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardan biri de eğitim alanıdır. 

Özellikle soyut kavramların öğrencilere anlatılmasında yardımcı teknolojiler büyük yenilikler getirmiştir. 

Uzaktan eğitim içerikleri hazırlanmasında kullanılan grafik ve animasyon teknolojilerini bir adım ileriye 

taşıyan Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi bunlardan biridir. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki 

çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle 

zenginleştirilerek meydana getirilen fiziksel görünüm olarak tanımlanmaktadır. Bu proje kapsamında, 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans programında verilmekte olan Ayrık İşlemsel 

Yapılar Dersinin içeriğinin bir kısmını (soyut kavramlarını) artırılmış gerçeklik teknolojisi ile destekleyecek 

içerikler geliştirilecektir. Yazılım geliştirme süreci olarak Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojisi 

kullanılacaktır. Projenin 7 aylık bir sürede tamamlanması planlanmaktadır. Araştırma ekibi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümünden 2 öğretim üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve bilgisayar öğretmeni olan 2 yüksek 

lisans öğrencisinden oluşmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Artırılmış gerçeklik, e-öğrenme 

Project Abstract : Due to their ease of handling and user-friendliness, tablet PCs and smart phones have 

started to use almost in everywhere. One of these application areas is education. Assistive Technologies 

have brought great innovations for describing abstract concepts to students. A new technology called as 

Augmented Reality carries a step forward graphics and animation Technologies which have been used for 

developing distance education contents. Augmented reality (AR) is a view of a physical, real-world 

environment whose elements are augmented (or supplemented) by computer-generated sound, video, 

graphics or GPS data. In this Project, a part of the abstract concepts of Discrete Mathematical Structures 

course that offered under Faculty of Engineering Department of Computer Engineering undergraduate 

program. Agile Software Development Process will be used in this Project. We plan to finish Project in 7 

months. Project team consists of 2 faculties and 3 research assistants from Department of Computer 

Engineering and 2 graduate students who are computer technology teacher. 

Keywords: Augmented reality, e-learning 
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Proje No         : 2015.18.03.340 

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı : Yüzme eğitimin üniversite öğrencilerinde benlik saygısı düzeylerine etkisinin incelenmesi  

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Kadir TİRYAKİ, Arş. Gör. Mensur PEHLİVAN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 13.05.2015 – 13.12.2015 

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna devam eden, 

daha önce yüzme eğitimi almamış, öğrencilerin Benlik Saygısı düzeylerine aldıkları yüzme eğitim 

programının etkisini incelenmektir. Bu kapsamda, öğrenciler 8 haftalık bir yüzme eğitimi programına 

gönüllü olarak katılacaktır. Öğrencilerin Benlik Saygısı düzeylerini ölçmek için Rosemberg (1965) 

tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Envanteri uygulanacaktır. Benlik saygısı düzeyleri ön-test ve son-test 

olarak iki defa olmak üzere ölçülecektir. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programında analiz edilecektir ve 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınacaktır. Benlik saygısı ve demografik özelliklerin ölçülmesi için betimsel 

istatistikler, ön-test son-test sonuçlarının karşılaştırılması için ise t testi uygulanacaktır. Araştırma sonuçları 

doğrultusundan ilgili kuruma ve öğrencilere çeşitli pozitif önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca, ilgili projenin 

2015 yılı içerisinde bir kongrede sunulması ve makale olarak yayınlanması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: Yüzme Eğitimi, Benlik Saygısı, Üniversite Öğrencisi.  

Project Abstract : The purpose of this study is to investigate the effects of swimming training program on 

the self-esteem levels of the university students attending School of Physical Education and Sport at Duzce 

University. For that purpose, students will join to a swimming training program with 8-weeks. Self-esteem 

Scale developed by Rosemberg (1965) was used in the study. All data of the study were analyzed with SPSS 

16.0 Package Program. Descriptive statistics, paired simple t test were used to analyze the data, and for all 

data, level of significance was determined to be 0.05. Some advisements will be submitted to institution and 

students according to results of the study. Also, it can be thought that this project results will submit to a 

congress and a journal to puslish in 2015. 

Keywords: Swimming Training, Self-esteem, University Students. 
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Proje No         : 2015.17.01.341  

Proje Türü     : Hızlı Destek Projesi 

Proje Başlığı  : Çocuk Öğrencilere İngilizce Bilim Öğretimi  

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yusuf  ŞEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Elif  TAŞKIN, Harun ÖZTÜRK, Leyla KARATAY, 

                                                            Sinan KARATAY, Serkan PADEM 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 13.05.2015 – 13.11.2015 

Proje Özeti : Yabancı dilde içerik/konu öğretimi, birçok farklı ülkede uygulanmış, öğrencilerin sınırlı yabancı 

dil becerileriyle bir yabancı dilde kendi yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun bilimsel konularda işlevsel olabilme ve 

yabancı dil becerilerini anlamlı aktivitelerle geliştirme açılarından başarılı sonuçlar alınmış bir öğretim 

yaklaşımıdır. Erken yaşlarda İngilizce olarak bilimsel konularla tanışmak ve bu konularda işlevsel olmak 

öğrencilerin bilimsel konulara ilgi duymaları, ilgi duydukları alanlarda farklı kaynaklara ve aktivitelere 

ulaşabilmeleri ve küresel ölçekte projelere katılabilmeleri ve projeler geliştirebilmeleri açısından önemlidir 

Çalışmamızda bilimsel içerik öğrencilere görsel açıdan zengin ve dil açısından öğrencilerin seviyesine uygun 

materyallerle ve öğrencilerin bizzat katılımlarını gerektiren aktivitelerle sunulacaktır. Öğrenciler iletişimlerini 

sınırlı İngilizceleri ile gerçekleştirme becerisi kazanacaklardır. Çalışmanın hedef kitlesi daha önce sınırlı ölçüde 

İngilizce eğitimine sahip 7-8 yaş gurubunda toplam 30 öğrencidir. Bir anadili İngilizce ve bir İngilizcesi anadili 

İngilizce olanların seviyesinde iki öğretici, 15 er kişilik sınıflarda tematik olarak hazırlanmış sosyal ve fen 

bilimleri içeren dersleri yürüteceklerdir. Program tamamen İngilizce olarak yürütülecek ve toplam yedi hafta 

sürecektir. Program başında ve sonunda öğrencilerin sosyal ve fen bilimleri ile ilgili bilgi ve tutumları ölçülecek 

ve programın bu alanlarda öğrencilerin bilgi ve tutumlarına katkısının olup olmadığı belirlenecektir. Benzer 

beceri ve tutum değerlendirmesi öğrencilerin İngilizce becerileri ile ilgili olarak ta gerçekleştirilecek ve 

programın öğrencileri İngilizce becerilerini nasıl etkilediği incelenecektir. Ayrıca program boyunca öğrencilerin 

iletişimleri ve aktivitelere katılımları geliştirilmiş gözlem araçları ile takip edilecek ve öğrencilerin farklı 

aktivitelere ilgileri, bilimsel ve yabancı dil açısından gelişim süreçleri daha detaylı olarak incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk öğrenciler, bilim eğitimi, yabancı dil olarak İngilizce, içerik  

 

Project Abstract : Content-based instruction in a foreign language is an approach used in various countries and 

found to be successful in making students with limited foreign language skills functional in content areas and 

developing their foreign language skills through meaningful activities. To get acquainted with and get functional 

in social and science content areas at an early age in English is important for learners to develop interests in 

science, to reach more resources and activities and develop and be part of projects at global level. In our study, 

students will be presented content knowledge through visually rich materials that are appropriate for the language 

level of students, and through activities that require hands-on-participation. Also, learners will be reqired to learn 

to communicate through their limited Englishes. The target population of the study is a total of 30, 7-8 year old 

students with limited Englsh language learning experience. Two instructors, one native and one with native-like 

English linguistic skills, will lead students in thematically-developed social and science content area classes 

comprising 15 students. The medium of instruction in the program will be English, the program will last seven 

weeks. The students’ knowledge in and attitudes towards social and science areas will be measured in the 

beginning and at the end of the program, and the program’s contribution to the students’ knowledge and attitudes 

wil be determined. Similarly, a skill and attitude measurement will be conducted for leearners’ English skills in 

the beginning and end of the program and changes in their skills and attitudes will be studied. Also, students’ 

interactions and involvements in the activities will be observed throughout the program by observation schemes, 

and the interests of the learners in different activities and patterns of learners’ development both in content areas 

and English will be documented in detail. 

Keywords: young learners, science education, English as a foreign language, content. 
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Proje No         : 2011.15.HD.001 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Finansal Stratejilerin Finansal Performansa Etkisinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi: 

Havayolu Taşıma Şirketlerinde Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. İstemi ÇÖMLEKÇİ, Erhan COŞKUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.01.2011 – 17.01.2012        
 

Proje Özeti : Finansın tarihinin M.Ö. 1800’lü yıllarda ilk kez Babil Kırallığı’nda Hammurabi yasaları ile 

düzenlenen bileşik faiz hesaplamalarına (Erkan, 2004) dayandığı düşünülmektedir. Strateji kavramının ise 

eski Yunan generallerinden Strategos’a (Dinçer, 2007) kadar uzandığını söyleyebilmekteyiz. Bu iki 

disiplinin ortak noktası olan planlamanın ise yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtilmektedir 

(Avder, 2006). Finansal planlama, finans fonksiyonlarının bir unsuru olarak kabul edilirken (Erkan, 2004), 

planlama, stratejiyi oluşturan üç aşamadan birini temsil etmektedir (Aktan, 1998). Finansal stratejinin ise 

literatürümüzde yeni bir kavram niteliği taşıdığı ve finansal performans konusunun literatürde çok işlenmiş 

olmasına rağmen finansal stratejilerin finansal performansa etkisi ile ilgili çalışmaların az sayıda olduğu 

görülmektedir (Örneğin, Acar 2003 “Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi”, Bülbül Ve Köse 

2009 “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle 

Değerlendirilmesi”, Clemens And Bakstran 2010 “A Framework of Theoretical Lenses And Strategic 

Purposes to Describe Relationships Among Firm Environmental Strategy, Financial Performance, and 

Environmental Performance”, Jacob ve diğerleri 2004 “An Empirical Assessment of the Financial 

Performance of Malcolm Baldrige Award Winners”).  Ayrıca turizm sektöründe, konu ile ilgili yapılan 

araştırmaya rastlanmamıştır. 

          Bu durum, yapılacak araştırmanın özgün bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda 

literatürdeki eksikliğe katkı sağlaması açısından büyük bir önem taşıyacağı düşünülmektedir. Araştırmada 

ulaşılacak sonuçların, şirketlerin mevcut stratejilerini geliştirmesi veya yeni stratejiler belirlemesi 

bakımından yol gösterici olacağı kabul edilmektedir. Finansal stratejilere sahip olmayan şirketlerin finansal 

strateji kavramının önemini anlaması konusunda uyarıcı nitelikte bir araştırma olacağı varsayılmaktadır. 

          Araştırmanın amacı, işletmeler açısından finansal stratejinin önemine vurgu yaparak, havayolu taşıma 

şirketlerinin belirledikleri finansal stratejilerin, finansal performanslarına etkisini veri zarflama analizi ile 

ölçmektir. Bu temel amacın yanında, havayolu taşıma şirketlerinin mali açıdan mevcut durumlarını analiz 

etmek ve finansal strateji tercihlerinde dikkat ettikleri hususları irdelemek gibi alt amaçlar da 

bulunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda nitel bir araştırma yapılacaktır. Araştırmayla ilgili veriler yüz 

yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilecektir. Elde edilen veriler ışığında işletmelerin finansal strateji 

belirleme de baz aldığı girdi ve çıktı unsurları tespit edilecektir. İşletmelerin girdi ve çıktılarını analiz 

ederek işletme etkinliğini ölçme yöntemi olan veri zarflama analizi ile veriler yorumlanacaktır. Araştırma 

bir proje yürütücüsü ve iki araştırmacı olmak üzere üç kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Araştırmanın 

aşamaları ise literatür taraması, veri toplama, verilerin analiz edilerek yorumlanması ve raporlama olarak 

belirlenmiştir. Dört aşamadan oluşacak bu araştırmanın yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsaması 

planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Finans, Strateji, Performans, Veri Zarflama Analizi. 
 

 

Project Abstract : It is thought that History of the Finance based on compound interest calculations 

regulated by the laws of Hammurabi of Babylon Kingdoom in 1800 BC (Erkan, 2004). It is said that the 

concept of the strategy lay up the generals of the ancient Greek Strategos (Dincer, 2007). These two 

disciplines have in common with a history of almost 50 years in the planning, is reported (Avder, 2006). 

Financial planning, is being considered as an element of financial functions (Erkan, 2004), planning  

represents one of the three phases of the strategy (Aktan, 1998). Although concept of the financial strategy 

is new in literature, financial performance is highly processed. The issue of financial strategies on the 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

impact of financial performance is seen that a small number of studies in the literature ( For example: Acar, 

2003 "Agricultural Holdings Financial Performance Analysis", Bülbül and Köse, 2009 "Turkish Food 

Companies Financial Performance Evaluation of Multiple Criteria Decision Making Techniques ", Clemens 

And Bakstran, 2010" A Theoretical Framework of Strategic Purposes Lenses and to Describe Relationships 

Among Firm Environmental Strategy, Financial Performance, and Environmental Performance ", Jacob and 

others, 2004" An Empirical Assessment Of The Financial Performance Winners of the Malcolm Baldrige 

Award "). Also researchs related with subject show that there is such a research in the tourism sector. 

           In this case the research shows that it has a unique character. At the same time, it is thought that this 

issue will carry a great importance in terms of contributing to the shortcomings in the literature. From the 

results of the study is to be expected to guide the companies to develop current strategies or identify new 

strategies. Corporate that do not have financial strategies, is assumed to be a research on the stimulating 

nature.to understand the importance of the concept of financial strategy. 

          The purpose of this research is to emphasis on the importance of financial strategy for businesses and 

to measure the impact of determined financial strategies by air transport companies to financial performance 

with Data Envelopment Analysis (DEA). Besides this main purpose, it has sub goals such as analyzing 

financially the current situation of transport companies and explicating that they note issues in their choice 

of financial strategy. In light of the basic objectives and sub objectives, a qualitative research will be used. 

Related data with research will be obtained by using face-to-face interview technique. With the help of 

obtained data, financial strategy formulation of firms will be determined based on the input and output 

elements. The Data Envelopment Analysis is preferred as Method of measuring, and analyzed the 

effectiveness of inputs and outputs of business, and the data will be interpreted. A project manager and two 

researchers are in the Research. The project has four stages: literature, data collection, interpretation and 

reporting of the data were analyzed, respectively. This study, consist of four phases, is planned to cover 

approximately one-year period. 

Keywords : Finance, Strategy, Performance, Data Envelopment Analysis. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Mehmet Akif ÖNCÜ, İstemi ÇÖMLEKÇİ, Erhan 

COŞKUN, “Havayolu Şirketlerinin Uyguladıkları Finansal Stratejiler Üzerine Bir Araştırma.” Ekonomik ve 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cill:6, Yıl:6, Sayı:2, 6:27-58, 2010. 
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Proje No       : 2011.15.HD.002 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Otel İşletmelerinde Basel II Uygulamaları ve İstanbul' da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel 

İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. İstemi ÇÖMLEKÇİ, Yasemin OLĞAÇ 

Proje Durumu : Tamamlandı 
 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  17.01.2011 - 17.01.2012         
 
 

Proje Özeti : Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS), 17 Mayıs 930’da 

İsviçre’de, Avrupa merkez bankalarının bankası olarak faaliyette bulunmak ve uluslararası ödemeler 

sistemini düzenlemek amacıyla G–10 ülkelerinin merkez bankası başkanları tarafından kurulmuştur. 1970’ 

li yılların ilk yarısında sabit kur sisteminin terk edilmesi ve 1974 yılında yaşanan petrol krizi sonucunda, 

uluslararası döviz ve bankacılık piyasalarında büyük dalgalanmalar meydana getiren sorunlara bir çözüm 

bulmak amacıyla 1974 yılı sonunda, bu bankanın nezdinde “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulaması 

Komitesi” adında bir komite oluşturulmuştur ( Bulutçu, 2007). 

           Basel Komitesi tarafından oluşturulan ve bankacılıkta risk faktörünü düzenleyen en son gelişme 

Basel-II Uzlaşısı’dır. Basel-II Uzlaşısı, G–10 ile AB ülkelerinde 2007 yılı, Türkiye'de ise 2008 yılı başından 

itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. Basel II Uzlaşısı, birçok araştırmacı tarafından 

irdelenmiş ve reel sektörde faaliyet gösteren işletmelere etkisi ortaya konulmuştur. (Arslan, İ. (2007), “Basel 

Kriterleri ve Bankacılık Sektörüne Etkileri”; Sakarya, Ş. ve Kara, S. (2008), “Türkiye’de Basel II Sürecinin 

Gelişimi ve Balıkesir’deki İşletmeler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma”; “Turgut, A. (2007), 

“Bankalar ve Kobi’ler İçin Dönüm Noktası: Basel II Standartları”; Yüksel, A. (2005), “Basel-II’nin Kobi 

Kredilerine Muhtemel Etkileri). Yapılan araştırmalara göre Basel II ve turizm sektöründe faaliyet gösteren 

otel işletmeleri ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamış olması çalışmanın özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda bu çalışmanın, literatürdeki eksikliğe katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Araştırmanın otel işletmelerinin Basel II kriterlerini daha iyi algılaması ve bu kriterlere uyum 

sağlamaya yönelik uygulamalarını geliştirmeleri konularında yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

bu çalışmanın, Basel II kriterlerine göre otel işletmelerinin nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarıcı 

bir nitelik taşıyacağı tahmin edilmektedir.  

             Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde Basel II kriterlerine uyum sağlamaya yönelik yapılan 

çalışmaları belirlemektir. Aynı zamanda otel işletmelerinde Basel II Uzlaşısı hakkında sahip olunan bilgi ve 

algılama düzeylerini tespit etmek alt amaçlar arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda daha 

kapsamlı veri toplamak için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğinin kullanılması tercih 

edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla yorumlanacaktır. Araştırmada bir proje yürütücüsü ve 

iki araştırmacı bulunmaktadır. Araştırmanın; literatür taraması, verilerin toplanması, verilerin analiz edilerek 

yorumlanması ve raporlanması olmak üzere 4 aşamadan oluşması planlanmaktadır. Araştırmanın bir yıllık 

sürede tamamlanması tahmin edilmektedir. 

Anahtar kelimeler : Basel II, Otel İşletmeleri. 
 

 

Project Abstract : International Payments Bank (BIS) has been established  to operate as the bank of 

European central banks and so as to organize international payments system by the central bank governors 

of the G-10 countries in 17 May 1930 in Switzerland. At the end of 1974,  named “Banking Regulation and 

Auditing Practise Committee” a committe has been formed. At the end of 1974,  named “Banking 

Regulation and Auditing Practise Committee” a committe has been formed so as to crack problems 

incremental increase green currencies international  in the foreign currency and banking Markets as a result 

the oil crisis in 1974 and abandonment of fixed rate system in first half 1970’s years. 

 Basel II Accors is the latest development to regelate risk sector in banking and is created by Basel 

Committee. Basel II Accord has been started to be aplication step by step G-10 and EU countries for 2007,  

and for 2008 in Turkey. Basel II Accord has been researched by many researchers and has been discovered 
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the effect businesses working within real sector.( Arslan, İ. (2007); “Basel II criteria and Effects of the 

Banking Sector”, Sakarya, Ş. ve Kara, S.(2008), “ The Development of Basel II  Process in Turkey and A 

Study on the Perception by Balıkesir Businesses”, Turgut, A.,(2007), “ The Turning Point for Banks and 

SMEs : Basel II Standarts”, Yüksel, A.(2005), “ The Possible Effects on SME Credits of Basel II”). 

According to the researhers,   it isn’t found any study releated to Basel II and  hotel management working in 

tourism ındustry. This is very important in terms of the originality of the study. At the same time, the study 

is thought very important in terms of contribution to literature. 

According to survey results, this study may guide about a better understanding of criteria of this agreement 

by businesses, the development of applications to adapt to Basel II criteria for hotel companies and looking 

businesses’ forward-strategies.  At the same time this study,  in our country at the hotel businesses Basel II 

criteria has not fully applied which should adopt thought about carry a stimulus attribute.  

          The main purpose of this study is to explain applications to ensure compliance about Basel II criteria. 

Together with for this purpose, the level of knowledge about the Basel II, perceived status and uncovering 

arrangements according to these criteria in hotel managements which are sub-goals also in there. And so the 

data will be obtained from hotel managers with using face to face interviews, and will be used qualitative 

research methods. And then these data will be interpreted through content analysis.           A project 

supervisor and two researchers contribute to the study. The research consists of 4 phases; literature review, 

data collection, analyzing and interpreting of data and Reporting of data. So All these operations are 

planned to cover approximately one-year period. 

Keywords: Basel II, Hotel Managements. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Mehmet Akif ÖNCÜ, İstemi ÇÖMLEKÇİ, 

Yasemin OLĞAÇ, “Basel II Uzlaşısına Uyum Süreci: İstanbul’da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel 

İşletmeleri Örneği.” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 
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Proje No        : 2011.04.HD.003 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : İdiopatik Hirsutismus ve Polikistik Overli Hastalarda Kardiyovasküler Riskin ve İnsülin 

Rezistansının Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALBAYRAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Müşerref  ERKAN, Hayriye YILDIRIM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.01.2011 –  17.04.2011        
 

Proje Özeti : Resistinin ve inflamatuvar hadiselerle ilişkili olduğu, vasküler endotel hücreleri aktive ettiği, 

düzkas hücre proliferasyonunu uyardığı izlenmiştir ve sonuç olarak aterosklerozda da rol oynadığı 

düşünülmektedir. Asimetrik dimetil arjininin (ADMA) ise nitrik oksit sentazı inhibe ederek endotel 

disfonksiyonunda rol almaktadır. Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve İdiopatik hirsutizm (İH) aşırı 

kıllanma ve hiperandrojenizm ile kendini gösterebilen patolojilerdir. PCOS hastalarında insülin reztansı (IR) 

ve hiperinsülinemi olduğu gösterilmiş ayrıca kardiyovasküler hadiseler yönünden risk taşıdığı da 

bildirilmiştir. İH hastalarında resistin ve ADMA  seviyesi bakılarak IR ve ateroskleroz gelişme riski 

literatürde bildirilmemiştir. Bu çalışma ile İH’li hastalarda IR ve artmış kardiyovasküler risk olup 

olmadığını rezistin ve ADMA seviyelerine bakarak tahmin etmeye çalışacağız. Risk varsa PCOS ve kontrol 

gurubu ile karşılaştırılacaktır.  

               PCOS veya İH tanısı olmayan 26 sağlıklı bireyden oluşan kontrol gurubu, PCOS ve İH 

hastalarından oluşan 26 kişilik iki gurup olmak üzere toplam üç çalışma gurubu olacaktır. Hirsutizm 

varlığında (modifiye ferriman Gallwey skoru, >8), düzenli menstrüel siklusa ve normal serum androjen 

profiline sahip, tiroid fonsiyonu bozukluğu, hiperprolaktinoma, klasik olmayan adrenal hiperplazi, PCOS, 

adrenal/ovaryan tümörü olmayan hastalar İH tanısı alacaktır. NIH (United States National Institute of 

Health criteria) kriterlerine göre hastalar PCOS tanısı alacaktır. Üç gurupta da hastaların plazma resistin ve 

ADMA seviyeleri karşılaştırılacaktır. Hastalardan periferik venöz kan numunesi alınacak, –70°C de 

muhafaza edilecek çalışma sonunda tüm kanlar analiz edilecektir. Analizi yapan laboratuar elemanı 

guruplara kör olacaktır. ELİSA metodu ile resistin ve ADMA seviyeleri ölçülecektir. Açlık serum insülin 

konsantrasyonu (μU/mL), açlık plazma glukoz konsantrasyonu (mmol/L)  ile çarpıldıktan sonra 22.5’a 

bölünerek HOMA-IR değeri hesaplanacaktır ve 2 değeri IR için kesme değeri olarak kabul edilecektir. 

Sayısal verilerin dağılımları test edildikten sonra üç gurup arasındaki resistin ve ADMA seviyeleri One Way 

ANOVA veya Kruskal Wallis testleri ile karşılaştırılacaktır. Sayısal parametreler arasındaki ilişki pearson 

veya spearmen corelasyon analizleri ile test edilecektir. Bu bir randomize tek kör kesitsel vaka-kontrol 

çalışmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, İdiopatik Hirsutism, Resistin, ADMA 
 

 

Project Abstract : Resistin was found to be secreted by macrophages in atheromas and to induce 

inflammation of the vasculature with expression of adhesion molecules and matrix metalloproteinases. In 

addition, resistin increase smooth muscle cell proliferation, angiogenesis and macrophage accumulation of 

cholesterol and triglycerides. Clinical studies have also demonstrated a relationship between coronary artery 

disease (CAD) and elevated resistin levels. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is an endogenous 

inhibitor of nitric oxide synthase (NOS), and it is supposed to have an association with endothelial 

dysfunction. Hirsutism is the presence of terminal hairs in women in a male-like pattern. It may result from 

various causes such as Polycystic ovary  syndrome and idiopathic hirsutism. Insulin resistance and 

hyperinsulinemia have been reported in PCOS patients so these patients have high cardiovascular  disease 

risk. There is no reported article regarding with increased cardiovascular  disease risk in IH patients using 

blood ADMA and resistin levels. In this study we will compare ADMA and resistin levels between PCOS 

and İH patients. 

             There will be 26 patients in controls, 26 in IH, 26 in PCOS groups. The diagnosis of IH was based 

on the presence of hirsutism (modified Ferriman-Gallwey score, _8), regular ovulatory menstrual cycles, 
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and a normal serum androgen profile including free testosterone, androstenedione, and dehydroe 

piandrosterone sulfate (DHEAS). Normal androgen levels were defined according to the reference values of 

the commercial kits. Thyroid dysfunction, hyperprolactinemia, nonclassic adrenal hyperplasia due to 21-

hydroxylase and 11_-hydroxylase deficiency, PCOS, and adrenal/ovarian tumors were excluded by 

appropriate tests and ultrasonography of the ovaries and the adrenal glands. PCOS will be diagnosed by 

using NIH (United States National Institute of Health criteria) criterias. Fasting blood samples were 

obtained by vein puncture in the early morning after admission. Plasma samples were stored at –70°C prior 

to analysis. Plasma resistin and ADMA  concentrations were measured by a commercially available kit of 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The estimate of insulin resistance by HOMA score was 

calculated with the formula: fasting serum insulin (_U/ml) _ fasting plasma glucose (mmol/liter)/22.5.  

SPSS 13 for Windows statistical package programme will be used for analysis after  normal distrubition of 

continues variabilies will be  tested resistin and ADMA levels will be compared with ANOVA or  Kruskall 

Wallis tests.  

Keywords: Polycystic ovary  syndrome, idiopathic hirsutism, Asymmetric dimethylarginine, Resistin. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2011.04.HD.004 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : Mid-Regional Pro-Adrenomedullin ve N-Terminal Pro-B-TİP Natriüretik Peptid ile Kalp 

Kapak Hastalığının Ciddiyeti ve Semptomları Arasındaki İlişki 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yasin TÜRKER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN, Arş. Gör.Taner UÇGUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.01.2011 –  17.07.2011        

Proje Özeti : Ciddi kalp kapak hastalarında başarılı kapak replasmanlarından sonra bile sol ventrikül 

fonksiyon bozukluğunun görülmesi, ameliyat zamanının doğru olarak tespitini zorunlu kılmaktadır. Bu 

zamanın tayininde ise, kapak hastalıklarının derecesinin belirlenmesi yanı sıra kardiyak fonksiyonların 

durumunun tespiti de önemlidir. Günümüzde kullanılan yöntemelerin bazı kısıtlılıkları mevcuttur.  Bu 

nedenle alternatif yöntemler araştırılmaktadır. Adrenomedullin, 52 aminoasittten oluşan ve ilk defa insan 

feokromositoma hücrelerinden izole edilmiş bir peptiddir. Adrenal medulladan ve hatta adrenal medulladan 

daha fazla miktarda çeşitli dokulardan (kalp, böbrek, akciğer ve daha çok endotelden) salgılanır. Bu 

çalışmada kalp kapak hastalarının semptomları ve kalp kapak hastalığının ciddiyeti ile pro-adrenomedullin 

(pro-AM) ve N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid (NT-pro-BNP) ilişkisi araştırılacaktır. Bu çalışma 

prospektif tipte bir çalışmadır.   

Project Abstract : In patients with severe heart valve cover successful replasmanlarindan even then left 

ventricular dysfunction, as of the time of surgery, identification of compulsory. This time of the 

determination, the cap diseases, as well as the determination of a degree of cardiac function in case of 

detection is also important. Available today, uc, some limitations are available. Therefore, alternative 

methods are being investigated. Adrenomedullin, 52 aminoasittten of and for the first time in human 

pheochromocytoma cells isolated from a peptide. Adrenal hormones), and even adrenal hormones greater 

amounts from various tissues (heart, kidney, lung, and more l-arginine) in the ovaries. In this study, patients 

with heart valve and symptoms of heart valve disease with the seriousness of the pro-adrenomedullin (pro-

AM) and N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide (NT-probnp) will explore the relationship. This type 

of study is a prospective study. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No         : 2011.04.HD.005 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : Metarnal Serumdaki çözünebilir HLA-G Düzeylerinin Gebelik Sonuçları ile İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. İsmail ÖZDEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. İsmail BIYIK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.01.2011 –  17.04.2012        
 

Proje Özeti : Preeklampsi maternal mortalite ve morbidite nedenleri arasında dünyada ilk sıralarda yer 

almaktadır. İntrauterin gelişme geriliği, preterm doğum, preterm erken membran rüptürü ise fetal mortalite 

ve morbiditenin önde gelen nedenleri arasındadır. Bu gebelik komplikasyonlarını önceden tahmin etmeye 

yönelik sayısız çalışma yapılmış fakat rutin kullanıma girmiş test ya da yöntem bulunmamaktadır.  

Preeklampside erken tanı ve fizyopatlojinin anlaşılması maternal ve fetal komplikasyonları önlemeye 

yönelik tedbirler alma açısından yararlı olacaktır. Preeklampsi patogenezinde rol alan en önemli teori 

trofoblast invazyonunun yetersiz olmasını öne süren teoridir. Ancak patolojinin plasenta düzeyinde olması 

nedeniyle prenatal dönemde noninvaziv metotlarla belirlenmesi oldukça zordur. Maternal serumda birçok 

molekül bakılmış ancak rutin kullanıma girememiştir. Fetüsün genlerinin yarısı paternal kaynaklıdır ve 

fetüse maternal immun toleransın nasıl geliştiği açık değildir. Fetal dokuların ve trofoblastların reddini 

önleyen moleküllerden biri de, aynı zamanda maternal serumda saptanabilen çözünebilir HLA-G’dir. Bu 

molekül başlıca ekstravillöz trofoblastlar, plasental makrofajlar ve mezenkimal koryonik villuslardaki 

endotelyal hücreler tarafından üretilir. HLA-G antijeni maternal spesifik sitotoksik T lenfosit cevabını 

baskılar ve NK hücrelerinin fonksiyonlarını azaltarak annenin gebelik ürünlerine karşı immün yanıtını 

baskılar.  

          Literatürde maternal serumda bakılan çözünebilir HLA-G düzeyi ile gebelik komplikasyonlarını 

belirlemeye yönelik klinik çalışma sınırlı sayıdadır ve hiçbirinde aynı hasta grubunda her üç trimesterde de 

maternal kan alınıp, gebelik sonuçları ile ilişkisi araştırılmamıştır. Yapılan çalışmalarda ilk trimesterdeki ya 

da üçüncü trimesterdeki maternal serum çözünebilir HLA-G düzeyleri araştırılmıştır. Biz ise çalışmamızda 

diğer çalışmalardan farklı olarak ikimci trimesterde de maternal serum çözünebilir HLA-G düzeylerini 

belirleyip benu doppler USG ile karşılaştırararak olası gebelik komplikasyonları ile ilişkisini araştırmayı 

planlıyoruz. Olası bir ilişki saptanması durumunda hangi trimesterdeki HLA-G düzeyinin daha anlamlı 

olduğu da ortaya konmuş olacaktır. Literatürde yukarıda sayılan tüm parametreleri aynı zamanda hesaba 

katıp analiz yapan yeterli prospektif çalışma mevcut olmaması nedeniyle, çalışmamız literatürdeki önemli 

bir eksikliği doldurmaya yardımcı olacaktır.    

          Etik kurul onayı alınan çalışmamızda 11–14. gebelik haftasında Down sendromu taraması için gebe 

polikliniğimize başvuran gebelerin tarama testi esnasında kanları alınacaktır. Aynı gebeler 20–23 gebelik 

haftasında anomali taraması için polikliniğimize başvurduklarında uterin arter doppler parametreleri 

ölçümleri yapılacak; aynı zamanda hastalardan tekrar kan alınacaktır. Aynı gebelerden tekrar 30–34 gebelik 

haftasında kanı alınacaktır. Hastalardan preeklampsi gelişenlerin rutin parametreleri not edilecektir. Bir 

hastanın takibi ortalama 7 ay olacaktır. 300 hastanın yaklaşık 6 ayda toplandığı hesaba katılırsa ve yazı 

aşaması da dahil çalışmanın yaklaşık 15 ayda biteceği hesaplanmaktadır. 
 
 

Project Abstract : Preeclampsia is the leading cause of maternal mortality and morbidity in pregnancy. 

Intrauterine growth retardation, preterm birth, preterm rupture of membranes are also among the leading 

causes of fetal and neonatal morbidity and mortality. Numerous studies have been conducted addressing the 

prediction of these pathologies before  overth disease process but non have been implicated into routine 

practice. 

Early diagnosis and understanding the physiopathology of preeclampsia will undoubtfully help the 

preventive measure to be taken. The most recognized hypothesis in the physiopathology of preeclampsia 

takes insufficient throphoblastic invasion into consideration. However it is difficult to determine this by 

noninvasive means in early gestational weeks since the pathology is at placental level. Many molecules have 
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have been investigated so far in an effort to predict preeclampsia but non have been validated. Half of the 

genes of the fetus are paternal and how immune tolerancy develops in maternal tissues is an enigma. One of 

the molecules that have been detected to play a role in developing immune tolerance is the soluable HLA-G 

antigen in maternal serum. This molecule is produced primarily in extravillous throphoblasts, placental 

macrophages and endothelial cells in mesenchymal chorionic villuses. HLA-G antigen attenuates the 

maternal immune response by suppressing specific cytotoxic T lymphocytes and function natural killer 

(NK) cells. 

Studies addressing the association role of soluble HLA-G and pregnancy complications are sparse 

in literature and none have investigated the role of this molecule in all three trimesters. Studies have 

concentrated on the first and the third trimesters. Differently, in this study, our propose is to investigate the 

role of soluble HLA-G in second trimester in conjunction with the uterine artery Doppler measurements to 

investigate the pregnancy complications. In case of a detected relationship between HLA-G and pregnancy 

complications, the trimester that the soluble HLA-G has to be measured will be clarified. Since there is no 

study in literature that considers and analysis the above mentioned parameters, our study may have help to 

give important missing information. 

In this Etics Committee approved study of ours, venous blood of the pregnant women will be 

withdraw who attends to our outpatient clinic for 11-14 week Down syndrome screening in addition to 

routine blood sampling. Uterine artery Doppler measurements will be carried out in the 20-23 weeks 

pregnancy and venous blood will be withdraw again. At 30-34 weeks of gestation the patients will be 

reevaluated and blood will be withdrawn last time. Parameters of patients who develop pregnancy will be 

noted. Follow-up of a patient will be about 7 months. 300 patients is planned be allocated in 6 months time 

and the study will be ended in 15 months time including the typing of study. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ismail Ozdemir, Ismail Biyik, “Maternal Serum 

Soluble HLAG in Complicated Pregnancies” J.Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Mar; 27(4):3814.            

DOI: 10.3109/14767058.2013.818126. 
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Proje Başlığı : Farklı Yoğunluktaki Fidan Seyreltme İşlemlerinin Kayın Gençliği Büyümesi ve 

Ekosistemden Besin Kaybına Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Murat SARGINCI,  Arş. Gör. Bülent TOPRAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.01.2011 –  17.05.2011        
 

Proje Özeti : Türkiye’de odun üretimi bakımından önemli bir tür olan kayın ormanlarının gençleştirilmesi 

sırasında toprak üstü ve altı-sistem önemli ölçüde tahrip olmaktadır.  

Karadeniz bölgesindeki gençleştirme çalışmalarında en önemli sorun olan diri-örtünün temizlenmesi 

için son yıllarda dozerle diri örtü temizliği en çok hatta tek başına kullanılan yöntem haline gelmiştir. Fakat 

dozerle diri örtü temizliği sırasında besin elementlerinin en önemli ve en dinamik havuzu olan üst toprağın 

taşınması önemli miktarda besin kaybına neden olmaktadır. Ayrıca sahaya gelen gençliğin çok sık olması 

uzun yıllar gençleştirme sahalarında fidanların fırça gibi sık ve büyümeden kalmasına neden olmaktadır.  

Gençleştirme çalışmaları sırasında tahrip görmüş olan bu gençleştirme sahaları tekrar bitki örtüsüyle 

kaplanana kadar besin sızdıran sistemlere dönüşmektedir. Bu nedenle bu sahalarda rekabet şiddetini 

düşürerek fidanların ilk yıllarda daha iyi beslenmesini ve dolayısıyla büyümesini teşvik etmek gerekir. Bu 

çalışmada gençlik belirli oranlarda seyreltilerek büyüme başarıları gözlemlenecektir. Bunun yanında 

fidanları seyreltme sırasında sahaya gelecek olan diri örtüde ilk üç yıl boyunca sahadan uzaklaştırılacaktır 

(devam ediyor). Böylece belirli oranlarda seyreltilerek diri örtü mücadelesi yapılmış sahalardaki fidan 

büyümeleri karşılaştırılacaktır.  

Araştırma sahaları, Batı Karadeniz kıyı bölgesi kayın ekosistemlerini temsilen Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü, Akçakoca İşletme Müdürlüğü’ne bağlı orman alanlarından seçilmiştir. Yaklaşık 590-780 m 

yükseklikte ve batı-kuzey yönlerinde 3 adet sahada kayında bol tohumun olduğu 2005 yılı yazında diri-örtü 

sahadan dozer kullanılarak uzaklaştırılmıştır.  

Fidanlar üç yaşında iken, 2008 yılında tür-içi rekabetle ilgili olarak sıklık işleminin uygulanması 

için metrekarede 1, 2, 4, 8 birey kalacak şekilde fidanlar seyreltilmiş ve ayrıca her blokta seyreltme 

yapılmayan bir adet kontrol ünitesi oluşturulmuştur. Her deneme ünitesi 50 x 50 m boyutlarındadır.  İşlem 

görmüş sahalarda diri örtüden dolayı fark yaratmamak için de mayıs ve temmuz aylarında yılda iki kez 

olmak üzere diri-örtü kontrolü yapılmıştır.  

Deneme deseni olarak blok deseni uygulanmıştır. Deneme üniteleri arasına kenar etkisini önlemek için 3 

metrelik tampon şeritleri bırakılmıştır. Toplam araştırma ise 5*3 blok= 15 deneme ünitesinden 

oluşmaktadır.   

İşlemlerin başlangıcında her bloktan yaklaşık 200 fidan topraktan kökleri ile birlikte sahayı temsil 

edecek yerlerden sökülerek, fidanların çap, boy, biyokütle miktarları belirlenmiştir.  Ayrıca işlemlerden bir 

yıl sonrada fidanların çap ve boy değerleri belirlenmiştir. Haziran-Temmuz 2010’da ve işlemlerin 3.yılının 

sonunda her işlem ünitesinden rastgele belirlenen noktalardan 30 fidan sökülerek toprak altı ve üstü 

biyokütle artımı,  spesifik yaprak yüzey alanı, boy ve çap artımları ile besin değerleri bakımından işlemler 

karşılaştırılacaktır.   

Farklı işlem görmüş sahalarda kayın gençliğinin besin içerikleri, fidan büyüme başarısı çap, boy ve 

biyokütle olarak mutlak değer ve göreceli artım oranları şeklinde tekrarlı ölçüm (repeated measurement) ve 

co-variance analizleriyle karşılaştırılacaktır.  

Her deneme ünitesinden rastgele belirlenen 5 noktada toprak profilleri anakayaya eğer daha derinse 

1.5 metreye kadar açılarak, toprak derinliği, pH, fiziksel analiz, iskelet oranı ve profillere ait diğer bilgiler 

elde edilecektir.  Ayrıca profilden örnekler alınarak topraktaki toplam besin miktarı hesaplanacaktır. Yine 

her deneme ünitesinden rastgele seçilen 5 noktadan toprağın ilk 20 cm deki hacim ağırlığı, pH, KDK ve 

besin miktarları alınan 2 set (bir hacim ağırlığı 1 analizler için) örneklerden belirlenecektir.  

          Ayrıca her işlem ünitesinde rastgele belirlenen 5 noktaya toprağın 30 cm derinliğine PVC borularına 
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monte edilmiş anyon katyon karışık reçine torbaları yerleştirilerek topraktan sızan anyon ve katyonlar 

yakalanmıştır. Torbalar her ay değiştirilerek tuttukları iyonlar laboratuar ortamında 2 N KCL ile çözeltiye 

geçirtilip falcon tüplere alınmış ve buzdolaplarında depolanmıştır. Bu veriler iyon kromatografide ocak 

2011’de analiz edilecektir. Böylece farklı işlem görmüş sahaların besin sızdırma oranları karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Orman, Ekosistem, Uzun Vadede Verimlilik, Rekabet, Toprak. 
 

 

Project Abstract : Eastern beech is an important species in terms of wood production in Turkey. During 

regeneration practices in eastern beech sites below and above ground ecosystem properties are significantly 

disturbed.  

Woody weed species are the most critical problem for forest regeneration in Coastal Black Sea region 

of Turkey. Different techniques have been used to remove woody weed from regeneration sites. However, 

mechanical clearing (bulldozer with a rake) have become the sole methods lately. However, mechanical 

clearing may result in removal of top soil that is the most dynamic pool of soil nutrients. In addition 

seedling established on mechanically cleared sites are very dense and they remain stagnated for years  

These disturbed sites turn to leaky systems until the sites occupied with vegetation covers. Thus to 

promote the seedling nutrition and growth competition intensity have to be reduced in these sites. In this 

study seedling density will be reduced in different rates and growth performance will be monitored. In 

addition weeds that will occupy the sites after lowering seedling density will also be removed from the sites.   

Experimental sites have been chosen from Bolu Forest District Management, Forest Akçakoca, 

Management Directorate sites representing coastal part of Western Black Sea beech ecosystems. During 

mast year of beech in 2005 weeds were cleared from the sites with mechanical removal. Between 590-780 

m altitude 3 sites from wertern and northernly facing sites were chosen. During a mast year for beech seeds 

(2005) sites preparation, mostly clearing of rhododendron was applied with a buldozer equipped with a rake.  

Three years after the experiment were commenced (2008) seedlings density was reduced to 1, 2, 4 

and 8 individual per meter square. On each block additional control plots with no treatments was 

designated.  On treated plots competing vegetations were removed 2 times a year to avoid any confounding 

effects for treatment.  

Randomized block design is used (5 x 3 block = 15 experimental units). At the beginning of the experiment 

200 seedlings from random location from each block were uprooted. The diameter, height and biomass of 

seedlings were recorded. At the end of the first year seedling diameters and height measurement were 

recorded. At the end of the third year (June-July 2010), 30 seedlings from each experimental unit will be 

removed and seedling, hegiht, diameter, above, and total biomas, specific leaf areas will be determined to 

compare the tratments.   

Nutrient content, diameter, height and biomass of seedlings will be computed as absolute and relative 

growth rate for each sites and treatments effects on these values will be compared as repeated measurement 

using co-variance procedures.  

For soil properties 5 randomly located profiles for each experimental plot will be excavated. From 

these profile soil depth, pH, physical analysis, nutrient content and other soil properties will be determined. 

In addition two soil sample sets on 5 randomly located spots will be taken at first 20 cm depth for bulk 

density, pH, KDK and nutrient contents of top soil. 

At five randomly located spots on each experimental unit PVC with onion-cation mixed resin bags 

were inserted at 30 cm soil depth. Resin bags collected ions and were replaced each month for the first year.  

Upon returning the laboratory resin bags were extracted with 2 N KCL. These solution heve been kept in 

refrigirators. They will be analyzed using an ion chromatography in winter 2011. Thus leaching soil nutrient 

for differently treated sites will be compared.  

Keywords: Forest, ecosystem, long-term productivity, competition, soil 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Bülent Toprak, Oktay Yıldız, Murat Sargıncı, 

2011. "Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Gençlik Sahalarında Seyreltmenin Fidan Büyümesi ve Toprağın 

Besin Durumuna Etkisi", Ekoloji 2011 Sempozyum Özet Bildiri Kitabı, Düzce, Sf:96 

           Bülent Toprak, Oktay Yıldız ve Murat Sargıncı, 2012. "Reçine Torbası Yöntemi ile Topraktan Sızan 

Besin Miktarının Belirlenmesine Yönelik Standartlar", Ekoloji 2012 Sempozyum Özet Kitabı, Kilis, Sf:422. 
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Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR 
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Proje Özeti : Gürültü, özellikle büyük kentlerde insan sağlığını tehdit eden önemli kentsel sorunlardan biri 

haline gelmiştir. İnsanların, taşıtların, inşaat alanlarının, endüstri-sanayi bölgelerinin vs neden olduğu 

gürültü, kentlerde sürekli hale gelen bir uğultuya dönüşmüştür. Deveci (2004)’ye göre, gürültünün insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sağırlığa kadar yol açabilmektedir. Gürültü bunun dışında, çeşitli beyin 

hasarları, dinleme ve anlama güçlüğü, dikkat dağınıklığı, iş verimi ve konsantrasyonda azalma, stres, baş 

dönmesi, sinirlilik gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. 

          Günümüzde özellikle kentsel gürültünün olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Literatürde de sıklıkla karşımıza çıkan gürültü ölçümleri, elde edilen ölçüm verilerine 

dayanarak gürültü haritalarının hazırlanması, oluşturulan haritalar üzerinden yorumlar yapılarak gürültü 

miktarlarının, yönetmeliklerde izin verilen miktarlardan fazla olan ve sınıra yaklaşan bölgeler için çeşitli 

çözüm arayışlarına gidilmesi yöntemi de bunlardan bir tanesidir. Ülkemizde de son yıllarda olumsuz 

etkisinin giderek daha belirgin olarak ortaya çıktığı gürültü kirliliğinin engellenmesi amacıyla gerek teorik 

gerekse de pratik ölçekli birçok çalışma yapılmaktadır. 

          Bunlara ek olarak otoban gürültüsü de özellikle metropol kentler başta olmak üzere birçok kentte 

günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle büyük kentlerde otobanlar artık kentlerin içinden 

geçmeye başlamış ve kentlerle bütünleşmiştir. Bilindiği gibi otobanlar durmanın, duraklamanın yasak 

olduğu ve hız sınırlarının kent içi limitlere göre çok yüksek değerlere ulaştığı yollardır. Bu durumda trafik 

gürültüsünün otoban çevresine olan etkisi, tartışmasız bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Asıl 

problem ise otobanlar üzerindeki dinlenme tesislerinin gürültüden etkilenim derecesidir. Bu derece, 

dinlenme tesisi ile otoban arasındaki mesafeye, arada gürültüyü engelleyici bir perdenin 

varlığına/yokluğuna ya da arazinin topografik yapısındaki farklılaşmaya bağlı olarak değişebilmektedir. 

            Otoban gürültüsünün engellenmesi amacıyla günümüzde yapılan çalışmalar arasında en yaygın olanı 

gürültü perdeleri oluşturulmasıdır. Bu perdeler canlı, cansız veya canlı-cansız karışık materyallerden 

olabilmektedir. Canlı materyal olarak, gürültünün engellemesi konusunda bitkiler kullanılmaktadır. Ancak 

kullanılacak bitkilerin türü, boyu, dikim sıklığı, bitki perdesinin yüksekliği, uzunluğu ve genişliği gibi 

parametreler, gürültünün engellenmesinde rol oynamaktadırlar. Sadece bitkiler değil, yol ile dinlenme tesisi 

arasındaki alanının topogfafik yapısı da bu konu üzerinde önemli bir etkendir. Dolayısı ile bu etkenlerin 

değerlendirildiği bir çalışmanın yürütülmesi gerektiği gündeme gelmektedir. 

Bu noktadan hareketle çalışma; Ankara-lstanbul otobanından ve dinlenme tesislerindeki çeşitli noktalardan 

(bitkisel perde varsa önünden ve arkasından, yolcuların dinlendikleri açık alanlardan) gürültü miktarlarının 

tespit edildiği, ve tüm bunlar yapılırken arazideki farklılaşmanın da dikkate alındığı bir şekle 

bürünmektedir. 

           Otoban gürültüsünün tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmaları içeren bu araştırma, BAP desteği 

ile Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR tarafından yürütülen "Kentsel Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları 

Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Düzce Örneği” isimli projeye de büyük sağlayacaktır. Çünkü Ankara-

İstanbul otobanı kent merkezine çok yakın bir yerden geçmektedir. Ayrıca yakın zamanda inşaatı bitirilmesi 

planlanan Zonguldak otobanı ise kent içerisinden geçecektir. Bu durumda otoban ve yakın çevresi kentsel 

alan kullanım türlerini, gürültü yönünden etkileyen temel unsurlardan biri haline gelecektir. 

Bu çalışmanın amaçları; 

• Otobanlardaki gürültü seviyesinin tespit edilmesi, 
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• Otoban kenarlarında yer alan dinlenme tesislerindeki çeşitli noktalarda (bitkisel perde varsa önünden ve 

arkasından, yolcuların dinlendikleri açık alanlardan) gürültü seviyesinin tespit edilmesi, 

• Otobanlardaki gürültü miktarlarının azaltılmasına yönelik, bitkilsel perdelemeyi içeren çözüm önerilerinin 

sunulması şeklinde sıralanabilmektedir. 

• Yol ve dinlenme tesisi arasındaki arazi farklılaşmasının, gürültünün miktarları üzerindeki etkisinin 

araştırılması, 

Bahsedilen bu çalışma bütünü içerinde, beklenen sonuçlar ve etkiler ise; 

• Otoban kenarında yer alan dinlenme tesislerinin, yoldan ne kadar içerde yer alması gerektiği, 

• Dinlenme tesislerinin oluşturulmasında nasıl bir arazi modelinin uygun olacağı, 

• Otoban kent içerisinden geçiyor ise, alan kullanımlarının gürültüden etkilenmemesi için otobanın ne kadar 

yakınına yaklaştın İması gerektiği konusunda çeşitli kararlar alınması, 

• Böylelikle otobanlardan kaynaklanan gürültünün (gerek dinlenme tesisleri gerekse de kent içi kullanımlar 

olmak üzere) azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi, 

• Özellikle gelecekte uygulamaya sokulacak otoban çalışmaları için planlama ve tasarım kararlarının 

oluşturulmasında veri olarak kullanılabilecek olması, 

• Proje sonuçlarının başta Karayolları Genel Müdürlüğü, belediye, il sağlık müdürlüğü, il çevre ve orman 

müdürlüğü ve üniversite olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması ile konunun gündeme 

alınmasının, geleceğe yönelik aktarımların ve altyapının hazırlık çalışmalarının başlanmasının sağlanması 

şeklinde sıralanabilmektedir. 

Yapılacak olan bu çalışma, BAP desteği ile Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR tarafından yürütülen “Kentsel Alan 

Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Düzce Örneği" isimli proje ile 

benzer paralellikler göstermektedir. Bu sebeple Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR, bu çalışmanın da başarılı bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak için yönlendirici ve takipçi bir rol üstenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Otoban, gürültü, bitki perdesi. 

Project Abstract : Noise has become one of the urban problems that threaten 'human health particularly in 

big cities. Noise caused by humans, vehicles, construction zones, industrial zones etc. has turned into a 

background noise that has become permanent in cities. According to Deveci (2004) the negative effects of 

noise on human health can get as serious as deafness. Apart from this, noise leads to problems such as 

various brain damages, difficulty in listening and comprehending, distractibility, reduction in work 

efficiency and concentration, stress, dizziness and nervousness. 

         The first regulation that covers the harms of and measures against noise is the “Noise Control 

Regulation" issued in December 11, 1986 in the official gazette with the issuance number of 19380. The 

objective of this regulation is to allow for an environment which is not harmful to the comfort, tranquility 

and bodily and psychological health of the individuals. The regulation, in line with this objective, covers the 

definition of noise related terms and the determination of limits of the noise control. 

         Today, various researches have been being conducted to reduce the negative effects of particularly the 

urban noise. The noise control steps in one of the methods seen frequently in literature are as follows: Noise 

is measured, noise maps are made based on the obtained measurement results, the noise maps are 

interpreted, the regions where the noise level is higher than or close to the limits stated in the regulations are 

determined and finally resolution efforts are made. 

The objectives of this study are the following: 

• To measure the noise levels for twelve months in the boulevards and streets of Duzce city center, and to 

make noise maps. 

• Through the interpretation of these maps to determine the regions in the boulevards and streets where the 

noise level is higher than or close to the noise limits. 

• To present the relationships between noise and usage type, and to investigate whether the usage types on 

or in the vicinity of the boulevards and streets prevent or increase the noise. 

• To present various solution offers to minimize the negative effects of noise in regions where the noise is 

higher than or close to the limits. 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

• To correlate the population and the urban usage type with regions within which the noise level distribution 

is heterogeneous. 

• To present daily, weekly, monthly and seasonal fluctuations for the measurement period. 

• With measurement results of particularly the green areas in hand, to determine the role of the green 

areas on noise prevention with respect to their size as well as the leaf characteristics of the plant 

species growing there. 

The expected results and effects of this entire study are the following: 

• Because no noise related studies have been conducted in the Duzce city center yet, this study’s results can 

be used as data in the city plans and city design decisions to be executed today and in the future. 

• Obtained information and ideas will shed light on city planting efforts. The kind of studies that can be 

conducted by landscape architectures to reduce noise will be determined together with the 

determination of how the future studies and the planning decisions will be shaped under the light of the data 

obtained. 

• Project results will be submitted to the related agencies and institutions which are first and foremost the 

municipality, provincial directorate of health, provincial department of environment and forestry, and 

universities; thus the subject matter will have been put on the agenda. Preparatory studies for future oriented 

transfers and the infrastructure will start. 

         The study that will be conducted for Duzce will be conducted for other cities, thus contributing to an 

expansion from local scale to larger scale, namely from the city scale to geographical region scale, and from 

the geographical region scale to the country scale. 

         Project involves the following stages: The performance of noise measurements in 22 boulevards and 

streets of the city of Duzce for twelve month twice a day (morning and evening). The formation of noise 

maps by using the measurement values, interpretation of the values through statistical analysis. The 

synthesis of noise values-usage of areas and demographic data. Presentation of general suggestions for the 

regions with noise pollution. And presentation of suggestions particularly with regard to the discipline of 

landscape architecture. 

         The statistical evaluation of the obtained data will be conducted daily, weekly, monthly and seasonally 

with analysis of variance (ANOVA) in the SPSS 13 software, the comparison of the averages will be done 

by Duncan test. 

Keywords: Highway, Noise, Plant Screen. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No        : 2011.02.HD.008 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Ekin Atıklarından Enzimatik Hidroliz İşlemi ile Biyoetanol Üretimi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Yalçın ÇÖPÜR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Arş. Gör. Ayhan TOZLUOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 17.01.2011 –  17.01.2012        

Proje Özeti :Nüfusun hızla artmasına paralel olarak enerji tüketiminin de hızla artması, enerji kaynaklarının 

fosil kökenli ve yakın gelecekte tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olması, öte yandan enerji fiyatlarının 

hızla yükselmesi ve çevresel problemlerle karşılaşması insanları yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına 

yöneltmiştir. Fosil kökenli yakıt kaynaklarının yerine günümüzde sağladığı avantajlarıyla özellikle enerji 

sektöründe bir devrim haline gelen biyoetanol üretiminin odun biyokütlesi yerine farklı yenilenebilir 

hammadde kaynaklarından sağlanabiliyor olması özellikle bu sektör ve ülke ekonomisi için ikinci büyük 

devrimdir. Yıllık bitki ve tarımsal atıkların bu sektörde değerlendirilmesiyle hem ormanlara olan talebin 

azalacağı hem de var olan potansiyelleri ile orman endüstrisinde ve enerji üretimi amaçlı kullanım 

alanlarında önemli bir boşluğu dolduracakları kesindir. Ekonomik değeri düşük/yok olan lignoselülozik 

biyokütlelerden biyoetanol üretimi olanaklarını araştırılması önemlidir. Bu kapsamda elde edilecek son 

ürünün veriminin belirlenmesinde hammaddelerde ve herbir işlem sonrası oluşan ürünlerde şeker analizi 

öne arz etmektedir. HPCL cihazında yapılan şeker analizleri ile odunsu materyali oluşturan şeker birimleri 

tanımlanmakta ve biyoetanol üretim işlemlerindeki değişimlerinin takibi bu çalışma kapsamında önem arz 

etmektedir.  

Halihazırda yürüttüğümüz 109O200 nolu TUBİTAK Projemiz “Enzimatik Hidroliz İşlemi ile Fındık 

Zurufu, Mısır Sapı ve Ekin Saplarından Biyoetanol Üretimi” Doç. Dr. Yalçın Çöpür proje yürütücülüğünde 

devam etmektedir. Kullandığımız HPLC Shodex SH1011 şeker kolonunda arzu etmemekle beraber 3 şeker 

(mannoz, xylose ve galactose) pikinin üst üste (overlap) binme durumunu söz konusudur. Bu proje 

kapsamında elde ettiğimiz verilerimizi bu şekilde değerlendirme durumunda bulunmakla beraber bu proje 

kapsamında overlap eden üç şeker birimininde ayrı ayrı okunması ve şeker analizlerinde daha net sonuçlar 

elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla fındık zürüfü, ekin ve mısır sapları kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoetanol, Ön Muamele, Hidroliz, Fermantasyon. 

Project Abstract : Increase in consumption of energy paralel to increased population, environmental issues 

and danger of depletion of present energy sources forces countries to use clean energy. Instead of wood 

biomass, new resources to produce bioethanol are very important for country’s economy.  Using annual 

plants and agricultural wastes expected to diminish the pressure on natural forests. The aim of this work is 

to determine the sugar content of biomass using HPLC. 

Keywords: Bioethanol, Pretreatment, Hydrolysis, Fermentation. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :    --- 
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Proje No           : 2011.03.HD.009 

Proje Türü       : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı     : Diatomit ve Zeolit İkameli Betonların Korozif Etkilerine Karşı Davranışlarının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Muhsin SAVAŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.01.2012       Ek süre : 3 Ay  

Proje Özeti : Beton, su, agrega, çimento ve gerektiğinde katkı malzemeleri kullanılarak hazırlanan kompozit bir 

malzemedir. Beton dayanıklılığı, hava koşullarından, sülfatlı/asitli sulardan, yıpratıcı kimyasal ve fiziksel 

olaylardan etkilenmektedir. Son yıllarda beton içerisinde çeşitli puzolanların kullanımı ile taze ve sertleşmiş 

betonun dayanım/dayanıklılık özellikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yüksek fırın cürufu, uçucu kül, tras, silis 

dumanı gibi puzolanlar yaygın kullanılan puzolanlardır. Diatomit ve zeolit de betonun dayanım ve dayanıklılık 

özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılan puzolanlardan ikisidir.  

          Bu çalışmada, biri Portland çimentosu, altısı faklı oranlarda puzolan içermek üzere toplam yedi farklı 

bağlayıcı kullanılarak taze beton karışımları hazırlanacaktır. Karışımlarda toplam bağlayıcı ağırlığının %1’i 

oranında yüksek oranda süperakışkanlaştırcı katkı kullanılacaktır. Hazırlanan taze beton numuneleri 15x15x15 

cm’lik küp numunelere dökülecektir. Her bir deney için üçer numune ortalamasından faydalanılacaktır. 

Numuneler 24 saat ardından kalıplardan alınarak 13 gün boyunca 23±2 °C’lik suda kür edilecektir. Kür işlemi 

ardından numuneler, 28 ve 90 gün boyunca 7500 mg/l MgSO4, %5 H2SO4, %5 NaCl ve suda olmak üzere 

bekletilecektir.  28 ve 90 gün sonunda numuneler üzerinde basınç, yarmada çekme dayanımı ve tahribatsız 

deneyler gerçekleştirilecektir.  

          Sonuç olarak yapılan bu çalışmayla elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanarak, diatomit ve zeolitin 

çimento yerine ikame edilmesiyle betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerindeki değişim belirlenmeye 

çalışılacaktır. Analiz sonuçlarına göre diatomit ve zeolit ikameli çimentoların yüzey özelliklerinin betonun 

dayanım ve dayanıklılık özelliklerine etkisi yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beton, Çimento, Korozif Etki, Diatomit, Zeolit. 

 

Project Abstract : Concrete is a composite material prepared by using water, aggregate, cement and additives 

materials when it is necessary. Durability of the concrete is affected by weather conditions, sulphate/acidic water, 

corrosive chemical and physical events. In recent years, with the use of various pozzolans in concrete, 

strength/durability properties of fresh and hardened concrete have being tried to develop. Blast furnace slag, fly 

ash, trass and silica fume are the pozzolans which are used commonly. Diatomite and zeolite are two of the 

pozzolans used to improve the strength and durability of the concrete. 

          In this study, using totally seven different binders-six binders containing different proportions of pozzolans 

and one of them is reference sample, fresh concrete mixtures will be prepared. In mixtures, 1% of the total weight 

of binder, highly super-plasticizer additives will be used. The prepared samples of fresh concrete will be poured 

into 15x15x15 cm cube samples. The average of three samples will be used for each experiment. The samples 

will be taken from the blocks after 24 hours, and then they will be cured in 23 ± 2 ° C water for 13 days. After the 

curing process, the samples will be steeped in 7500 mg/l MgSO4, 5% H2SO4, 5% NaCl water for 28 and 90 days. 

At the end of 28 and 90 days, compressive strength, splitting tensile strength and non-destructive tests will be 

carried out on the samples. 

          In conclusion, by comparing the results obtained in this study with each other, by replacing the diatomite 

and zeolite cement, the change in the strength and durability properties of concrete will be tried to determine. 

According to the results of the analysis, surface properties of cements with zeolite and diatomite will be 

interpreted effects on concrete strength and durability. 

Keywords: Concrete, Cement, Corrosive effect, Diatomite, Zeolite. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Yılmaz KOÇAK, Muhsin SAVAŞ, “Diatomit 

İkameli Betonların MgS04 Etkisine Karşı Davranışı”, Uluslararası yapı kongresi, 2012., 
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Proje No        : 2011.03.HD.010 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Uçucu Kül İkameli Çimento Numunelerinin Hidratasyon Gelişimi ve Mekanik 

Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Suna NAS 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.01.2012       Ek süre : 3 Ay  

Proje Özeti : Ülkemizde, termik santrallerden elde edilen uçucu külün, çok az bir kısmından yararlanılması 

hem çevre sorunları açısından,  hem de ekonomik kayıp olması açısından sorunun çözümüne yönelik 

çalışmaları zorunlu kılmaktadır.  

          Aynı zamanda ülkemizde puzolan kullanımının beton ve çimento harçlarının basınç dayanımına 

olumlu etkisi tespit edildiği için giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Özellikle endüstriyel atıkların 

değerlendirilmesi ile çevresel kirliliğin azaldığı, dolayısıyla çevre ve enerji kaynaklarının korunmasının 

sağlandığı belirlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde uçucu külün beton 

geçirimliliğini azalttığı ve buna bağlı olarak basınç dayanımını arttırdığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra 

uçucu külün hidratasyon gelişimine yönelik yapılan çalışmaların ülkemiz genelinde daha az olduğu 

görüşmüştür. Dolayısıyla uçucu kül ikameli çimento harçlarının basınç dayanımlarının olumlu etkisinin,  

hidratasyon gelişimleri ile birlikte değerlendirilerek incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

          Bu çalışmada uçucu külün puzolanik reaktivitesini belirleyebilmek ve buna bağlı olarak çimento 

harçlarının basınç dayanımına etkisini araştırmak amacıyla hazırlanacak olan uçucu kül ikameli 

çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri ile hidratasyon gelişimleri incelenecektir. 

          Çalışmada, Referans ve uçucu kül ikameli  (%5, 10, 15, 20, 25 oranlarında) çimentolar için 2, 7, 28, 

56 ve 90 günlük standart çimento deneyleri ile basınç dayanımları tespit edilecektir. Ayrıca Kritik süre olan 

28. hidratasyon gelişimindeki özellikler SEM, DTA-TG, XRD, FT-IR gibi analiz teknikleri kullanılarak 

incelenecektir. Yüzey özelliklerini tespit edebilmek için hammaddelerin elektrokinetik (zeta) potansiyelleri 

tespit edilecektir.  

          Sonuç olarak yapılan bu çalışmayla elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanarak, uçucu külün 

çimento yerine ikame edilmesiyle meydana gelen reaksiyon tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Uçucu Kül, çimento, hidratasyon, zeta potansiyel, FT-IR, SEM 

Project Abstract : In our country, the use of small part of fly ash that is obtained from thermal power 

plants entails the studies for solution both in terms of environmental issues, both in terms of economic loss. 

         At the same time in our country as the positive impact of compressive strength of concrete and cement 

mortars is determined, it is seen that the use of pozzolan increasingly becomes widespread. Especially, it is 

stated that environmental pollution is reduced with the evaluation of industrial waste so the environment and 

energy resources are protected. 

         When the studies in our country and in the world are examined, it is observed that fly ash reduce 

permeability of concrete and consequently increases the compressive strength. In addition, it is seen that the 

studies for the development of fly ash hydration are less across our country. Therefore, it is thought that the 

examination of the positive effect of compressive strengths of cement mortars with fly ash by evaluating 

with the development of hydration is important. 

          In this study, to determine fly ash pozzolanic reactivity and   consequently to investigate the effect to 

compressive strength of cement mortars, which will be prepared fly ash with cement physical, chemical and 

mechanical properties with the development of hydration will be examined. In the study, for reference and 

cement with fly ash (5, 10, 15, 20, 25% by weight) 2, 7, 28, 56 and 90 day standard cement tests and 

compressive strength will be determined. In addition, properties in the 28th development of hydration which 
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 are the critical period, as SEM, DTA-TG, XRD and FT-IR will be examined by using analysis techniques. 

Electrokinetic(zeta) potential of raw materials will be identified for to detect of surface properties  

          In conclusion, the results obtained in this study compared with each other, instead of cement, fly ash 

replacing the reactions that occur are evaluated. 

Keywords : Fly Ash, cement, hydration, Zeta potential, FT-IR, SEM. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Yılmaz KOÇAK, Suna NAS, “Uçucu Kül İkame 

Oranının CEM I Çimentosunun Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi.”  Uluslararası yapı kongresi, 

2012. 
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Proje No        : 2011.03.HD.011 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Atık Lastik ve Yüksek Fırın Cürufu İkameli Çimentoların Yüzey Özelliklerinin Çimento 

Harçlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Lale ALPASLAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.05.2012       Ek süre : 4 Ay  

Proje Özeti : Ülkemizde, çeşitli endüstri kuruluşlarından ortaya çıkan atıklar hem ekonomik hem de çevre 

dengesi açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu atıklardan yüksek fırın cürufu ve atık lastikler 

özellikle göze çarpmaktadır. Bu atıkların değerlendirilmesi için de özellikle çimento ve beton sektöründe 

yoğun çalışmalar yapılmaktadır.  

         Bu çalışmada yüksek fırın cürufu ve atık lastik ikamesinin, çimento özelliklerine etkisinin 

araştırılacaktır. Portland çimentosu (PÇ 42,5 R), yüksek fırın cürufu ve atık lastik ikameli çimentoların 

fiziksel, kimyasal, mineralojik, moleküler ve mekanik özelliklerinin yanı sıra Portland çimentosu, yüksek 

fırın cürufu ve atık lastik taneciklerinin elektrokinetik potansiyelleri (zeta potansiyel) belirlenecektir. Ayrıca 

28 günlük mikro yapıları SEM ile belirlenecek ve harç numuneleri, 2, 7, 28 ve 90 gün sonlarında basınç 

dayanım testleri yapılarak incelenecektir.   

         Sonuç olarak yapılan bu çalışmayla elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanarak, yüksek fırın cürufu 

ve atık lastiğin çimento yerine ikame edilmesiyle hidratasyon esnasında meydana gelen reaksiyonlar tespit 

edilmeye çalışılacaktır. Analiz sonuçlarına göre atık lastik ve yüksek fırın cürufu ikameli çimentoların 

yüzey özelliklerinin çimentonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Çimento, yüksek fırın cürufu, atık lastik, zeta potansiyel, FT-IR. 

Project Abstract : Various industrial wastes make problems for economy and environment balance in our 

country. Especially blast furnace slag and waste tire are attracting the attention in wastes. Intensive studies 

are worked in cement and concrete sector for using these wastes.  

          In this work, blast furnace slag and waste tire affect on cement properties will be investigated. The 

physical, chemical, mineralogical, molecular and mechanical properties of Portland cement and blended 

cement containing blast furnace slag and waste tire, as well as the electrokinetic potentials (zeta potential) of 

blast furnace slag, waste tire and Portland cement particles are assigned. In addition 28 days old 

microstructure surface analysis are made by SEM and pressure resistance tests of mortar samples will be 

made at the end of 2, 7, 28 and 90 days. 

           Finally, results of this work will be compared to each other cement. Blast furnace slag and waste tire 

are worked to determine reaction, by using in place of cement, during the hydration. According to the 

results of the analysis are interpreted effects of surface properties of waste tire and blast furnace slag 

blended cements on physical and mechanical properties of cement.  

Keywords : Cement, blast furnace slag, waste tire, zeta potential, FT-IR. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Yılmaz KOÇAK,Lale ALPASLAN, “Yüksek Fırın 

Cürufunun Çimentonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi.” Uluslararası yapı kongresi, 2012. 
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Proje No        : 2011.15.HD.012 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Marka Değeri ve Tüketici Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki: İstanbul' daki Beş Yıldızlı 

Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR, Pelin Fatma TUNA, Sedat ÇELİK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.04.2012        
 

Proje Özeti : Marka değeri genel olarak rekabet gücü sağlayacak şekilde markanın pazardaki gücünü yansıttığı 

için son zamanlarda oldukça önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. 1980’li yıllarda geliştirilen ve 1990’lı 

yıllarda önem kazanan marka değeri kavramı, İngilizce “brand equity” teriminin çevirisi olarak kullanılmaktadır. 

Fakat aynı terim “marka ederi” ve “marka denkliği” gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Tüketicilerin belli bir 

ürünün seçiminde karar vermelerine yol açan algıların yaratılması pazarlama iletişiminin temel görevi olarak 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, tüketicilerin gereksinim ve beklentileri tek bir biçime sokulamayacak kadar 

çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle de üretilen üründen yaratılan markaya doğru uzanan bir kayma, marka 

kavramını pazarlama iletişimi çevrelerinde çok değerli bir konuma getirmiştir. 

         Araştırmanın amacı, otel müşterilerinin algıladıkları marka değeri ile satın alma davranışları arasında bir 

ilişki olup olmadığını varsa ne tür bir ilişki olduğunu incelemektir. Bu araştırmanın evrenini İstanbul’daki 37 adet 

beş yıldızlı otel işletmelerinin müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmanın İstanbul’daki beş yıldızlı otel 

işletmelerinde yapılma nedeni, kolay ulaşılabilir ve İstanbul’un Türkiye turizmi içerisinde önemli bir yere sahip 

olması aynı zamanda beş yıldızlı otel işletmelerinin marka değerinin yüksek olmasıdır. Araştırma verilerinin 

analizinde nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinin kullanılması düşünülmektedir. 

         Araştırma bir proje yürütücüsü ve üç araştırmacı olmak üzere dört kişiden oluşmaktadır. Araştırma literatür 

taraması, verilerin toplanması, verilerin analizi ve raporlanması olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. 

Araştırmanın 12 aylık bir süreyi kapsaması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Tüketici Satın Alma Davranışı, Otel İşletmeleri, İstanbul 
 

Project Abstract : Recently, Brand equity has been considered as a very important subject as it reflects the 

power of brand in market by means of providing the power of competition in general. It is an English term which 

was developed in 1980s and gained importance in 1990s. However, the same term is also stated with such 

concepts as “brand worth” and “brand balance”. The creation of the perceptions, causing consumers to choose a 

certain product, is described as the basic task of marketing communication. In addition to this, the requirements 

and expectations of the consumers show variety. Therefore, the shift from the manufactured product to created 

brand provides the concept of brand a crucial position in marketing communication environment. 

         The aim of the study is to examine whether there is a relation between the consumers’ brand equity 

perceptions and their buying habits or not and if any, what kind of relation is it. The customers of 37 five stars 

hotel enterprises in Istanbul build up the universe of this study. The reason why the study is conducted in five 

stars hotels in Istanbul is that they have a great brand equity and importance for tourism in Turkey besides being 

easily reachable. Questionnaire technique, one of the quantitative research methods, is thought to be used in data 

analysis. 

         The study will be conducted by foursome; a project coordinator and three researchers. The study has 4 

stages: literature scanning, data acquisition, data analysis, interpellation and reporting process. The study is 

thought to cover 12 months period. 

Keywords: Brand Equity, Consumer Buying Habits, Hotel Enterprises and Istanbul. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.03.HD.013 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : 1999 Depremleri Sonrası Düzce İlini Yeniden Yapılandırma Süreçlerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hakan ARSLAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Emrah YILMAZ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.10.2011        

Proje Özeti : Depremler ani olarak ortaya çıkmakta ölümlere, yaralanmalara ve maddi-manevi hasarlara yol 

açarak toplumsal hayatta ciddi olumsuzluklara yol açmaktadırlar. Depremlerin yol açtığı çok yönlü 

zararların azaltılabilmesinde deprem öncesi ve sonrası planlama ve tasarım çalışmaları çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu tür çalışmalarda geçmiş depremlerden elde edilen deneyimler doğrultusunda depreme 

uğramış bölgeler incelenmekte ve analiz edilerek değerlendirilmektedir.  Bu değerlendirmeler sonucunda 

elde edilen veriler olası kısa ve uzun vadeli deprem zararlarının azaltılmasında kullanılabilmektedir. 

        Bu çalışma Türkiye’deki büyük ölçekli deprem sonrası yeniden yapılanma programları için yerel ve 

merkezi yönetimlere, proje yöneticilerine, politika yapıcılara ve karar vericilere yardımcı olmayı 

hedeflemekte ve deprem sonrası yeniden yapılanma için sosyal ve fiziksel çevrenin nasıl yapılanacağına 

ilişkin verilecek karmaşık ve ardışık kararların uzun vadedeki etkilerini incelemektedir.  

        Bu araştırmada mekânsal dönüşüm ve şekillenme geçmişe dönük bir perspektifle değerlendirilecektir. 

Böylece toplumsal yeniden yapılanma sürecindeki yeni mekânsal şekillenmenin kullanıcı beklentileriyle ve 

depreme uğramış bölgenin psiko-sosyal arka planıyla uyumu irdelenecektir. Ayrıca deprem sonrası yeniden 

yapılanmanın sosyo-mekânsal dinamikleri Marmara Bölgesinde 1999 depremlerinden etkilenmiş bir alan 

(Düzce) çalışmasıyla incelenecektir. Bu alan 1999 depreminden etkilenen bölge olmakla birlikte,  farklı 

psiko-sosyal arka plana sahip olması ve fiziksel dönüşüm dinamiklerinde hâlihazırda farklılıklara sahip 

olması çalışma alanı olarak seçilmesinde etkili olmuştur.   Alan çalışmasında kullanılacak yöntem ise 

öncelikle alanın 10 yıllık uzun vadeli yeniden yapılanma süreçlerinin geçmişten bugüne sosyo-mekânsal 

olarak analiz edilmesine ve alan çalışmasının dönüşüm süreçlerinin yönetsel, sosyal, mekânsal, tasarımsal 

ve kullanıcı beklentileri bağlamlarında karşılaştırmalı bir analitik yöntemle incelenmesine dayanmaktadır.  

        Proje girdileri STK temsilcileri (Odalar, Dernekler, vs.), yerel ve merkezi yöneticiler ile yapılacak yüz 

yüze görüşmeler, ilgili alanlarda yapılmış bilimsel yayınların derlendiği dokümantasyon çalışmaları ve 

kullanıcıların yeniden yapılanma sürecini değerlendirdiği bir anket çalışması ile elde edilecektir. Proje 

çıktıları ise tüm bu verilerin tasarlanacak kavramsal çerçeve içerinde düzenlenecektir. 

Project Abstract : Earthquakes are sudden events that cause psychological and physical damages, deaths 

and injuries by causing serious interruptions to the communities’ Daily lives. The role of pre and post-

earthquake planning and design are very crucial in reducing the multi level effects of the earthquakes. Such 

studies use the experiences and lessons learned from the earthquake affected regions by exploring and 

analyzing the actual situations. The results of these previous cases evaluation can be used to decrease the 

probable earthquake risks and losses.  

         The study aims  to assist policy makers and project managers engaged principally in large-scale post-

disaster reconstruction programs make decisions about how to reconstruct housing and communities, a 

complex series of decisions that, taken together, will affect the communities involved for many years. 

However, the handbook should be useful to communities and professionals involved in any type of post-

disaster housing and community reconstruction project. 

         This study clearly evaluates the post earthquake reconstruction in physical phases and explores how 

the space formed from a psycho-social perspective. So the new formation of space during the community 

reconstruction is explored by measuring the user expectations and defining the psycho-social background of 

the victims.  Furthermore, the socio-spatial dynamics of the post earthquake reconstruction are evaluated in 

Turkey- Kocaeli, Sakarya and Yalova case studies. The cases will be designed as a descriptive, correlative  
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and relational study. A mixed method that covers both qualitative and quantitative aspects will be 

implemented and analyzed. The qualitative methods such as cognitive mapping and semantic differentiation 

will be used respectively in order to determine the most important places and evaluate the images of the new 

and old environs.  The quantitative data will be collected from a questionnaire as well.    

         Proje outputs will be conducted through the interviews with NGO’s (Chambers, associations, etc.), 

local and central government representatives. The documentation phase will cover the studies and 

reseacrhes conducted in the region. There will also be a questionnaire that will be conducted from the user 

that will help too understand their satisfaction from the whole process of recontruction. The Project outputs 

will be arraged in a designed conceptual framework and each process will comparatively analysed.  

Effective reconstruction is set in motion only after options have been evaluated, stakeholders are consulted, 

and policy makers establish the framework and the rules for reconstruction. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.15.HD.014 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Liderlik Tarzları ile Stratejik Karar Alma İlişkisi: Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL,Pelin FATMA TUNA, Sedat ÇELİK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.04.2012        
 

Proje Özeti : Liderlik 1900’lerin başlarında tartışılmaya başlayan, teorik altyapısı güçlü olmasına rağmen 

hala bazı noktaları açıklığı kavuşturulamamış bir olgudur. Liderlikle ilgili yapılan çalışmalar genellikle 

liderlerin çevrelerini nasıl etkiledikleri, kişisel özellikleri, yetkinlikleri, davranışları, güç kaynakları, 

olaylara bakış açıları ve karar verme davranışları gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Konuya ilişkin literatür 

incelendiğinde liderlik çalışmalarının kuramsal altyapısını Iowa liderlik araştırmaları, Ohio State liderlik 

araştırmaları ve Michigan Üniversitesi araştırmalarının oluşturduğu görülmektedir. Literatürde liderlik 

teorileri ile ilgili kökleşmiş 4 teori tartışılmaktadır: 1) Özellikler teorisi, 2) Grup ve Etkileşim teorileri, 3) 

Koşul Bağımlılık teorileri ve 4) Yol-Amaç teorisi. Her bir teori kendine özgü özelliklerle liderlik 

kavramının şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte bu teorilere dayanarak birçok liderlik 

tarzı geliştirilmiştir. Bu çalışmada, karizmatik liderlik, transformasyonel (dönüşümcü) liderlik, işlemsel 

(transactional) liderlik, paternalist liderlik, katılımcı liderlik, stratejik liderlik gibi liderlik tarzları ile 

liderlerin vermiş oldukları stratejik kararları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

1970’li yıllardan itibaren sosyal bilimlerde kullanılmaya başlanan strateji,kelime anlamı itibariyle, 

“sevketme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” demektir. 

Stratejik karar alma örgütsel teori ve stratejik yönetim alanlarının oldukça ilgilendiği bir konudur. 

Stratejik kararların işletme içerisinde verilen operasyonel ve yönetimsel kararları etkilemektedir. 

İşletmelerde yerine getirilen en önemli sorumluluk karar vermedir ve yöneticilik bir karar verme işidir. 

Karar verme bir tercihi ve seçimi ifade etmektedir. Yönetim uygulamalarında verilen kararlara ilişkin 

değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır. Stratejik nitelikteki karar alma (tercih) bunlardan biridir. Stratejik 

nitelikteki kararlar genellikle üst kademe yöneticilerine bağımlı olan, programlanması zor, uzun dönemli 

bakış açısını gerektiren, çoğu kez belirsizlik ortamında yapılan tercihlerle ilgilidir. Stratejik tercihler, 

firmanın uzun vadeli temel amaçları ve yönelimleri ile ilgili kararlardır. Yatırımları çeşitlendirme, rekabet 

stratejileri, değişim yönetimi, v.b. stratejik konularla ilgili kararlar bu çerçevede ele alınabilir. 

Liderlik ve liderlik tarzları ile ilgili birçok çalışma olmasına karşın, liderlik tarzlarının stratejik 

karar alma ile ilişkisini konu alan araştırmalara yerli ve yabancı literatürde rastlanmamıştır 

Araştırma sonucunda otel işletmelerinde yöneticilerin sahip olduğu liderlik davranışlarının 

belirlenmesi ve bu liderlik tarzlarının verdikleri stratejik kararlarla ilişkisinin ortaya konması 

amaçlanmaktadır. Bu araştırma sonucunun otel işletmeleri yöneticileriyle paylaşılması ve konu kapsamında 

işletmelere önerilerde bulunulması düşünülmektedir. 

Araştırma bir proje yürütücüsü ve üç araştırmacı tarafından yapılacaktır. Araştırma literatür 

taramasıyla başlanılacak, verilerin toplanması, verilerin analizi, yorumu ve raporlama süreciyle son 

bulacaktır. Araştırmanın 12 aylık bir süreyi kapsaması düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Liderlik, Strateji, Liderlik Tarzları, Stratejik Karar Alma, Otel İşletmeleri. 
 

 

Project Abstract : Leadership, started to being discussed in the early 1900s, is an unenlightened fact 

despite its strong substructure. The studies, related with leadership, are generally focus on such subjects as 

how the leaders affect their environment, their characteristics, competences, power sources, perspectives 

and their decision making mechanism. It is seen that Lowa leadership researches, Ohio State leadership 

researches and the researches of Michigan University form the institutional substructure of leadership 

researches when the relevant literature is examined. The four rooted theories, related with leadership, are 

being discussed in literature: 1) The Theory of Properties 2) The Theory of Group-Interaction 3) The 
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Theory of Condition-Addiction 4) The Theory of Way-Purpose. Each theories help the leadership term in 

being formed by their hallmarks. In addition to this, the relation between the strategic decisions given by 

leaders and their leadership styles such as charismatic leadership, transformational leadership, transactional 

leadership, paternal leadership, attendant leadership and strategic leadership has been examined. 

From 1970s, strategy, starting to being used in social sciences, means “dispatch, directing, sending, 

conduction and guiding”. 

Strategic decision making is a subject that the fields of organizational theory and management are 

interested in deeply. Strategic decisions affect the operational and managerial decision given in 

organization. The most important responsibility in organizations is decision making and management is the 

work of decision making. Decision making states a choice and a choosing. There are different 

classifications of decisions given in management applications. Strategic decision making status is one of 

them. Strategic decisions are related with the choices that are generally connected to top executives, hard to 

be programmed, need to long-run perspective and mostly made in the atmosphere of uncertainty. The 

decisions related to strategic subjects such as diversification of investments, competition strategies, change 

management and etc can be come up within this scope. 

Although there are many studies related to leadership and its styles, there aren’t any studies in 

literature related to the relation of leadership styles with decision making. 

It is aimed, at the end of the study, to define the leadership behaviours that the leaders have and to 

reveal the relation between their decisions and their leadership styles in hotels. It is thought to share the 

results of the study with hotel managers and to give them advices within the scope of the subject. 

The study will be conducted by a project coordinator and three researchers. The research will begin 

with literature scanning, data acquisition, data analysis, interpellation and end with reporting process. The 

study is thought to cover 12 months period. 

Keywords: Leadership, Strategy, Leadership Styles, Strategic Decision-making, Hotel Enterprises. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Arif GÜNGÖR, Yunus Emre TAŞGİT, Sedat 

ÇELİK, “Liderlik Tarzları ile Liderlerin Rekabet ve değişim yönlü stratejik tercihleri arasındaki ilişki: 

İstanbul’ daki 4 Ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma” 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 

Aralık 2010. 
 

          Arif GÜNGÖR, Yunus Emre TAŞGİT, Sedat ÇELİK, “Liderlik Tarzları ile Liderlerin Rekabet ve 

değişim yönlü stratejik tercihleri arasındaki ilişki: İstanbul’ daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir 

araştırma” 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Mayıs 2011. 
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Proje No        : 2011.03.HD.015 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Pirinç Kabuğu Külü İkameli Çimento Numunelerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. İsmail ERCAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Betül İŞBİLİR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.01.2012       Ek süre : 4 Ay  
 

Proje Özeti : Dünyada endüstri üretimlerinin yan ürünü olan atıkların uzaklaştırılması ve depolanması zor 

bir durum olmakla beraber çevre kirliliğinde de büyük bir sorun oluşturduğu bilinmektedir. Bu atıklardan 

biri de pirinç üretiminden ortaya çıkan pirinç kabuğudur. Dünyada 100 milyon ton pirinç kabuğu atığı 

meydana gelmekte ve pirinç kabuğunun yakılmasından 20 milyon ton pirinç kabuğu külü elde edilmektedir. 

Pirinç üretiminin fazla olduğu bölgelerde atık olarak çok fazla miktarda pirinç kabuğu ortaya çıkmakta ve 

büyük alanları kaplayarak çevre kirlenmesine sebep olmaktadır. Üretim sonucu atık olarak ortaya çıkan 

pirinç kabuğu kırsal bölgelerde ısı gereksinimini karşılamak üzere yakıt olarak ve besleyicilik yönünden 

hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Çevresel kirlilik ve enerji kaynaklarının korunmasında yararı 

arttıracağı düşünülerek pirinç kabuğunun inşaat sektöründe kullanılması için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Çeşitli organik ve inorganik bileşenlerden oluşan pirinç kabuğu yüksek miktarda (%92-%93) silis 

içermektedir. Pirinç kabuğu kontrollü olarak yakıldığında yüksek puzolanik aktiviteli bir kül elde 

edilmektedir.  

          Pirinç kabuğu külünün betonda kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda pirinç kabuğu külünün 

puzolanik reaktivitesinin taze beton karışımlarında terleme ve segregasyonda azalma meydana getirerek 

işlenebilirlikte önemli derecede iyileştirmeye sebep olduğu, pirinç kabuğu külünün çimento hamuru 

içerisinde birçok C-S-H jeli oluşturarak ve agrega ara yüzey geçiş bölgesinde olumlu etki yaratarak 

gözenekli yapıda önemli derecede azalma meydana getirdiği gözlenmiştir. Dolayısıyla pirinç kabuğu 

külünün yüksek dolgu etkisi ile betonun geçirimliğinin azalmasına, beton bünyesindeki çeliğin korozyonunu 

engelleyerek ve donma-çözünmeye karşı iyi bir direnç sağlayarak beton durabilitesinde olumlu bir etki 

gösterdiği ve betonun yüksek dayanıma ulaşmasına yardımcı olduğu gözlenmiştir.  

          Bu çalışmada pirinç kabuğu külünün puzolanik reaktivitesini belirleyebilmek ve buna bağlı olarak 

beton dayanımına etkisini araştırmak amacıyla pirinç kabuğu 600, 650, 700, 750, 800oC sıcaklıklarda 

yakılarak kül haline getirilecek ve bağlayıcılık özelliği kazanabilmesi için çimento değirmeninde 

öğütülecektir. Elde edilen külün özgül yüzey tayini yapılarak kimyasal özellikleri belirlenecektir.  Ayrıca 

her pirinç kabuğu külü %0, 5, 10, 15, 20 oranlarında çimento ile ikame edilerek her bir grup için 3’er adet 

olmak üzere 40X40X160 mm boyutlarında prizma numuneler hazırlanacaktır. Hazırlanan prizma 

numunelerin 2, 7, 28, 56, 90 günlük basınç ve eğilme dayanımları tespit edilecektir. Deneylerden elde edilen 

sonuçlar değerlendirilerek, pirinç kabuğu külünün puzolanik reaktivitesine bağlı olarak betonun 

işlenebilirliği, basınç ve eğilme dayanımları dolayısıyla pirinç kabuğu külünün beton dayanımı üzerindeki 

etkisi incelenecektir.   

           Endüstriyel bir atık olan pirinç kabuğunun inşaat sektöründe kullanımı göz önüne alındığında pirinç 

kabuğu külünün betonun birçok özelliğini iyileştirerek dayanımını arttırmasının yanı sıra pirinç kabuğunun 

atık olarak kullanımı ile çevresel kirlilik ve enerji kaynaklarının korunmasında yararı arttıracağı 

düşünülmektedir.  

          Bu araştırmanın amacı, endüstriyel bir atık olan pirinç kabuğu külünün betonun mekanik özellikleri 

üzerindeki etkisini araştırarak beton basınç dayanımını arttıracak uygun beton karışımları sunmak, çevre ve 

enerji kaynaklarının korunmasını sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler : Pirinç Kabuğu Külü, Puzolan, Basınç Dayanımı 
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Project Abstract : It is known that remove and stockpile of waste byproducts of industrial production in the 

world is difficult situation, besides these wastes cause environmental pollution.  One of these wastes is rice 

husk ash resulted from rice production. One hundred million ton rice husk is occurred and twenty million 

ton rice husk ash is obtained from burn of the rice husk. Too much rice husk is occurred in the regions 

where they are produced and these wastes are caused environmental pollution. The rice husks are used as 

fuel and feedstuff in the countryside. For thinking the protection of energy resources and environmental 

pollution some of the researches have been made about the use of rice husk in construction sector. The rice 

husk ash composed of various organic and inorganic components are consist high amounts of silica (92%-

93%). When rice husks controlled burn an ash having high pozzolanic activity is occurred.  

          As a result of the research, it is observed that pozzolanic activity of the rise husk ash were caused 

improvement in workability of the concrete by decreasing the bleeding and segregation in the fresh concrete 

mixes. The rise husk ashes the cement paste have been decreased on the pore structure by causing increase 

the C-S-H gel. Consequently, it is determined that, because of the filling characteristics of the rice husk ash 

the concrete permeability have been decreased, besides by providing a good resistance against the freeze-

thaw resistance and preventing the corrosion of the steel in the concrete were effected of the concrete 

durability and helps to obtain high strength concrete. 

           In this study ; to determine  the pozzolanic reactivity of rice hull ash, and consequently,to investigate 

the effect of the concrete strength the rice hull will be ground in cement mill by burning into  600, 650, 700, 

750, 800oC temperatures  to be turned into ashes in order to win the binding properties. Determination of 

the specific surface obtained by making the whole chemical  will be determined. Then reference sand, 

cement, rice husk ash used and the rice husk as will be replaced with cement %0, 10, 15, 20 rates, for each 

group 3 to one 40X40X160 mm prism specimens will be prepared. Prism specimens which are prepared will 

be identified for 2, 7, 28, 56, 90 days compressive and flexural strength. By evaluating the results of 

experiments, to depend on the pozzolanic reactivity of the rice husk ash the concrete workability, 

compressive and flexural strength so the effect of rice husk ash on concrete will be examined. 

          When the use of an rice husk which is industrial waste in conctruction industry tkae into consideration 

it is thought that rice husk ash can improve many properties of concrete also it increases the strength of 

concrete at the same time; the use of rice husk as a waste will be useful for protecting environmental 

pollution and energy resource conservation.  

           The aim of this study, by examining the effect of rice husk ash which is an industrial waste , on the 

mechanical properties of concrete,is to provide appropriate mix of concrete for the concrete compressive 

strength and to ensure the protection of environment and energy resources 

Keywords : Rice Husk Ash, Pozzolan, Concrete,Compressive Strength 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.016 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : Kalsiyum İçeren Böbrek Taşı Olan Hipositratürik Hastalarda Na-Sitrat Ko-Transport Gen 

Eksikliğinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ali TEKİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ahmet ÇALIŞKAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 28.04.2011 –  28.10.2011        

Proje Özeti : Bu prospektif çalışmada; Böbrekte kalsiyum taşı olan hastalarda, 24 saatlik idrar örneğinde 

sitrat düzeyi normalin altında olan hipositratürik hastalar ve sitrat düzeyi normal olan hastaların sitrat geni 

(Na-Sitrat Ko-Transport Gen) eksikliğinin araştırılması planlanmıştır. Üriner sistem taş hastalığı, üriner 

enfeksiyonlar ve prostat patolojilerinden sonra üriner sistemi etkileyen ve önemi giderek artan halk sağlığı 

sorunudur. Sitrat üriner sistem taşlarına inhibitör etki yapan önemli bir maddedir. Hipositratürik hastalarda 

böbrekte kalsiyum taşı oluşumu bilinmektedir. Ancak sitrat geni (Na-Sitrat Ko-Transport Gen) eksikliği 

nedenli hipositratürik olan hastalarda böbrekte kalsiyum taşı oluşumunu irdeleyen yeterli prospektif 

çalışmanın olmadığı da aşikardır. Bu çalışmada sitrat geni (Na-Sitrat Ko-Transport Gen) eksikliğinin 

böbrekte kalsiyum taşı oluşmasında bir risk faktörü olarak olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır. 

Project Abstract : In this prospective study; Kidney calcium stones in patients with a 24-hour urine sample 

citrate levels subnormal hypocitraturic patients and citrate levels were normal, the citrate gene ( Na- citrate 

co-transporter gene ) deficiency is planned to evaluate. Urinary tract stone disease, urinary tract infections 

and prostate pathologies affecting the urinary tract and is an increasingly important public health problem. 

Citrate urinary tract stones which is a key ingredient to the inhibitory effect . Hypocitraturic patients renal 

calcium stone formation are known. However, gene citrate ( Na- citrate co-transporter gene ) deficiency-

induced calcium kidney stone formation in patients with hypocitraturic explicating it is obvious that not 

enough prospective study. In this study, gene citrate ( Na- citrate co-transporter gene ) deficiency is a risk 

factor for renal calcium stone formation was to investigate the possible role. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.018 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Meme Kanserli Hastalarda CASP8 ve CASP9 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Recep ERÖZ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR, Yrd. Doç. Dr. Havva ERDEM 

Yrd. Doç. Dr. Kürşat O. YAYKAŞLI, Yrd. Doç. Dr. İsmet ÖZAYDIN, Yrd. Doç. Dr. Ümran YILDIRIM, 

Doç. Dr. Davut BALTACI, Asuman ÇELEBİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  15.07.2011 – 15.07.2012          

Proje Özeti : Meme kanseri tüm kanser türleri arasında kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Meme 

kanserine neden olan risk faktörlerinin %5-10'luk kısmını kansere yatkınlık genlerinde meydana gelen 

kalıtsal mutasyonlar ve değişiklikler oluşturur. Kansere yatkınlık genlerindeki bu değişimlerin bir kısmı 

apoptozis mekanizmasının işlemesi esnasında gerçekleşir. Apoptosis, doku  homeostazından sorumlu 

programlı hücre ölümüdür. Apotozisin morfolojik ve biyokimyasal değişikliklerinden sorumlu olan 

kaspazlar intrasellüler proteazlardır. 

         Çalışmamızda apoptotik hücre ölümü esnasında rol oynayan kaspaz genlerinden olan CASP8 (D302H) 

ve CASP9 (Q221R G>A, 83 C/T ve 5969 C/T) genlerinde bahsedilen polimorfizmlerin meme kanseri ile 

ilişkisi incelenecektir. İlk olarak meme kanseri tanısı konmuş bireylerin parafine gömülü doku ve/veya kan 

örnekleri, hastalık tanısı konmamış sağlıklı bireylerden ise kan örnekleri alınarak DNA izolasyonu işlemi 

yapılacaktır. DNA izolasyon işleminden sonra ilgili polimorfizmlerin araştırılması için PCR-RFLP yöntemi 

uygulanacaktır. Bu şekilde hasta ve kontrol grubu bireyler arasında ilgili polimorfizmler açısından bir ilişki 

olup olmadığı araştırılacaktır. Elde edilen bulgular uygun istatistik yöntemi ile (logistik regresyon ve ki-kare 

yöntemi) değerlendirilecektir. Önceki çalışmalarda  CASP8 geni D302H polimorfizminin meme kanseriyle 

ilişkisi belirtilmiştir. Ancak CASP9 geni ilgili polimorfizmlerin meme kanseriyle ilişkisi net bir şekilde 

ifade edilmemiştir. Bu genlerde bahsedilen polimorfizmlerin Türkiye populasyonunda çalışılması 

amaçlanmıştır. Yapılacak olan bu çalışmanın literatürde varolan boşluğu dolduracağı düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, CASP8, CASP9, Polimorfizm 

Project Abstract : Breast cancer is the most common type of cancer in women among all types of cancer. 

Inherited mutations and alterations in cancer susceptibility genes constitute %5-10 of risk factors that cause 

breast cancer. Some of the changes in cancer susceptibility genes come into being during the process of the 

apoptosis mechanism. Apoptosis is a programmed cell death which is responsible for tissue homeostasis. 

Caspases are intracellular proteases which are responsible for the morphological and biochemical changes 

of apoptosis. 

         In our study, mentioned polymorphisms of CASP8 (D302H) and CASP9 (Q221R G>A, 83 C/T, 5969 

C/T) genes which play important role during cell death, their relation with breast cancer will be 

investigated. First of all, DNA will be isolated from paraffin-embedded tissue or blood samples of 

individuals diagnosed with breast cancer and the blood samples taken from healthy individuals. After DNA 

isolation, PCR-RFLP method will be applied to investigate the polymorphisms. In this way, it will be 

investigated whether there is a relationship between patients and control group individuals in terms of 

related polymorphisms. The findings will be evaluated by appropriate statistical method (logistic regression 

and chi-square). Previous studies indicated the relationship between breast cancer and CASP8 gene 

polymorphism D302H. But the relationship between breast cancer and CASP9 gene polimorphisms Q221R 

G>A, 83 C/T, 5969 C/T is not specified clearly. It is aimed to study mentioned polymorphisms in Turkish 

population. We think that this study to be held will fill the existing gap in the literature. 

Keywords: Breast Cancer, CASP8, CASP9, Polymorphism 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.019 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Amanita Phalloides Mantar Toksinlerinin Farelerdeki Farmokinetiği 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ertuğrul KAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Yrd. Doç. Dr. Ozan A. ALKOÇ, Arş. Gör. Sait BAYRAM  

                                                                  Selim KARAHAN, Mustafa HANCI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 15.07.2011 –  15.10. 2012       Ek süre : 3 Ay 

Proje Özeti : Amanita Phalloides tüm dünyada görülen ölümcül mantar zehirlenmelerinin %95’ten fazla 

oranda sorumlusu olan bir mantar türüdür. Bu mantar içinde 2 grup toksin tanımlanmıştır. Bunlar amanitin 

grubu ve phalloidin grubu toksinler olarak bilinmektedir. Amanitin grubu toksinlerden mantar içinde en 

fazla bulunanı ve hakkında en fazla araştırma yapılanı alfa amanitindir. Amanitin grubu toksinler RNA 

polimeraz 2 enziminin spesifik inhibitörüdür. Beta ve gama amanitinler de benzer özelliklerde olup, bazı 

farmakokinetik farkları bulunması beklenir ancak konu hakkında çalışma yapılmadığı görülmektedir. 

Phallotoksinler gastrointestinal sistemden emilmediklerinden toksik etkileri görülmez. Toksin 

intraperitoneal olarak verildiğinde ise oldukça toksiktir. Bu grup toksinlerin farmakokinetiği hakkında 

çalışmalar oldukça yetersiz olup, gastrointestinal sistemden minimal emilim düzeyi dikkatli olarak 

araştırılmalıdır.Yaptığımız saha çalışmalarında Ekim-Kasım 2010 aylarında Düzce çevresindeki 

ormanlardan bol miktarda A. Phalloides mantarı toplanmıştır. Mantar içeriğindeki toksin analizi HPLC 

cihazıyla, literatürdeki yöntemle modifikasyon yapılarak gerçekleştirilmiştir. Uyguladığımız yöntemde 

amanitin ve phalloidin grubu toksinler eş zamanlı olarak analiz edilebilmektedir. 

         Planladığımız çalışmada, farelere Amanita Phalloides mantar ekstraktı verilerek 24 ayrı zaman 

diliminde alınan kan, idrar ve doku örneklerinde amanitin ve phalloidin grubu toksinlerin HPLC yöntemiyle 

analizi yapılacak, toksinlerin farmakokinetiği aydınlatılmaya çalışılacaktır. Çalışmamız sonunda, amanitin 

ve phalloidin grubu toksinlerin farmakokinetik verileri literatüre kazandırılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Amanita Phalloides, amanitin, phalloidin, HPLC, farmakokinetik. 

Project Abstract : Amanita phalloides is the species which cause more than lethal mushrooms’ poisoning. 

There have been determined two groups of toxin in these mushrooms. These toxins are known as amanitin 

group and phalloidin group. Among toxins, the most frequent toxin is a-amanitin type toxin and there are a 

lot of distributions. Amanitins are specific inhibitors of RNA polymerase 2, beta and gamma amanitin are 

also some properties and are estimated some pharmacokinetic differences but they have not been observed. 

Phallotoxins are not absorbed in the gastrointestinal system, thus they do not have toxic effects but when 

injected intraperitoneal, phallotoxins are very toxic. Pharmacokinetic of those toxins have not been 

sufficiently determined. The level of the minimum absorption in gastrointestinal system must be observed. 

In recent field study at October-December in 2010, Amanita phalloides was collected a lot in forest around 

the Düzce. Toxins in the mushrooms were analyzed by HPLC and were modificated according to the 

literatures. In our method, toxins of amanitin and phalloidin are analyzed at the same time. In our study, we 

will give Amanita phalloides extraction to mouse and in the 24 different times, urine and blood and tissue 

specimens of the taking from mouse will be analyzed for amanitin and phalloidin toxins by HPLC. We will 

want to explain to pharmacokinetic of those toxins. Finally, data of the pharmacokinetic of these toxins are 

earned to literatures. 

Keywords: Amanita Phalloides, amanitin, phalloidin, HPLC, pharmacokinetic 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ertuğrul Kaya, Selim Karahan, Recep Bayram, 

Sinan Bakırcı, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, İsmail Yılmaz, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde 

"22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki " in vitro phalloidin toksisitesi", 

251 pp., Antalya, 4-7 Kasım 2013. 

         Ertuğrul Kaya, Selim Karahan, Sinan Bakırcı, Recep Bayram, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, 22. Ulusal 

Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri 

kitapçığındaki "Düzce yöresinde yetişen bazı bitkilerden elde edilen ekstrelerin karaciğer kanser hücresi 

üzerine olan toksik etkileri", 250 pp., Antalya, 4-7 Kasım 2013. 

         Ertuğrul Kaya,İsmail Yilmaz, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, A. Parlar, Sinan Bakirci, Serdar Colakoglu, Sait 

Bayram, European Biotechnology Congress konferansı dahilinde "CURRENT OPINION IN 

BIOTECHNOLOGY" bildiri kitapçığındaki "High purity gamma amanitin isolation from Amanita 

phalloides mushroom", S116 pp., Comenius Univ, Bratislava, SLOVAKIA, MAY 16-18, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No       : 2011.04.HD.020 

Proje Türü   : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kolon Kanseri Hastalarında Trail ve Survivin Genlerinin Polimorfizmlerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR, Prof. Dr. Handan ANKARALI,  

              Doç. Dr. Davut BALTACI, Doç. Dr. Recep ERÖZ, Yrd. Doç. Dr. İsmet ÖZAYDIN, 

              Arş. Gör. Cem ŞAHİNER, Nesibe YAMAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 15.07.2011 – 15.07.2012          
 

Proje Özeti : Kolon kanseri dünya çapında görülen en yaygın kanserlerden biridir. Kanserlerin patogenezi 

hücrelerin çoğalması, farklılaşması ve sağ kalımı gibi genel gereksinimlerin düzenlenmesinde anahtar görev 

üstlenen genlerin mutasyonlarından etkilenmekte ve hastalık bir seri somatik mutasyonun birbirini 

izlemesiyle gelişmektedir. Apoptozis ise, hem hücresel homeostazisin devamlılığı hem de hücre çoğalması 

ve farklılaşmasında çok önemli olan hücre eliminasyonu için gerekli fizyolojik bir işlemdir. Apoptozis, 

genetik işlergelerle düzenlenmekte ve malign hücrelerde bu işlergelerin denetimi bozulabilmektedir. Bu da 

kontrolsüz hücre büyümesine ve tümör gelişimine neden olmaktadır.  

          Bu çalışmada apoptozisle ilişkili olan TRAIL ve Survivin genlerindeki polimorfizmlerin kolon 

kanseri ile ilişkisi incelenecektir. TRAIL geninin 5. ekzonundaki +1595 ve Survivin geninin promotör 

bölgesindeki -31 G/C, -241 C/T, -625 C/G ve -154 A/G polimorfizmleri bu çalışma kapsamında 

incelenecektir. Bu aşamada ilk olarak kolon kanseri tanısı konulmuş bireylerden kan ve/veya parafine 

gömülü doku örnekleri, hastalık tanısı konulmamış sağlıklı bireylerden ise kan örnekleri alınacaktır. Daha 

sonra periferik kan örneklerinden manuel olarak DNA izolasyonu yapılacaktır. Hasta ve sağlıklı bireylerden 

izole edilen bu DNA'larda ilgili polimorfizmlerin incelenmesi için PCR-RFLP yöntemi kullanılacaktır. Bu 

şekilde hasta ve kontrol grupları arasında bu polimorfizmler açısından bir ilişki olup olmadığı 

araştırılacaktır. Elde edilen bulgular uygun istatistiksel yöntemler (Logistik regresyon analizi ve Ki-kare 

testi) kullanılarak değerlendirilecektir.Yapılan literatür çalışması sonucunda ilgili polimorfizmlerin kolon 

kanseri hastalarında daha önceden yapılmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma TRAIL ve Survivin genlerindeki 

polimorfizmlerin kolon kanseri ile ilişkisinin açıklığa kavuşturulması açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler : kolon, kanser, TRAIL, Survivin, polimorfizm 
 

 

Project Abstract : Colon cancer is one of the most common cancer worldwide. Pathogenesis of cancer is 

affected by mutations of genes which is undertaking the key task such as proliferation of cells, 

differantiation and survival and disease is developing by tracking a series of mutations in each other. 

Apoptosis, is a necessary physiological process for cell elimination which is very important both cellular 

homeostasis and cell proliferation and differantiation. Apoptosis is regulated by genetic mechanisms and 

control of this mechanisms can be distrupted in malign cells. This also leads to uncontrolled cell growth and 

tumor development. 

          In this study, polimorphisms of TRAIL and Survivin genes which is associated with colon cancer will 

studied. +1595 polimorphism in exon 5 of TRAIL and  -31 G/C, -241 C/T, -625 C/G and -154 A/G 

polimorphisms in promoter region of Survivin gene will investigated in this study. At this stage, initially 

blood and/or paraffin- embedded tissue samples from individuals diagnosed with colon cancer and blood 

samples from individuals undiagnosed with disease will obtained. Then, DNA isolation from peripheral 

blood samples will be made manually. PCR-RFLP method will used for investigation of related 

polimorphisms in the DNAs which are isolated from patient and healthy individuals.  In this way, the patient 

and control groups in terms of whether the relationship between these polymorphisms will be investigated. 

The findings will be evaluated using appropriate statistical methods (logistic regression analysis and Chi-

square Test). As a result of literature study, it was observed that not previously made to related poli- 
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morphism in patients with colon cancer. This study is considerably important in terms of clarify relationship 

between polimorphisms in TRAIL and Survivin genes and colon cancer.  

Keywords : colon, cancer, TRAIL, Survivin, polimorphism. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.021 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Akciğer Kanseri Hastalarında CYP17,CYP19,FAS ve FASL Genlerinin Polimorfizmlerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr.  Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar:  Doç.Dr. Recep ERÖZ, Yrd. Doç. Dr. Suat GEZER, M. ATEŞ  

                               Doç. Dr. Davut BALTACI, Doç. Dr.Ümran YILDIRIM, Dç. Dr. Havva ERDEM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  15.07.2011 – 15.07.2012          

 
 

Proje Özeti : Birçok ülkede son zamanlarda en sık görülen kanser türü Akciğer kanseridir. Bunun başlıca 

sebebi sigara içmek olsa da, sigara içen tüm bireyler de akciğer kanseri görülmez. Bu da gösteriyor ki 

genetik faktörlerinde akciğer kanserine yakalanmada etkisi söz konusudur.   

          Apoptozis, programlanmış hücre ölümü olarak adlandırılır. Normal bir dokuda hücre poliferasyonu ile 

hücre ölümü denge halindedir. Organizmadaki istenmeyen hücreler apoptozis işlemiyle yok edilerek bu 

denge muhafaza edilir. 

          Bu çalışmada Cyp17, sitokrom P450c17α enzimini ve Cyp19, aromataz enzimini kodlayan genler ile 

apoptozisle ilişkili fas ve fasl genlerindeki polimorfizmlerin akciğer kanseri ile ilişkisi incelenecektir. Fas ve 

Fasl genlerinin promotör bölgelerinde yer alan FAS (-1377G\A), FASL (-844T\C) polimorfizmleri ile; 

Cyp17 geni promotör bölgesinde yer alan rs743572 polimorfizmi ve Cyp19 geninin ekzon 7 bölgesinde yer 

alan arg264cys polimorfizmi ile 39. kodonda yer alan Trp\Arg  polimorfizmi bu çalışma kapsamında 

incelenecektir. Bu aşamada ilk olarak akciğer kanserli bireylerden kan ve/veya parafin doku örnekleri, 

hastalık tanısı konulmamış sağlıklı bireylerden ise kan örnekleri alınacak ve periferik kan örneklerinden 

manuel olarak DNA izolasyonu yapılacaktır. Hasta ve sağlıklı bireylerden izole edilen bu DNA'larda ilgili 

polimorfizmlerin incelenmesi için PCR, RFLP ve SSCP yöntemleri kullanılacaktır. Bu şekilde hasta ve 

kontrol grupları arasında bu polimorfizmler açısından bir ilişki olup olmadığı araştırılacaktır. Elde edilen 

bulgular uygun istatistiksel yöntemler (Logistik regresyon analizi ve Ki-kare testi) kullanılarak 

değerlendirilecektir. Yapılan literatür çalışması sonucunda Cyp17 ve Cyp 19 gen polimorfizmlerinin akciğer 

kanseri hastalarında daha önceden araştırılmadığı ve fas fasl gen polimorfizmlerinin ise Türkiye de 

çalışıldığı halde olumlu sonuç bulunamadığı gözlenmiştir. Yaptığımız çalışmanın literatürdeki bu boşluğu 

dolduracağını düşünmekteyiz.    

Anahtar Kelimeler : akciğer kanseri, Cyp17, Cyp19, fas, fasl, polimorfizm. 
 
 

 

Project Abstract : In many countries, the most common type of cancer has been the lung cancer recently.  

Although cigarette smoking is a major cause of lung cancer, only a fraction of smokers develops lung 

cancer during their lifetime. This suggests that the genetic constitution plays an important role in 

determining an individual’s susceptibility to lung cancer. Apoptosis is called as a  programmed cell death. 

The cell proliferation and  the cell death are in balance in a normal tissue. The unwanted cells in an 

organism are eliminated to maintain equilibrium. In this study, Cyp17gene that encodes the enzyme 

cytochrome P450c17α, Cyp19 gene that encodes the enzyme aromatase , fas ve fasl genes that are 

associated with apoptosis in their relation with lung cancer will be investigated. In this study, FAS              

(-1377G\A), FASL (-844T\C, rs743572) polymorphisms in the promoter regions of the FAS, FASL and 

Cyp17 genes and finally arg264cys polymorphism, at 39.codon (ezon 7) in the Cyp19 gene will be 

examined in this study. Firstly blood and/or  paraffin tissue samples will be taken from lung cancer 

individuals and only blood samples will be taken from healthy individuals. Then DNA will be isolated 

manually. The polymorphism will be investigated using PCR-RFLP and  SSCP methods. In this way, the 

patient and control groups will be  investigated in terms of whether there is a  relationship between these 

polymorphisms or not.  
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          The findings will be evaluated by the appropriate statistical methods (logistic regression analysis and 

chi-square test). Following a literature study it has been detected that Cyp17 and Cyp19 gene 

polymorphisms have never been conducted among lung cancer individuals and it is also observed that fas 

and fasl gen polymorphisms have never reached a positive result in Turkey. This study will fill the existing 

gap in the literature. 

Keywords: Lung Cancer, Cyp17, Cyp19, Fas, Fasl, Polymorphism. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.022 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Koroner Arter Hastalığında Omentin Adipokinin Protein ve Genom Düzeylerinde 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Davut BALTACI, Doç. Dr. Hakan ÖZHAN 

             Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞLULLARI, Arş. Gör. Dr. Taner UÇGUN, Ümit YÖRÜK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri : 15.07.2011 – 15.07.2012          

Proje Özeti : En ölümcül hastalıklardan biri olan Koroner Arter Hastalığının (KAH), en büyük sebebi 

arteriosiklerozdur. Ateroskleroz damar duvarında lipid parçacıkların birikimi ile oluşan ve damarların 

lümenini (boşluğunu) tıkayarak normal kan akımını engelleyen patolojik bir süreçtir. Ateresklerozun 

koroner arterlerde meydana gelmesi ile oluşan hastalığa Koroner Arter Hastalığı denilmektedir.  

          Yağ doku tarafından salgılanan ve düzenleyici bir protein olan Visfatin adipokinin, koroner arter 

hastalığında proinflamatuvar etki gösterdiği bulunmuştur. Visfatin geni 11 ekzon ve 10 introndan oluşan, 

kromozom 7q22.2’de bulunan 34.7 kb’lik genomik DNA parçasıdır. Visfatin adipokininin KAH’larda 

marker olabileceği belirtilmiştir. 

         Omentin, protein olarak eksprese edilen ve yeni keşfedilen, insülin duyarlılığını arttıran ve ağırlıklı 

olarak viseral yağ dokusundan salgılanan bir adipokindir. İnsanlarda akciğer, ince barsak ve kalpte bulunan 

ve adipoz dokudan eksprese edilen omentin adipokinin geni, 8 ekzon ve 7 intron bölgesinden meydana gelir 

ve 1. kromozomda yer alır.  Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda, omentin geniyle alakalı literatürde sadece 

bir tane SNP (single nükleotide polimorphsim, tek nükleotidlik farklılık) rapor edilmiştir.  

          Visfatin gibi bir adipokin olan omentin adipokini de KAH’larda marker olabileceği tahmin 

edilmektedir. Yapılacak bu çalışmada omentin adipokininin KAH’lar da ki etkisi hem protein hem de 

genetik seviyede incelenip, bu datalar arasında korelasyonun olup olmadığı araştırılacaktır. Periferik 

kandaki omentin seviyesi ELISA yöntemiyle tayin edilecektir. Polimorfizmler ise tam kandan elde edilecek 

DNA kullanılarak tayin edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı (KAH), Omentin, Polimorfizm, ELISA 

Project Abstract : The biggest reason for coronary artery disease (CAD), one of the most deadly disease is 

atherosclerosis. Atherosclerosis is pathological process in which preventing normal blood flow by blocking 

vessel lumen because of the accumulatin lipid particles. With the occurence of atherosclerosis at coronary 

artery called coronary artery disease. 

         Visfatin is a regulatory adipokin protein secreted by fat tissue and it has been found to pro-

infammatory efect. Visfatin gene, located 7q22.2 is 34.7 genomic DNA, and has 10 introns and 11 exons. It 

is indicated that visfation could be marker for CAD. 

         Omentin a newly discovered adipokines secreted mainly by adipose tissue increases insulin sensitivity. 

In human omentin located 1. chromosome secreted by adipose tissue in lung, small intestine and heart, and 

has 8 exons and 7 introns. Up to date, there is just one SNP (single nükleotide polymorphsim) reported in 

literature.  

         It is estimated that Omentin could be markers for CAD like visfatin. In this study the effect of omentin 

on CAD will investigate at protein and genetic levels. Then the correlation between these data also will 

investigate. The omentin level in peripheral blood will be determined by ELISA. Polymorphism will be 

determined using DNA obtained from blood.   

Keywords: Coronary Artery Disease (CAD), Omentin, polymorphism, ELISA. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.03.HD.023 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Üniversitesinde Görevli İdari Personellerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Saptanması 

ve Buna Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Geliştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Filiz EVRAN ACAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Eda TOKLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  15.07.2011 – 15.07.2012          

Proje Özeti : Bu araştırmada Düzce Üniversitesi idari personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması, 

saptanan ihtiyaca yönelik olarak hizmet içi eğitim programı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

         Araştırmada nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılacaktır. Düzce üniversitesi idari personelinin 

hizmet içi eğitimine yönelik ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitim programları 

hazırlanacaktır. 

         İdari personelin becerilerinin daha etkili hale getirilmesi, hizmet içi eğitim süreci çıktılarındaki iş 

niteliğinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet İçi Eğitim, İdari Personelin Eğitimi 

Project Abstract : This study is aimed to determine in-service training needs of Düzce University 

administrative staff and develop an in-service training program regarding to the target needs.   

         Both qualitative and quantitative research techniques will be used in the research. Need-oriented in-

service training programs will be prepared by making needs analysis regarding to in-service training of 

Düzce University administrative staff.  

         Stimulating the skills of administrative staff will contribute to the improvement of the service quality 

in outputs of in-service training process.  

Keywords: İn-Service Training, Training Of Administrative Staff 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2011.04.HD.024 

Proje Türü      : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Major depresyon hastalarında azalmış NO ve artmış ADMA düzeyi antidepresan 

kullanılarak değişir mi? Değişebiliyor ise bu durum hastanın yaşam kalitesini olumlu etkiler mi? ADMA 

düzeyini azaltan ilaçlara antidepresanları ilave edebilir miyiz? yada antidepresanlara yanıt belirleyicisi 

olarak ADMA kullanılabilir mi? Artmış NO üretimi oksidan stresi azaltır.Major depresyonda oksidatif stresi 

azaltmak için NO donörleri ve antioksidanların kullanılması gelecekte alternatif seçenekler olabilir mi? 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Arzu H. KALELİ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.09.2011 – 20.06.2012          

Proje Özeti  : Majör depresyon dünyada ve ülkemizde sık görülen ve tedavi edilmediğinde şiddeti artabilen 

ve intihar ile sonuçlanabilen dünya nüfusunun %5-6 sim etkileyen bir hastalıktır.WHO ya göre 2020 yılında 

dünyayı en çok etkileyecek ve 2. sırada yer alacak bir hastalıktır. Majör depresyonun tanı ve tedavisi toplum 

sağlığı açısından oldukça önemlidir. Majör depresyon da atipik bir nörotransmitter olduğu olduğu düşünülen 

NO azaldığı ve onun sentezini inhibe eden ADMA enziminin düzeyinin artmış olduğu birçok çalışmayla 

gösterilmiştir.Major depresyon olduğu belirlenen hastalarda tedavinin bir parçası olan antidepresan ilaçlar 

acaba NO ve ADMA düzeyini değiştirebilir mi? Değiştiriyor ise artmış olan NO düzeyi hastanın yaşam 

kalitesini olumlu etkiler mi? ADMA düzeyini azaltan ilaçlara antidepresanları ekleyebilir miyiz? Yada 

antidepresanlara yanıt belirleyicisi olarak ADMA kullanılabilir mi? Artmış NO üretimi oksidan stresi 

azaltır. Majör depresyonda oksidatif stresi azaltmak için NO donörleri ve antioksidanların kullanılması 

gelecekte alternatif seçenekler olabilir mi? 

Project Abstract :  Major depression in the world and common in our country, and if untreated, increase 

the intensity and can result in suicide, which of the world's population of 5-6 %sim is a disease that 

affects.WHO, according to the world by the year 2020 will affect the most, and second place of a disease 

that will. Major depression diagnosis and treatment is very important from a public health perspective. 

Major depression is also an atypical neurotransmitter that is thought to be decreased NO synthesis and its 

inhibiting the enzyme, ADMA levels are increased with a lot of studies that are shown.Major depression in 

patients that are determined to be part of the treatment of antidepressant drugs, I wonder NO and ADMA 

levels can change? Is changing with the increased NO level a positive effect on patient's quality of life? 

ADMA reduces the level of medication, antidepressants can add? Or respond to antidepressants as a 

determinant of ADMA can be used? Increased NO production of oxidant, reduces stress. Major depression, 

reduce oxidative stress to NO donors and the use of antioxidants in the future, alternative options may be? 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2011.05.HD.025 

Proje Türü      : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : İzomerik Schiff Bazlarının Sentezleri, Bazı Geçiş Metal Katyonları ve Kompleks 

Bileşenlerinin Oluşturularak Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Değişim Özellikleri ile Biyolojik 

Aktivitelerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Sefa DURMUŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Filiz ÖZEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.08.2012          

 

Proje Özeti : Azometin olarak da bilinen Schiff bazları, yapılarında karbon ve azot atomları arasında çift 

bağ ve azot atomuna bağlı alkil veya aril grubu içeren kararlı imin bileşikleridir (Şekil 1).  

R1 R2

N
R3

 
Şekil 1. Schiff Bazlarının Genel Gösterimi 

Yapılarında karbon azot çift bağ fonksiyonel grubunu bulundurmalarından dolayı Schiff bazları kimyada 

önemli bir yere sahiptir ve sentez yöntemleri ve çeşitli özellikleri bilim adamları tarafından uzun zamandan 

beri incelenmektedir
[1,2,3,4]

. Koordinasyon kimyası alanında çeşitli kompleks bileşiklerin sentezinde 

ligand
[5,6,7]

, ışık emisyon diyotu (LED)
[8]

, korozyon inhibitörü
[9]

, potansiyometrik sensör
[10]

, bazı 

heterohalkalı bileşiklerin sentezi için ara ürün olmaları
[11]

 ve geniş spektrumlu biyolojik aktivite
[12]

 gibi 

ilginç özelliklerinden dolayı bir çok Schiff bazı türevinin sentezi rapor edilmiştir. 

Bu projede ise hidroksi grubu içeren aminler ile halojen grubu benzaldehit türevlerinin kondenzasyonu 

sonucu Schiff bazlarının farklı türevleri elde edilerek bazı geçiş metal iyonları ile kompleks bileşikleri 

oluşturulacaktır. Daha sonra sentezlenen bileşiklerin yapı ve termal analizleri gerçekleştirilecektir.  

Sonuç olarak merkez atomun ve benzaldehit halkasına bağlı sübstitüentlerin termal kararlılıklarına olan 

etkileri elde edilen bileşikler için bir bütün olarak kıyaslanacak ve elde edilen Schiff bazı ligantları ve 

kompleks bileşiklerin biyolojik aktivite testleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, kompleks, halojen türevli Schiff bazı, antibakteriyel,biyolojik aktivite. 
 

 

 

Project Abstract : Schiff bases, also known as azomethyne, are stable imine compounds containing double 

bond between carbon and nitrogen atoms and alkyl or aryl group bonded to nitrogen atom in their structures 

(Figure 1). 

R1 R2

N
R3

 
Figure 1. General Demonstration of Schiff Bases  

Due to they contain carbon and nitrogen double bond functional group in their structure, Schiff bases have 

an important area in chemistry and their synthesis methods and different properties have been investigated 

by sciencists for along time
[1,2,3,4]

. Because of their interesting properties like as being ligand in synthesis of 

many complex compounds in coordination chemistry
[5,6,7]

, light emittion diode (LED)
[8]

, corrosion 

inhibitor
[9]

, potentiometric sensor
[10]

, intermediates for synthesis of some heterocyclic compounds
[11]

 and 

wide spectrum biological activity
[12]

, syntheses of many Schiff base derivatives have been reported.   

In this project, new different derivatives of Schiff bases will be obtained via condensation of amines 

containing halogene group with benzaldehyde derivatives containing hydroxy group and complex 

compounds will be prepared with some transition metal ions. Then the structure and thermal analyses of 
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synthesized compounds will be realized.  

           Finally, effects of central atom and substituents bonded to benzaldehyde ring will compare to thermal 

stabilities for obtained compounds and biological activity tests of obtained Schiff base ligands and complex 

compounds will be done. 

Keywords: Schiff base, complex, halogene Schiff base, antibacterial, biological activities. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Filiz ÖZEL, Sefa DURMUŞ, Sevda ÖZCAN. Fetyal 

YALÇ1NKAYA, “ON7VO Tipi Schiff Bazları Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Kararlılıkları.”     

II. Ulusal Kimya Öğrenci Konseyi, 14-17 Haziran 2011. 
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Proje No        : 2011.05.HD.026 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Yeni Amfifilik Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Pınar GEÇİT 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.12.2012          

Proje Özeti : Amfifilik, biyobozunur polimerlerin devamlı artan bir şekilde tıp alanına yönelik uygulamaları 

nedeniyle bu tür polimerleri üretmek; fizikokimyasal özelliklerini araştırmak ve geliştirmek gerekmektedir. 

Amfifilik polimerlerin sentezi,  anyonik polimerizasyon, halka açılma polimerizasyonu, atom transfer radikal 

polimerizasyonu (ATRP) ve kenetlenme (Click) reaksiyonları ile zincir boyu iyi belirlenmiş olarak elde 

edilmektedir.  

          Bu projeyle, literatürde olmayan yeni amfifilik biyobozunur graft kopolimerler sentezlenecektir. Bu yeni 

amfifilik graft kopolimerler, polimerik linolenik asit ve polimerik linoleik asit peroksit başlatıcısı, atom transfer 

radikal polimerizasyonu (ATRP) ve halka açılma polimerizasyonu yöntemleri kullanılarak; glikolit, D,L-laktid ve 

ε-kaprolakton monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilecek ve yeni amfifilik kopolimer serileri 

hazırlanacaktır. Bu yeni amfifilik kopolimerlerin amfifilik özellikleri, hidrofilik / hidrofobik davranışları ve misel 

oluşumları incelenecektir.  

          Elde edilecek bu yeni amfifilik graft kopolimerlerin yapısal karakterizasyonları FT-IR, 
1
H NMR ve GPC 

yöntemleri kullanılarak; termal özellikleri ise DSC, TGA, teknikleri kullanılarak yapılacaktır.  

Karakterizasyon aşamasında büyük cihazların kullanımı için TÜBİTAK-MAM, TUBİTAK-ATAL ve ODTÜ den 

hizmet alımları şeklinde yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Amfifilik polimer, yağ asidi, otooksidasyon, glikolit, D,L-laktid, ε-kaprolakton 
 

Project Abstract : Amphiphilic and biodegradable polymers must be synthesis, investigate its physicochemical 

properties and develop because of its medical and environment applications. Amphiphilic polymers’ synthesis 

was obtained via anionic polymerization, ring opening polymerization, atom transfer radical polymerization 

(ATRP) and click reactions as determining chain length.  

          With this project, new amphiphilic biodegradable graft copolymers not in literature will be synthesized. 

These new amphiphilic graft copolymers will be synthesized via polymeric linoleic acide/ polymeric linolenic 

acide peroxide initiators, atom trafnsfer radical polymerization (ATRP) and ring opening polymerization and 

used glycolide, D,L-lactide and ε-caprolactone monomers. New series of amphiphilic copolymers will be 

prepared. Amphiphilic properties of these new amphiphilic copolymers, hydrophilic / hydrophobic behavior and 

micelle formation were studied. 

           This new amphiphilic graft copolymer obtained structural characterizations will be determined with FT-

IR, 
1
H NMR, and GPC methods, thermal features of the DSC, TGA, techniques.  

Major centers like TUBITAK-MAM, METU and TUBITAK-ATAL will be used to benefit in the form of 

purchases of services for during characterization.  

Keywords: Amphiphilic polymer, oily acid, autooxidation, glycolide, D,L-lactide, ε-caprolactone 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Abdulkadir Allı, Muharrem Gökçen, Mustafa Yıldırım, 

A. Demir, Sema Allı, B. Hazer, “UV illumination effects on electrical characteristics of metal–polymer–

semiconductor diodes fabricated with new poly(propylene glycol)-b-polystyrene block copolymer.” Composites: 

Part B 57 Pages: 8–12, (2014). 

         Abdulkadir Allı, Sema Allı, C. Remzi Becer, Baki Hazer, “One-Pot Synthesis of Poly(linoleic acid)-g-

Poly(styrene)-g-Poly(ecaprolactone) Graft Copolymers.” Journal of the American Oil Chemists' Society, January 

2014, DOI 10.1007/s11746-014-2418-1. 

          Muharrem Gökçen and Abdulkadir Allı, “Investigation of electrical and photovoltaic properties of 

Au/poly(propylene glycol)-b-polystyrene/n-Si diode at various illumination intensities” Philosophical Magazine, 

94:9, 925-932, DOI: 10.1080/14786435.2013.869629 
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Proje No           : 2011.04.HD.027 

Proje Türü       : Tıpta Uzmanlık 

Proje Başlığı : Yoğun Bakımda, Enfeksiyoz Hastalarda Prokalsitonin Düzeyi ile Mortalite ve Yatış Süresi 

Arasındaki İlişki 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ali KUTLUCAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN, Arş. Gör.Murat ERDOĞAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.09.2012         Ek süre: 3 Ay    

Proje Özeti : Prokalsitonin enfeksiyonun ağırlık derecesinin belirlenmesinde, prognozunun tahmininde ve 

tedaviye yanıtının izlenmesinde yararlı bir göstergedir. Ağır enfeksiyon sırasında yüksek olan prokalsitonin 

değerleri, uygun tedavi ile düşmektedir. Çalışmamızda yoğun bakımda takip edilen enfekte hastalarda 

prokalsitonin düzeyi ile mortalité ve yatış süreleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, prokalsitonin, enfeksiyon, mortalité 

Project Abstract : Procalcitonin is a useful indicator for determining the severity of the infection, 

prognosis prediction and monitoring. During severe infection with high procalcitonin values decreased with 

appropriate treatment. In our study, infected patients in intensive care units with the level of procalcitonin 

investigated the relationship between mortality and length of stay. 

Keywords: intensive care unit, procalcitonin, infection, mortality 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.028 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık 

Proje Başlığı : Psoriais Hastalarında Asimetrik Dimetilarjininin (ADMA) Düzeylerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hakan TURAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI, Arş. Gör. Zehra GÜRLEVİK                                                          

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.09.2012          
 

Proje Özeti : Psoriasis keratinositlerin T hücre aracılı hiperproliferasyonuyla karakterize otoimmün, kronik, 

enflamatuar bir deri hastalığıdır. Son dönemlerde psoriazisin yalnızca deriyi ilgilendiren bir hastalık 

olmadığı özellikle vasküler hastalıklar gibi bir takım komorbiditelere sahip multisistem bir hastalık olduğu 

fikri ön plana çıkmıştır. Psöriasis ve ateroskleroz hastalıklarında immün inflamatuvar mekanizmaları 

arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Psöriasisin artmış kardiyovasküler risk profili ile ilişkisi bildirilmiştir. 

Psöriasisli hastalarda önemli ölçüde artmış lipid düzeyleri gözlemlenmiş ve bu hastaların aterosklerotik 

hastalıklar açısından artmış riske sahip olabileceği bildirilmiştir. Bunun yanı sıra kardiyovasküler risk 

faktörleri bulunan kişilerde plazma ADMA düzeyleri yüksek bulunmuştur. ADMA nitrik oksit sentaz 

inhibitörüdür.Son zamanlarda ADMA kardiyovasküler riskin yeni bir belirteci olarak ileri sürülmektedir. 

Bizim bu çalışmadaki amacımız psöriazisli hastalardaki ADMA ve lipid seviyelerini belirlemek ve sağlıklı 

bireylerle karşılaştırmaktır. 

Anahtar kelimeler: Psoriasis, Asimetrik Dimetilarjinin 
 

 

Project Abstract : Psoriasis is an autoimmune, chronic, inflammatory skin disease characterized by T-cell 

mediated hyperproliferation of keratinocytes. Recently, the view that psoriasis is not only a disease of skin, 

but also a multisystemic disease including some co-morbidities like vascular disorders has come into 

prominence. Psoriasis and atherosklerosis are striking similarities between the immuno inflammatory 

mechanisms involved in these two diseases. Psoriasis has been reported to be associated with increased 

cardiovaskular risk profile. Lipid levels have been found significantly high in psoriatic patients and reported 

that these patients may have an increased risk of atherosclerotic disease. Also, plasma ADMA amount has 

been found increased in patient who have risk factors for cardiovascular disease. In this study we aimed to 

determine ADMA and lipid levels in patients with psoriasis and to compare those levels with healthy 

individuals. 

Keywords: Psoriasis, Asymmetric Dimethylarginine 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.029 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Anestezi Uygulamalarının Doğum Sonrası Annenin Laktasyonu Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali KÖSE, Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN          

                                                                 Leyla KUTLUCAN                                                  

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.06.2012          

Proje Özeti : Sezaryanla doğum yapan annelerin laktasyonu gecikebilmektedir. Sezaryan sırasında epidural 

anestezi, spinal anestezi ve genel anestezi uygulanan hastaların doğum sonrası laktasyonunun başlaması ve 

laktasyona etki eden hormonal parametrelerin, normal doğum yapan gebelerle karşılaştırılması 

planlanmıştır. Çalışma Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda 

yürütülecek olup ve Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Biyokimya Anabilim Dalının 

katılımı olacaktır. Araştırma için dört grup planlanmıştır: Spinal anestezi uygulanan grup, epidural anestezi 

uygulanan grup, genel anestezi verilen grup ve vaginal yolla doğum yapan anestezi almamış kontrol grubu. 

Her gruptan preoperatif ve postoperatif dönemde kan alınarak laktasyon üzerinde etkisi olan prolaktin, 

oksitosin, östrojen,  progesteron değerlerine bakılması planlanmaktadır. Hangi anestezi yönteminin, annenin 

süt salgılanmasını daha fazla geciktirdiği tespit edilerek o anestezi yönteminin daha az önerilebileceği 

düşünülmektedir. 

Project Abstract : Caesarian birth mothers who laktasyonu can be delayed. Caesarean section during 

epidural anesthesia, general anesthesia spinal anesthesia and to patients undergoing postpartum 

laktasyonunun slightly and begin affecting hormonal parameters, normal pregnant women giving birth 

comparison with planned. Work of the Faculty of Medicine, assiut University, Department of 

Anesthesiology and Reanimation, and will be carried out on obstetrics and gynecology assiut University, 

with the participation of the Department of Biochemistry. For the research group of four planned: Spinal 

anesthesia, the group of epidural anesthesia, the group given general anesthesia, and the way vaginal birth 

anesthesia, is not in the control group. Each of the groups from the preoperative and postoperative periods, 

the blood is taken and which have effects on lactation of prolactin, oxytocin, estrogen, progesterone values 

are planned to be cared for. Which method of anesthesia, the mother's milk, the more lives will be identified 

and that the method of anesthesia may be offered less thought. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.030 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Yavaş Koroner Akımda Serum Lipokin (Omentin ve Visfatin) Düzeyleri 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN, Doç.Dr.Yasin TÜRKER  

                         Arş. Gör. Taner UÇGUN, Arş. Gör. Yusuf ASLANTAŞ, Arş. Gör. Sübhan YALÇIN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.12.2012          

 

Proje Özeti : Anjiyografık olarak normal görünümlü koroner anatomiye rağmen, opak maddenin koroner 

arterler içinde yavaş ilerlemesine yavaş koroner akım (YKA) denir. Toplumda %3 gibi bir prevalansa sahip 

olduğu düşünülmektedir. Bu durum koroner mikrosirkülasyondaki anormalliklerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Histopatolojik çalışmalar YKA'lı hastalarda luminal çap kaybı, kapiller ve endotelyal 

hasar olduğunu göstermiştir. Yavaş koroner akımın patogenezinde küçük damar disfonksiyonu, trombosit 

fonksiyon bozukluğu ve inflamasyonudur. Tüm hastalarm(kontrol ve YKA hastası) fizik muayenesi 

yapılacak ve alman kan örneklerinden rutin biyomiya tetkikleri çalışılacak; serum omentin ve visfatin 

seviyeleri ELISA tekniği ile saptanarak proje başarıya ulaşmış olacaktır. 

          YKA’nın patofizyolojik mekanizmaları hakkında öne sürülen çeşitli hipotezler mevcuttur. Yavaş 

koroner akımın etyopatogenezinde vazodilatör ve vazokonstriktör faktörler arasındaki dengesizliğin 

olabileceği düşünülmüştür. Faktörlerden birisi de tıkayıcı koroner arter hastalığıdır (KAH). Bu hipoteze 

göre YKA, aterosklerozun erken evresinin bir formu olabilir. Yapılan bir çalışmada YKA’nın 

mikrovasküler dirençte artışa sebep olan gerçek lümen daralması veya düzensizliğine yol açmayan 

aterosklerotik bir süreç olduğu ileri sürülmüştür. Histopatolojik çalışmalar YKA’lı hastalarda luminal çap 

kaybı, kapiller ve endotelyal hasar olduğunu göstermiştir. Yavaş koroner akınım patogenezinde yer alan 

diğer hipotezler ise küçük damar disfonksiyonu, trombosit fonksiyon bozukluğu ve inflamasyondur. 
 

 

Project Abstract : Angiographically normal coronary anatomy, despite looking, opaque material to the 

slow progress in the coronary arteries slow coronary flow (SCF ) is called. 3 % in the community is thought 

to be as prevalent. This condition is thought to result from abnormalities in the coronary microcirculation . 

Previous studies in patients with both SCF loss of luminal diameter, capillaries and demonstrated that 

endothelial damage. Small vessel dysfunction in the pathogenesis of coronary slow flow, platelet 

dysfunction and inflammation. All patients (controls and patients with SCF ) physical examination and 

taking blood samples from routine examinations to work biyomi; serum omentin and visfatin levels as 

determined by ELISA technique, the project will be successful. 

          SCF proposed several hypotheses about the pathophysiological mechanisms are available. In the 

pathogenesis of coronary slow flow imbalance between vasodilator and vasoconstrictor factors are thought 

to be. One of the factors and obstructive coronary artery disease (CAD ). According to this hypothesis SCF, 

can be a form of early stages of atherosclerosis. In a study that led to an increase in microvascular resistance 

of SCF true lumen to cause narrowing or disorders that have been suggested in the atherosclerotic process. 

Previous studies in patients with both SCF loss of luminal diameter, capillaries and demonstrated that 

endothelial damage. The other hypothesis in the pathogenesis of coronary slow influx while small vessels 

dysfunction, platelet dysfunction and inflammation. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Taner Uçgun, Muhammet Engin Özcan, Ramazan 

Memişoğulları, Yasin Türker ve Hilmi Demirin, “Obesite ve Sigara Kullanımının Yavaş Koroner Akıma 

Etkisi,” 3. Ulusal Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi 20-23 Nisan 2013 Antalya,  

  Taner Uçgun, Muhammet Engin Özcan, Ramazan Memişoğulları, Yasin Türker ve Hilmi Demirin,  

“Yavaş Koroner Akımda Adipositokinlerin Rolü Olabilir mi?” Konuralp Tıp Dergisi, 5(2) : XX, (2013). 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2011.04.HD.031 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Beta Timozin 4 Ve Kardiyotropin 1 Düzeylerinin Akut Koroner Sendrom Risk 

Sınıflandırmasın Daki Değeri 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Hakan ÖZHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Filiz ÖZEL 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.12.2012          

Proje Özeti : Kardiyotropin - 1 ve Beta timozin - 4 akut koroner sendrom (AKS) sonrası artan önemli 

inflamatuar moleküllerdir. Buna rağmen AKS hastalarındaki rolü henüz tam aydınlatılmış değildir. Bu 

çalışmada, hastalar AKS klasik risk sınıflandırmasına göre derecelendirileceklerdir. Saptanan risk puanı ile 

ölçülen mediyatör seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Prospektif olarak dizayn edilen bu 

çalışmada toplam 200 hasta alınması planlanmıştır. AKS tanısı ile gelen bütün hastalar çalışmaya dahil 

edilecektir. Hastaların klasik risk sınıflandırması için gerekli olan parametreleri incelenecektir. Semptom 

başlangıcından 24-36 saat aralığında hastanın kardiyotropin-1 ve beta timozin-4 düzeylerini ölçmek için 

serum örneği alınacaktır. Hastalar onikinci aya kadar takibe alınacaktır. Araştırma sonunda çalışılan 

mediyatörler ile klasik AKS risk klasifıkasyonu arasında korelasyon araştırılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kardiyotropin-1, beta timozin-4, akut koroner sendrom. 

Project Abstract : Cardiotrophin-1 and beta thymosin-4 are very important inflammatory molecules, 

improve on acut coronary syndrome(ACS) .However, these molecule’s role on ACS has not been showed 

yet. In this study,firstly the patients will be classificated with clasic risk faktors. We supposed to compare 

this measured risk scores to new mediator levels. In this prospective study, we planned to take a total of 200 

patients. The patients with a diagnosis of ACS, will be included in the study. All parameters that needed for 

the classical risk stratification will be measured. Cardiotrophin-1 and beta thymosin-4 will be measured in 

plasma which will be taken among the 24- 36 hours of semptom onset. We will follow the patients about 12 

months. The correlation of between classic risk classification and new mediator levels will be presented in 

this study. 

Keywords: cardiotrophin-1, beta thymosin-4, acut coronary syndrome 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.032 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Sağlık Çalışanlarında Vitamin D Eksikliği Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Yusuf AYDIN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI 

                                                          Arş. Gör. Gökhan CELBEK, Dr. Elif ÖNDER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.06.2012          
 

Proje Özeti :  
Amaç: Vitamin D eksikliği günümüzde çok sık rastlanılmasına rağmen tanı konulmasında ve hastalığın 

farkındalığında eksiklikler mevcuttur. Çalışmamızda sağlık kurumumuzda (Düzce üniversitesi Tıp fakültesi) 

bünyesinde çalışan sağlık personelindeki Vitamin D eksikliğinin sıklığı ve bu eksikliğin yaşam kalitesi ile 

olan ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya Düzce Üniversitesi Tıp fakültesinde en az 1 yıldır aktif olarak çalışan sağlık 

personelleri olan doktorlar (Öğretim üyesi, uzman, asistan), hemşireler, tıbbı sekreterler ve temizlik 

personelleri alınacak. Son üç aydır herhangi bir Vitamin D takviyesi almayan, vitamin D eksikliğine yol 

açabilecek bilinen Gastro intestinal hastalığı olmayan (celiak hastalığı, malabsorbsiyon sendromları, 

karaciğer yetmezliği, GIS operasyonu v.s.) kişiler alınacak. Alt analiz olarak ameliyathane personeli 

(cerrahlar, cerrahi bölüm asistanlari, ameliyathane personeli) ile ameliyathanede çalışmayanlar şeklinde 

ikinci bir grup oluşturularak bu iki grup arasında da Vitamin D eksikliği açısından fark olup olmadığı 

incelenecek. 

Ayrıca kabul eden tüm personele SF depresyon anketi ve yaşam kalitesi anketi yapılarak Vit D eksikliği ile 

depresyon ve yaşam kalitesi arasında ilişkisi olup olmadığı incelenecek 

Anahtar Kelimeler: Vitamin D eksikliği, Sağlık çalışanı, yaşam kalitesi. 
 

Project Abstract :  

Aim: Vitamin D deficiency is most common,but diagnosis and awareness of this disease isn’t good enough. 

In our study, we aim to determine Vit D defiency in the health institution (University of Duzce, Faculty of 

Medicine),and we want to realize if there is a relationship about health quality. 

Materials and Methods: At least 1 year of medical staff physicians (faculty members, experts, assistants), 

nurses, medical secretaries and cleaning staff who are active in Duzce University, Medical Faculty will be 

included in our study.People , who don’t use any Vitamin D supplements in the last three months and who 

don’t have lack of vitamin D , like gastro intestinal disease (Celia disease, malabsorption syndromes, liver 

failure, GIS, operations, etc.) will be included. In sub-analysis operating room staff (surgeons, surgical 

department assistants, operating room personnel) in the form of employed in the operating room with the 

second between these two groups formed a group to examine whether the difference in terms of vitamin D 

deficiency. In addition, all staff who accept ;SF depression questionnaire and quality of life questionnaire 

will be made to examine whether any relationship between vit D defiency and health quality - depression. 

Keywords: Vitamin D Deficiency, Health Worker, Quality Of Life 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No         : 2011.04.HD.033 

Proje Türü     : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Hipervolemik Hastalarda Diüretik Tedavisi ve Ultrafiltrasyon Tedavi Yöntemlerinin 

Oksidatif Stres Markırları Ve Karotis İntima Media Kalınlığı Üzerindeki Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Tansu SAV 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr.Hilmi DEMİRİN, Arş. Gör.Faruk ÇEÇEN 

                                                            Arş. Gör. Elif ÖNDER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.09.2012          

Proje Özeti : Amaç: Hipervolemi ile gelen hastalarda oksidatif stres markerlarınm artmış olduğu ve 

hastalığın ilerlemesine katkıda bulundukları bilinmektedir. Çalışmamızda volüm yüklenmesi bulgularıyla 

başvuran hastalarda diüretik ve ultrafıltrasyon tedavi yöntem seçeneklerinin oksidatif stres markırlarını 

geriletmedeki etkinlikleri karşılaştırılacak ve karotis intima kalınlığı üzerine etkileri araştırılacaktır. Bu 

sayede ilk başvuruda hastanın genel durumunu bozacak kadar volüm yükü olması durumunda seçilecek 

tedavi yönteminin hem hastanın klinik olarak düzelmesi hem de bu düzelme gerçekleşirken oksidatif stresin 

de düzeltilmesi açısından değeri ortaya konabilecektir. 

Materyal-Metod: Çalışmaya Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları, Nefroloji 

Kardiyoloji ve Acil servis polikliniklerine ciddi volüm yükü bulgularıyla başvuran hastalar alınacaktır. 

Toplam 80 hastanın çalışmaya dahil edilmesi planlanmaktadır. Hastalar çalışmaya dahil edildikten ve 

bilgilendirilmiş onam formları imzalatıldıktan sonra başlangıçta diüretik tedavi ve hemodiyaliz makinesi ile 

ultrafıltrasyon gruplarından birisine rastgele olarak alınacaktır. Hastaların rutin laboratuar tetkiklerinin yanı 

sıra, hipervolemi belirteçlerinden olan sol ventrikül kitle indeksleri de Ekokardiyografı ile hesaplanacaktır. 

Oksidatif stres markerları ve karotis intima media kalınlıkları değerlendirildikten sonra hastalar hastanede 

yatarak takip edilecektir. Tedavi sonunda aynı parametreler tekrar değerlendirilecek ve başlangıçtaki 

değerlerle karşılaştırılacaktır. 

Projenin yürütülmesi; Katılımcılardan kanlar alındıktan sonra hastaların oksidatif stres markerları 

(malondialdehit, katalaz, superoksitdismutaz, glutatyon peroksidaz), EKO ve Karotis intima media kalınlığı 

ölçülecek. Hastaların bir grubuna hemodiyaliz cihazı ile ultrafıltrasyon diğer gruba diüretik tedavisi 

verilecek.Tedavi sonrası hastaların oksidatif stres markerları, EKO ve Karotis intima media kalınlıkları 

karşılaştırılıp gerekli istatistiksel incelemeler yapılarak çalışma sonlandırılacak. 

 

Project Abstract : Objective: UNM markerlar Hypervolemia come with increased oxidative stress in 

patients and that are known to contribute to disease progression . In our study, patients presenting with signs 

of volume overload diuretics and ultrafiltration treatment options will be compared in effectively decreased 

the oxidative stress markers and effects on carotid intima thickness will be investigated. In this way, in the 

first application the patient's condition enough to disrupt volume overload in the case will be selected 

method of treatment and the patient's clinical improvement as well as the improvement realized oxidative 

stress can also be corrected in terms of value can be demonstrated . 

Materials and Methods : The study Duzce University Medical Faculty Hospital, Internal Medicine, 

Nephrology, Cardiology and Emergency department clinics patients presenting with signs of significant 

volume overload will be taken. A total of 80 patients are planned to be included in the study . Patients 

included in the study after informed consent forms after you sign and initial diuretic therapy with 

hemodialysis and ultrafiltration machine will be randomly assigned to one of the groups . In addition to 

routine laboratory examinations of patients , left ventricular mass index of the markers of hypervolemia also 

be calculated by echocardiography . Oxidative stress markers and carotid intima -media thickness after an 

evaluation of hospitalized patients will be followed . Same parameters will be evaluated again at the end of 

treatment and will be compared with its initial value . 

           Execution of the project ; After taking blood from the participants of the patients oxidative stress 
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markers ( malondialdehyde , catalase, superoksitdismutaz , glutathione peroxidase ) , ECHO and carotid     

intima -media thickness to be measured . A group of patients with hemodialysis ultrafiltration device and 

the other group of patients after diuretic therapy verilecek.tedav oxidative stress markers, and carotid intima 

media thickness compared and ECO necessary for statistical analysis performed work will be terminated. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2011.04.HD.035 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : İskemik İnmede İlk 6 Saat Plazma Proadrenomedullin Düzeyinin Risk Faktörleri, Prognoz 

ve Diğer Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Hulusi KEÇECİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Handan ANKARALI, Doç.Dr.Hilmi DEMİRİN,  

                                                               Arş. Gör. Hatice GÜMÜŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.12.2011 – 20.06.2012          

Proje Özeti : Proadrenomedullin serebral damarlarda güçlü vazodilatatör olduğu ve serebral iskemik süreç 

sırasında özellikle hasarlı dokuda beynin hipoksiye cevabıyla yapımının arttığı şeklindedir. Yine 

çalışmaların sonuçlan ve bunlara ilişkin görüşlerden yola çıkarak serebral iskemi sırasında 

proadrenomedullin ile müdahale edilerek iskemik sürecin seyrinin iyi yada kötü yönde değiştirilebileceği 

bildirilmiştir. Tüm bu sonuçlara göre proadrenomedullin üretimi ve meydana çıkmasının farmakolojik 

regülasyonu, güçlü ve spesifik proadrenomedullin reseptör agonist ve antagonistlerinin sağlanması 

gelecekte bize serebrovasküler hastalıklarda yeni tedavi olanakları sağlayacaktır. 

          Bu çalışmada amacımız ; akut iskemik inme geçiren hastalarda ilk 6 saat içinde ölçülen plazma 

proadrenomedullin düzeyini saptamak, proadrenomedullin düzeyinin iskemik inme risk faktörlerinden yaş, 

cins, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, atrial fıbrilasyon ve sigara ile ilişkisinin olup olmadığını 

araştırmak , proadenomedullin düzeyinin prognaza etkisi ve diğer biyokimyasal parametreler ( cbc, tiroid 

fonksiyon testleri, vitamin bl2 düzeyi) ile ilişkisini değerlendirmektir. 

Project Abstract : Proadrenomedullin cerebral vessels powerful vasodilator, and cerebral ischemic process, 

especially during the damaged tissue hypoxia of the brain response to the construction increased. Again, the 

results of the studies and opinion on them, based on cerebral ischemia during proadrenomedullin to 

intervene with ischemic course of the process, good or bad, the direction is reported to be changed. 

According to these results, all of proadrenomedullin production and the emergence of pharmacological 

regulation, strong and specific proadrenomedullin receptor agonists and antagonists in the future, to provide 

us with cerebrovascular diseases and will provide new possibilities. 

          In this study, our aim is to acute ischemic stroke patients within the first 6 hours, plasma 

proadrenomedullin determine the level, proadrenomedullin level of ischemic stroke risk factors of age, 

gender, hypertension, diabetes, hyperlipidemia, atrial fibrillation, and the relationship between smoking and 

to explore whether , proadenomedullin level of prognaza effects and other biochemical parameters ( cbc, 

thyroid function tests, vitamin level of bl2) was to evaluate the relationship with. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.03.HD.036 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Farklı Çevre Şartlarına Maruz Kalan Asfalt Betonunun Mühendislik Özelliklerinin 

İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ercan ÖZGAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr.Hüsnü GERENGİ, Arş. Gör. Sercan SERİN 

                                                          İlhan ARSLAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  23.01.2012 – 23.07.2012          

Proje Özeti : Bir karayolu esnek üstyapısı projelendirilip yapımı tamamlandıktan sonra farklı çevre 

şartlarına maruz kalabilmektedir. Bunlar değişen iklim şartları olabilmektedir. Bu şartlara bağlı olarak da 

kar, yağmur yağışları nedeniyle yol güvenlik emniyeti azalmaktadır. Karla mücadele ve buzlanma olan 

karayolu kesimlerinde yol güvenliğini artırmak için esnek üstyapı aşınma tabakası üzerine farklı kimyasallar 

ve tuz gibi maddeler serpilmektedir. Tuz, donma seviyesini düşürüp yol güvenliğini artırmaktadır. Fakat 

bununla birlikte zamana bağlı olarak aşınma tabakasına zarar vererek bozulmasına neden olabilmektedir. 

Ayrıca, aşınma tabakası yolun bulunduğu bölge ve şartlara bağlı olarak (sanayi bölgesi vb.) çeşitli 

sebeplerle asidik ve bazik ortamlara da maruz kalabilmektedir. 

          Bu çalışmada farklı pH derecelerindeki asidik, bazik ve tuz ortamlarına bırakılan asfalt betonu 

numuneleri farklı sürelerle farklı ortamlara maruz bırakılacak, asfalt betonunun bu şartlara maruz kalmadan 

önce ve maruz kaldıktan sonraki fiziksel ve mekanik özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

Mekanik özelliklerin belirlenmesi için Marshall Stabilité deneyleri yapılacaktır. Marshall stabilité deneyleri 

yapılmadan önce ise numunelerde ultrases ölçümleri yapılacak olup hem ultrases sonuçları hem de Marshall 

Stabilité sonuçları arasındaki ilişkiler tespit edilerek tahribatsız metot olan ultrases ölçümü ile numunelerin 

muhtemel Marshall stabilité değerleri tahmin edilmeye çalışılacaktır. Tahribatsız metotla ölçüm yapılarak 

hem arazide hem de laboratuar şartlarında zaman kaybı olmadan ve tahribatlı deney yapmadan asfalt 

betonlarının farklı çevre şartlarına maruz kalmaları durumundaki Stabiliteleri tahmin edilmeye çalışılacaktır. 

Elde edilecek verilerle esnek ^ üstyapının servis süresi, hizmet kalitesi, asfalt betonun bozulma derecesi, 

taşıma gücü, bakım-onarım ihtiyacı gibi hususlarda hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Böylece elde edilen 

bu bilgiler değerlendirilerek esnek üstyapının bozulmasını önleyecek tedbirlerin alınması başta olmak üzere 

farklı çevre şartları için, bu çevre şartlarına dayanıklı karışım dizaynları yapılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Karayolu esnek üst yapısı, farklı çevre şartları, Marshall stabilitesi 
 

Project Abstract : After completion of the construction of a highway flexible superstructure projected and 

exposed to different environmental conditions. They can cope with changing climate conditions. Depending 

on these conditions, the snow, rain, precipitation is decreasing because of the safety of road safety. Way to 

fight snow and ice to improve security in parts of the highway on a layer of flexible pavement wear different 

chemicals and substances such as salt flourishes. Salt, increase road safety by lowering the freezing level. 

But with time, however, can cause corrosion, damaging the layer. In addition, the wear layer, depending on 

the conditions of the road district and the (industrial zone, etc.). For various reasons, are exposed to acidic 

and basic environments. 

      Different degrees of this study, the pH of acidic, alkaline and salt environments left in asphalt concrete 

samples to different environments and are subject to different periods of time, asphalt concrete without 

being exposed to these conditions before and after exposure to the physical and mechanical properties will 

be examined in comparison. Marshall Stability tests will be made to determine the mechanical properties. 

Ultrasound measurements of the samples prior to the Marshall stability tests and ultrasound results as well 

as the Marshall stability results will be made by determining the relationship between the ultrasonic non-

destructive method to measure the samples will be made to estimate the possible values of Marshall 

stability. Non-destructive measurement method done in the field and under laboratory conditions and 

without loss of time and without destructive testing asphalt concretes exposed to different environmental 
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conditions will be made to predict stability of state. To be flexible with data obtained from the service time 

of the bodywork, service quality, the degree of deterioration of asphalt concrete, bearing capacity, shall be 

informed about matters such as maintenance and repair needs. Thus, this information is obtained by 

evaluating the measures taken to prevent deterioration of a flexible superstructure, mainly to different 

environmental conditions, environmental conditions, these designs can be made resistant to the mixture. 

Keywords: Highway flexible top structure, different environmental conditions, Marshall stability. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ercan Ozgan, Husnu Gerengi, Caglar Akcay, Ilhan 

Arslan, "Asfalt betonu içerisine konulan düşük karbon çeliğinin %3.5 NaCl ortamındaki korozyonun 

incelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5-11 pp., 2012. 

          Ercan Ôzgan, Sercan Serin, Hüsnü Gerengi, îlhan Arslan, “Multi-faceted investigation of the effect of 

de-icer chemicals on the engineering properties of asphalt concrete.” Cold Regions Science and 

Technology, 87  5 9-67, (2013). 
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Proje No        : 2012.26.HD.037 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Diatomit ve Zeolit İkameli Beton İçerisindeki Donatı Korozyonunun Elektrokimyasal 

Empedans Spektroskopisi (EIS) Yöntemi İle İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Hatice DURGUN, Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2013          
 

Proje Özeti : Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek 

parçalanması ve kullanılamaz hale gelmesidir. Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini 

göstermektedir. Teknolojinin bütün alanlarında metallerin kullanılması, inşaat sektörünün hızlı bir şekilde 

çelik konstrüksiyona yönelmesi, dünya nüfusundaki hızlı artışın metal üretimiyle paralellik göstermesi, 

korozyona uğrayan cihazların bozulması veya arızalanması sonucu endüstri üretimin azalması, korozyon 

ürünü malzemelerin insan sağlığı ve çevre açısından son derece zararlı olduğunun iyice anlaşılması ve 

yeraltı maden yataklarının hızla tükeniyor olması gerçekleri korozyonun önemini arttırmaktadır. 

            Korozyon kayıpları ülkelerin GSMH ’nın yaklaşık %3.5 - %4.5 ’u kadardır. İngiltere Devlet 

Korozyon Komitesinin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de yıllık 1365 milyon pound korozyon ve 

korozyonun neden olduğu ekonomik kayıp söz konusudur. Yapılan araştırmalar, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde sadece otomobillerin korozyona uğraması ile yıllık 100 milyon dolarlık ekonomik zararın söz 

konusu olduğunu ortaya koymaktadır. 

           Ülkemiz en aktif fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Bu çalışma betonarme binaların temel yıkılma 

sebebi olan korozyonun elektrokimyasal yöntemlerle ölçülmesi hedeflenmektedir. Farklı ortamlara 

koyduğumuz ( a) %3.5 NaCl b) 1 M HCl c) 0.5 M H2SO4) diatomit ve zeolit ikameli beton numuneler 

içerisindeki donatıda meydana gelen elektrokimyasal değişmeler en güvenilir korozyon ölçme yöntemi olan, 

Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Zamana bağlı olarak elde 

edilecek veriler ışığında sonuçlar tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Korozyon; betonarme; diatomit; zeolit; donatı 
 

 

Project Abstract : In general terms, corrosion is the destructive attack of a material by reaction with its 

environment. The concept of corrosion is mostly used in the metal and alloys spoiling by the effects of 

chemical and electrochemical reactions of their ambient. The importance of corrosion process becomes 

popular in scientific researches because corrosion has been reflected in every part of the industry. The use of 

metals in all areas of technology, the construction industry quickly turn to steel construction, metal 

production parallels show the rapid increase in world population, industrial production decreased as a result 

of corroding equipment malfunction or failure, the corrosion product of materials are well known that those 

product are very harmful to human health and to the environment. Because of corrosion underground 

mineral consume quickly.  

         Corrosion losses of countries are about 3.5% - 4.5% GNP. According to the Corrosion State 

Committee of United Kingdom, 1365 million pounds of annual economic losses caused by corrosion. 

Research in the United States of America show that only $ 100 million in annual economic damage accrues 

by corrosion in car industry. 

         Our country is located on the most active fault lines. The goal of this study is to measure the corrosion 

of reinforced in concrete buildings by the electrochemical methods. Electrochemical changes in diatomite 

and zeolite substituted steel reinforcement in concrete samples in different environments (a) 3.5% NaCl b) 1 

M HCl, c) 0.5 M H2SO4) are going to be measured by the most reliable method of measuring corrosion, 

called Electrochemical Impedance Spectroscopy. We are going to determine all result by time and will 

compare and discuss all parameters that we obtain.  

Keywords: Corrosion; concrete; diatomite, zeolite, reinforcement 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Hüsnü Gerengi, Yılmaz Kocak, A. Jażdżewska, 

Mine Kurtay, H. Durgun, "Electrochemical investigations on the corrosion behaviour of reinforcing steel in 

diatomite- and zeolite-containing concrete exposed to sulphuric acid", Construction and Building Materials , 

471–477 pp., 2013 , DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.08.033. 

          Hüsnü Gerengi, Mine Kurtay, 3.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu konferansı 

dahilinde "UMYOS 2013" bildiri kitapçığındaki "Malzeme ve malzeme işleme teknolojileri programında 

“Korozyon ve korozyona dayanıklı malzemeler” dersinin zorunlu olarak okutulması", 142-156 pp., 

Ardahan-Türkiye, Ekim 2013. 

           Hüsnü Gerengi, Mine Kurtay, “Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)” Düzce 

Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 71–78. 
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Proje No        : 2012.04.HD.038 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Gram Negatif Nonfermenter Bakterilerde Metallo Beta-Laktamaz Enzim Aktivitesinin 

Çeşitli Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. İdris ŞAHİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Asiye ALTINÖZ AYTAR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.12.2012          

Proje Özeti : Nonfermenter gram negatif basiller immun sistemi baskılanmış, hastanede yatan hastalarda ve 

özellikle yoğun bakım ünitelerinde son yıllarda ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu bakterilerin yol 

açtığı enfeksiyonların tedavisi sorun oluşturmaktadır. Karbapenem grubu antibiyotikler nonfermenter gram 

negatif basillerde tercih edilen ilk antibiyotik grubu olması ve yaygın kullanımı ile karbapenemlere karşı 

gelişen direnç önemli bir sorun haline gelmiştir. Gram negatif bakterilerde metallo beta-laktamaz nedeniyle 

ortaya çıkan karbapenem direnç sorunu klinik ve epidemiyolojik olarak önemli hale gelmiştir. Metallo beta-

laktamazların hızlı artışı nedeniyle hastanemizdeki çeşitli klinik örneklerde metallo beta- laktamaz 

prevalansını araştırmak ve enzim varlığını gösterebilmek için çeşitli fenotipik yöntemlerin karşılaştırılması 

amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: MBL üretimi, Acinetobacter,Pseudomonas 

Project Abstract : Nonfermenter gram-negative bacilli cause serious infections in immunocompromised, 

hospitalized patients, especially intensive care units in recent years.This problem is the treatment of 

infections caused by bacteria. Carbapenem antibiotics, nonfermenter gram- negative rods to be preferred 

initial antibiotic group, and the widewspread use has become a major problem with resistance to 

carbapenems. Gram negative bacteria caused by metallo beta-lactamase in carbapenem resistance has 

become important clinical and epidemiological problem. Metallo beta-lactamases due to the rapid increase 

in the prevalence of hospital cases metallo beta-lactamase enzyme to investigate and to demonstrate the 

existence of this study is planned in order to compare the various phenotypic methods. 

Keywords: MBL production, Acinetobacter, Pseudomonas 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.04.HD.039 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Deneysel Karbonmonoksit Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Nöron Spesifik Enolaz (NSE) 

Ve S-100 B Belirteçlerinin Kullanımının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar:, Doç.Dr.Hayati KANDİŞ, Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI, 

                             Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN, Doç. Dr. Süber DİKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Murat OKTAY 

                             Yrd. Doç.Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU,Arş. Gör. Mehmet ÇIKMAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.07.2012          

Proje Özeti : Karbonmonoksit (CO) renksiz, kokusuz, tatsız ve irritan olmayan bir gazdır. Karbon kaynaklı 

yakıtların iyi yanmaması sonucu ortaya çıkar. Kaza veya intihar amacı ile zehirlenmeye neden olabilir. CO 

iyi havalandırılan kapalı ortamlarda bile hızlı bir şekilde birikebilir. Akut ve kronik zehirlenmelere neden 

olabilir. CO zehirlenmelerinin birçok ülkede fatal zehirlenmelerin yarısından fazlasının sebebi olduğu 

bildirilmiştir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri vücutta hipoksiye neden olur ve hipoksiye karşı en hassas 

alan ise santral sinir sistemidir. Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan kişilerde organ ve sistemlerde 

meydana gelen hasarın derecesinin tespiti için kullanımı kolay ve güvenilirlik düzeyi yüksek belirteçlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

          Son zamanlarda beyinden kaynaklanan spesifik proteinler olan; S-100 B ve nöron spesifik enolaz 

(NSE) nörobiyokimyasal belirteç olarak oldukça dikkat çekmiştir. S-100 B primer olarak santral sinir 

sistemindeki astrositlerde üretilip salman kalsiyum bağlayıcı bir proteindir. Nörotropik ve gliotropik etkileri 

vardır. Normal bir santral sinir sisteminde hasar sonrası tamirde önemli rol oynar. Kardiyak arrest, inme, 

subaraknoid kanama ve kafa travmaları sonrasında oluşan beyin hasarında S-100 B’nin yararlı bir 

biyokimyasal belirteç olduğu gösterilmiştir. Nöron spesifik enolaz (NSE) ise primer olarak nöronal 

sitoplazmada bulunan glikolitik bir enzimdir. NSE fizyolojik olarak salgılanmadığı için, serumdaki 

seviyesinin artışı ve BOS’daki konsantrasyonunun yükselmesi; (travmatik beyin hasarı, kardiyak arrest ve 

Parkinson hastalığında bildirilen) nöronal hücrelerin yapısal hasara uğraması ile ilişkilidir. S-100 B ve NSE 

beraber değerlendirildiğinde SSS patolojilerinde nöronal belirteç olarak anlamlıdır. 

          Bu çalışmada ratlarda karbonmonoksit gazı ile hafif, orta ve ağır şiddette zehirlenmeler oluşturulup, 

gruplar arasında hem biyokimyasal belirteçler (S-100 B ve NSE) açısından henı de histopatolojik 

değişiklikler açısından farklılıklar araştırılacaktır. Bu çalışmanın amacı, S-100 B ve NSE proteinlerinin CO 

zehirlenmesinin beyne verdiği hasarın belirteci olup olamayacağının araştırılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, S-100 B, Nöron spesifik enolaz (NSE) 

 

Project Abstract : Carbon monoxide is a colorless, odorless, tasteless and nonirritant gas. It is produced by 

incomplete consumption of carbon fuels. It can cause poisoning accidentally or as a result of suicidal 

efforts. Carbon monoxide can even accumulate rapidly in closed places with good air circulation. It can 

cause both acute and chronic poisoning. Carbon monoxide (CO) poisoning is the most common form of 

lethal poisoning. Carbon monoxide poisoning results in generalized hypoxia in the body, and the central 

nervous system (CNS) is the most sensitive area to this poisoning. We need useful and practical biochemical 

markers to find grade of damage in organs and systems in CO-poisoned patients. 

          In recent times, S-100 B and NSE that specific proteins secreted by brain, have been take interest as 

neurobiochemical markers. S-100 B is a calcium-binding protein primarily produced and released by 

astrocytes in the CNS. It has neurotrophic and gliotrophic actions, possibly having important roles in normal 

CNS development and recovery after injury. S-100 B has been shown to be a useful neurobiochemical 

marker of brain damage in cardiac arrest, stroke, subarachnoid hemorrhage, and traumatic head injury. 

Neuron-specific enolase (NSE) is a glycolytic enzyme that is localized primarily to the neuronal cytoplasm. 
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Because NSE is not physiologically secreted, an increase in its serum and cerebrospinal fluid concentrations 

can be associated with structural damage to neuronal cells, as reported in traumatic brain injury, cardiac 

arrest, and Parkinson disease. Taken together, S-100 B and NSE could be considered neuronal markers, 

respectively, of CNS pathologies. 

          In this study, poisoning will be investigated in terms of the biochemical markers (S-100 B and NSE) 

and histopathological changes among groups which light, moderate and severe carbon monoxide exposed 

rats. The purpose of this study, the investigation of the S-100 B and NSE proteins could be markers for 

brain damage after CO poisoning. 

Keywords: Carbonmonoxide, S-100 B, Neuron spesific enolase 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.04.HD.040 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Akciğer Kanseri ve Sigara İçimi ile Shla-G Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr  Leyla YILMAZ AYDIN, Arş. Gör. Muhammet E. ÖZCAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.06.2013          

Proje Özeti : Akciğer kanserleri erkek ve kadınlar arasında en sık görülen üç kanserden birisidir. Bu 

hastalık kanser kaynaklı ölümler arasındada her iki cins için birinci sıradadır. sHLA-G seviyelerinin yapılan 

çalışmalarla farklı kanser türlerinde yüksek bulunduğu ve bünyesinde barındırdığı immuntoleran etki ile 

kanser hücrelerinin savunma sisteminden koruduğu ortaya konmuştur. Biz bu çalışmada sHLA-G 

seviyelerinin akciğer kanseri ve sigara kullanımı ile ilişkisini inceleyeceğiz. 

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, sHLA-G, sigara kullanımı. 

 

Project Abstract : Lung cancer is one of the three most common cancers in both man and woman. This 

disease is in the firt position on death causes for both two genders. It is investigated that sHLA-G levels was 

increased in different cancer subtypes and its immunotoleran effect is protectin tumor cells from 

immundefence of the patient. In this study we will search the the relation of sHLA-G, lung cancer and the 

smoking habbit. 

Keywords: Lung cancer, sHLA-G, smoking habbit. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.04.HD.041 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Meme Kanserli Hastalarda TIMP2 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Gülsen ARSLAN, Doç.Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI, 

                                                          Doç. Dr. Havva ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Murat OKTAY 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.06.2012          

 

Proje Özeti : Dünyada meme kanseri, kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada, kanser nedeniyle 

oluşan ölümlerde ise akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de mevcut verilere göre, 

doğu bölgelerimizde 20/100.000, batı bölgelerimizde ise 40-50/100.000 oranında bir sıklığın olduğu tahmin 

edilmektedir. 

         TIMP’ler, dokularda MMP enzimlerinin özgül ve doğal inhibitörleri olan proteinlerdir. Hücre dışı matriks 

depolanması ve yıkımı arasındaki dengenin sürdürülmesinde anahtar rol oynarlar. TIMP-2, MMP-2 ile spesifik 

bir kompleks oluşturarak bu molekülün proteaz aktivitesini inhibe etmektedir. Böylece insanlarda tümör 

hücrelerinin büyümesini ve invazyonunu engellediği düşünülmektedir. TIMP-2 ve MMP-2 fıbroblast gibi bazı 

hücrelerde pro-MMP- 2 ile birlikte sekrete edilir. Ancak alveolar makrofajlarda olduğu gibi tek başına da sekrete 

edilebilirler. MMP’ler ve TIMP’ler arasındaki denge hem büyüme ve gelişim gibi fiziksel süreçlerde hem de 

kanser gibi patolojik durumlarda değişkenlik gösterir. 

          TIMP-2, ilk kez melanom hücrelerinden izole edilmiştir. 21 kDa ağırlıkta non-glikolize bir proteindir. 

TIMP-2 geni; 17q25.3 kromozomu üzerinde yer alır ve 5 ekzon içerir ve 83 kb uzunluğundadır. Bu çalışmada 

TIMP-2 gen polimorfızmlerinin Türk toplumundaki meme kanseri hastalarında etkin rol oynayıp oynamadığı 

incelenecektir. Bunu için TIMP-2 genine ait (TIMP 2 -418G/C ve 303 C/T 3.EK) iki farklı tek nükleotit 

polimorfızmleri (SNPs) RFLP yöntemiyle araştırılacaktır. Bu gen polimorfızmlerinin, Türk toplumundaki 

bireylerin meme kanseri yatkınlıklarının değerlendirilmesi açısından önemli bir bakış açısı getireceği 

düşüncesindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, TIMP-2, polimorfızm, RFLP. 
 

Project Abstract : The breast cancers were placed in first array among cancer type occurred in women and 

second array in death caused from cancers after lung cancer in the word. It is estimated that this cancer has 

20/100.000 frequency in east region and 40-50/100.000 frequency west region according to present data in 

Turkey. 

          The TIMPs are proteins which are specific and natural inhibitor for MMP enzymes. They play a key role to 

maintain balance between storing and destruction of extracellular matrix. TIMP2 inhibit the protease activity of 

this molecule via composed a specific complex with MMP-2. Thus it was thought that the growth and invasion of 

tumor cells to be blocked by this molecule in human. TIMP-2 and MMP-2 are secreted together with pro-MMP-2 

in some cells such as fibroblast. But also they are secreted along similar to alveolar macrophage, too. The 

equilibrium between MMPs and TIMPs may show variation in physical process such as growth, development 

and pathologic process such as cancer. 

          TIMP-2 was firstly isolated from melanoma cells. It is 21 kDa and non-glicolised protein. TIMP-2 located 

on q25.3 region of chromosome 17 and has 5 exon and 83 kb long. In this topic, it will be investigated that if 

TIMP-2 gene polymorphisms may have active role in breast cancer patients in Turkish population. Therefore two 

different single nucleotide polymorphisms (SNPs) belong with TIMP-2 gene (TIMP 2 -418G/C ve 303 C/T 

3.EK) going to be investigated with RFLP method. We think that those gene polymorphisms will produce 

important opinion for evaluation of breast cancer tending in Turkish population. 

Keywords: Breast cancer, TIMP-2, polymorphism, RFLP. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.04.HD.042 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Farelerde Amanita Phalloides Toksini Alfa Amanitinin Deriden Emilimi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Ertuğrul KAYA 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Mustafa Gani SÜRMEN, Doç. Dr.Havva ERDEM 

                                                         Arş. Gör. Sait BAYRAM, Selim KARAHAN, Mustafa HANCI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.12.2012          

Proje Özeti : Mantar zehirlenmeleri eski çağlardan beri insanlar tarafından bilinmektedir. Bunlardan en 

ölümcül ve sık görüleni Amanita phalloides türü ile olan zehirlenmelerdir. Bu mantar içinde 2 tür toksin 

grubu bulunmaktadır. Bunlar amanitin ve falloidin grubu toksinlerdir. Falloidin grubu toksinlerin 

gastrointestinal sistemden emiliminin olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle araştırmalar genelde amanitin 

grubu toksinler hakkında olmaktadır. Amanitin grubu toksinlerden mantar içinde en fazla oranda bulunanı 

ise alfa amanitindir. Amanitin grubu toksinler ökaryot hücrelerde bulunan RNA polimeraz 2 enzimini bloke 

ederek etki gösterir. Bu sayede hücrede protein sentezi ilk basamağında durur ve hücre 4-5 gün içinde ölür. 

        Parazit hastalıkları insanlar ve hayvanlar için önemli sağlık sorunlarıdır. Antiparaziter ilaç olarak 

kullanılan kimyasal maddeler genelde konağa da zarar verdiğinden bu alanda kullanılan ilaçlar sınırlıdır. 

Antiparaziter ilaç potansiyeli olan moleküllerde, öncelikle konağa zarar vermemesi beklenir. 

        Alfa amanitin tüm ökaryot hücrelerde letal olduğundan, antiparaziter ilaç olarak değeri olabilir. 

Özellikle ektoparazitlerde kullanılabilir. Ancak bu durumda deriden emilmemesi gerekir. Aksi takdirde 

konağa da zarar verir. 

         Çalışmamızda alfa amanitin toksininin deri üzerine perkutan uygulama şekliyle, deriden emilip 

emilmediği araştırılacaktır. Toksinin deriden emilmemesi durumunda, molekülün ektoparazitlere karşı 

antiparaziter ilaç araştırmalarına başlanabilecektir. 

Anahtar sözcükler: Amanita Phalloides, Alfa Amanitin, Deriden Emilim, I IPLC, Antiparaziter İlaç. 

 

Project Abstract : Mushroom Poisoning has been known by mankind since ancient times. Amanita 

phalloides leads to very common and fatal mushroom poisoning. This mushroom has two toxin groups 

named amanitins and phalloidins. Phalloidin is known that doesn’t absorption the gut. Amanita phalloides 

contains highest level of alpha amanitin in the all amanitin toxins. Amanitins toxin group acts by blocking 

the RNA polymerase II in the eukaryotic cells. So synthesis of protein stops and cells die after 4-5 days. 

         Parasitic diseases are important health problems for human and animals health. A small number of 

drugs used for anti parasitic treatment because of a lot of anti parasitics are notably harmful for host. An 

ideal anti parasitic drug must be harmless for the host. 

        Considering lethal effect of alpha amanitin in all eukaryotic cells, it can be possible to use alpha 

amanitin as an anti parasitic drug. It may especially be effective on ectoparasites. In this case, skin of host 

must be impervious to alpha amanitin. Otherwise, the drug may also damage the host. 

        We are going to seek skin absorption of alpha amanitin through the application of percutaneous in our 

study. If the skin absorption is out of question, we can have a chance to study for anti ectoparasitic drug in 

the near future. 

Keywords: Amanita Phalloides, Alpha Amanitin, Dermal Absorption, HPLC, Antiparasitic Drug. 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Ertugrul Kaya, Mustafa Gani Surmen, Kursat 

Oguz Yaykasli, Selim Karahan, Murat Oktay, Hakan Turan, Serdar Colakoglu and Havva Erdem, “Dermal 

absorption and toxicity of alpha amanitin in mice” Informa Healthcare USA, Cutan Ocul Toxicol, Early 

Online: 1–7, 2013, Inc. DOI: 10.3109/15569527.2013.802697. 
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         Ertugrul Kaya, Mustafa Gani Surmen, Kursat Oguz Yaykasli, Selim Karahan, Murat Oktay, Hakan 

Turan,Havva Erdem, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde 22.Ulusal Farmakoloji Kongresi 

Bildiri Kitapçığındaki"Alfa Amanitinin Farelerde Deriden Emilimi ve Derideki Toksisitesi", 245 pp., 

Antalya, 4-7 Kasım 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2012.04.HD.043 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Akne Hastalarında Omentin Seviyesinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 
 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Doç. Dr. Hakan TURAN, Doç. Dr. Ertuğrul KAYA,           

                                  Hatice SOĞUKTAŞ, Emine YAYKAŞLI, Arş. Gör. Muhammet Engin ÖZCAN 
 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.09.2012          

Proje Özeti : Akne yaygın olarak ergenlik çağındakileri ve gençleri etkileyen kronik bir inflamasyon 

hastalıktır. Akne çok faktörlü bir hastalık olup diyet, harici faktörler, Propionibacterium acnes, genetik gibi 

çok çeşitli patogenik faktör etkenleri arasında gösterilmektedir. Son zamanlarda genetik etki üzerine çok 

sayıda araştırma yapılmaktadır. 

          Bir adipokin olan Omentin, protein olarak eksprese edilen ve yeni keşfedilen, insülin duyarlılığını 

arttıran ve ağırlıklı olarak viseral yağ dokusundan salgılanan bir adipokindir. İnsanlarda akciğer, ince barsak 

ve kalpte bulunan ve adipoz dokudan eksprese edilen omentin adipokinin geni, 8 ekzon ve 7 intron 

bölgesinden meydana gelir ve 1. kromozomda yer alır. Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda, omentin 

geniyle alakalı literatürde sadece bir tane SNP (single nüldeotide polimorphsim, tek nükleotidlik farklılık) 

rapor edilmiştir. 

          Akne tanısı için uygulanabilir bir biyomarker (biyokimyasal veya genetik) arayışı üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda genelde TNF-a ve İL-1 p gibi sitokinler üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Özellikle bu sitokinlerin polimorfik yapıları üzerine araştırmalar ile başka bir adipokin olan leptin ile alakalı 

araştırmalar da literatürde mevcuttur. Yapılacak bu çalışmada akne hastalarında omentin adipokinin seviyesi 

hem protein hem de genetik seviyede incelenip, bu veriler arasında korelasyonun olup olmadığı 

araştırılacaktır. Periferik kandaki omentin seviyesi ELISA yöntemiyle tayin edilecektir. Polimorfizmler ise 

tam kandan elde edilecek DNA kullanılarak tayin edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Akne, Omentin, polimorfizm ,ELISA  

Project Abstract : Acne is a commonly chronic inflammatory disease that affects adolescents and young 

people. Acne is a multi factorial disease, diet, external factors, propionibacterium acnes , a wide variety of 

pathogenic factors such as genetic factors are accepted. Recently , a number of research have been done on 

genetic influence. 

         Omentin a newly discovered adipokines secreted mainly by adipose tissue increases insulin sensitivity. 

In human omentin located 1. chromosome secreted by adipose tissue in lung, small intestine and heart, and 

has 8 exons and 7 introns. Up to date, there is just one SNP (single nükleotide polymorphsim) reported in 

literature.  

          The viable biomarker for the diagnosis of Acne disease (biochemical or genetic) studies are 

undertake. Researchers usually focus on cytokines such as the TNF-a and TL-1 (3. There are researches in 

literature relating to polymorphism of these cytokines and the another adipokine leptin. In this study the 

effect of omentin on acne diaseases will investigate at protein and genetic levels. Then the correlation 

between these data also will investigate. The omentin level in peripheral blood will be determined by 

ELISA. Polymorphism will be determined using DNA obtained from blood. 

Keywords: Acne Diseases, Omentin, polymorphism, ELISA 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No         : 2011.02.HD.044 

Proje Türü     : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kayacığın (Ostrya Carpinifolia Scop.) Farklı Orijinlerinin Çeşitli Tohum Özelliklerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Engin ÇAKMAK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2013          

Proje Özeti : Betulacea familyasına ait olan kayacık (Ostrya) cinsinin dünya üzerinde 8 türü bulunmaktadır. 

Bunlardan sadece Ostrya carpinifolia Scop. türü ülkemizde doğal olarak bulunmaktadır. Türkiye’nin zengin 

bitki çeşitliliği içerisinde kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.)  türü önemli bir yere sahiptir.  

          Avrupa’da son zamanlarda önem verilen yapraklı türlerden biri olan kayacık, bitki tehlike 

kategorilerine göre ‘‘az tehdit altında (Lower Risk (LR))’’ sınıfına sokmuştur. Ayrıca, türün tohum 

embriyosunun yeterince olgunlaşmamış olması veya embriyonun dinlenme gereksinimi kaynaklı çimlenme 

engeli ile boş tohum oranının yüksekliğinden kaynaklanan düşük çimlenme yüzdesi (%50) de birer 

problemdir. İlerleyen süreçte türün populasyonlarındaki olası daralma ve yok olma tehditlerine karşı özel bir 

koruma statüsü geliştirmek gerekmektedir.  Bu bağlamda türün korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 

kullanımı için bilinmeyenleri her yönüyle araştırılmalı ve ortaya konmalıdır.  Nitekim türün vejetatif (makro 

ve mikro vejetatif) ve generatif üretimi, fizyolojisi, genetik yapısı, odun anotomisi, tohum teknolojisi vb. 

konularda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. 

           Mevcut literatürde türün çimlenme engelinin giderilmesi veya çimlendirme koşulları konusundaki 

bilgiler çok sınırlıdır.  Bu çalışmada, kayacığın çeşitli tohum özellikleri ayrıntılı olarak araştırılacaktır. 

Çalışma, türün ülkemizdeki farklı orijinlerinden temin edilecek tohumlar üzerinde gerçekleştirilecektir. 

Araştırmada, en yüksek çimlenmeyi sağlayacak ön işlem (sıcak+soğuk katlama ve soğuk katlama), 

çimlendirme sıcaklığı ve çimlendirme süresi belirlenecektir. Yine türün tohumlarının hava kurusu nemi ve 

tam doygunluk nemi, 1000 tane ağırlığı ve tohum boyutları gibi özellikler de belirlenecektir. Çalışma Düzce 

Üniversitesi, Orman Fakültesi, Tohum Laboratuarında yürütülecektir. Çalışmanın bir yılda bitirilmesi 

öngörülmektedir. Bu proje ile ülkemizin doğal zenginliklerinden biri olan kayacığın çeşitli tohum özellikleri 

aydınlatılacak, doğal ortamında (in situ) ve doğal ortamı dışında (ex situ) korunmasına, geliştirilmesine ve 

sürdürülebilir kullanımına katkı sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kayacık, tohum, çimlenme, ön işlem 
 

Project Abstract : Eight hornbeam species are found in the world, one of them is naturally occur in 

Turkey.  European hornbeam (Ostryacarpinifolia Scop.) has an important place in Turkish flora.  

         Ostrya carpinifoli is getting more important in European forestry. The species in under “Low Risk” 

plant class. Also, this species has some disadvantage such as, high empty seed ratio, its embryo needs rest, 

seed embryo isn’t mature enough, etc. In order to prevent population of the species from extinction in later 

years, special protection status is a must, to do so European hornbeam’s unknowns must be researched to 

develop protection and conservation strategies for it. Genetic structure, physiology, vegetative and 

generative reproduction, wood anatomy and seed technology of European hornbeam haven’t studied enough 

to provide us solid information for protection, conservation strategies. 

          There is limited literature about seed technology of the species. In this study, various seed properties 

of European hornbeam from different provenances will study. The optimum stratification method and 

duration, temperature, and germination test period will determine in Duzce University, Forestry Faculty, 

seed laboratory.  Seed weight, seed moisture, etc. will also measure. Studies will take, approximately, one 

year. Project will reveal various seed characteristics of European hornbeam which is one of Turkey’s natural 

richness. Also, studies will help improve the in situ and ex situ conservation, development and sustainment 

of the species. 

Keywords : European hornbeam, seed, germination, pretreatment 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Şemsettin Kulaç, Deniz Güney, Emrah Çiçek, 

İbrahim Turna and Engin Çakmak, “Effect of provenance, stratification and temperature on the germination 

of European hophornbeam (Ostrya carpinifolia Scop.) seeds.” Journal o f Food, Agriculture & Environment  

Vol. 1l (3&4): 2815-2819. 2013. 
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Proje No        : 2012.02.HD.045 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Uğursuyu ve Aksu Havzalarında Peyzaj Planlama ve Ekoturizm Odaklı Kırsal Kalkınma 

Kapsamında Görsel Peyzaj Analizi ve Hızlı Kırsal Değerlendirme 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Pınar  GÜLTEKİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  14.03.2012 – 14.03.2015         Ek süre: 12 Ay  

Proje Özeti : Bu çalışmada, Düzce Uğursuyu havzasında 6 adet, Aksu havzasında 6 adet olmak üzere 12 alt 

havzada, yayla peyzajı, mera peyzajı, tarım peyzajı, köy peyzajı, su peyzajı, jeomorfolojik formların etkin 

olduğu peyzaj ve orman peyzajı olarak farklı peyzaj karakterlerine sahip alanların belirlenmesi 

hedeflenmektedir.  

         Belirlenen bu peyzajların farklı alt havzalarda birbirlerine göre görsel yönden göreceli üstünlüklerinin 

ve görsel kalitelerinin ortaya konulması ve bu arada halkın ekoturizme yönelik bakış açılarının 

öğrenilmesinde hızlı kırsal değerlendirme tekniklerinden yararlanılması amaçlanmaktadır.  

         Çalışma sonucunda elde edilen bulgular “Uğursuyu ve Aksu Havzalarında Peyzaj Planlama ve 

Ekoturizm Odaklı Kırsal Kalkınma” isimli doktora tezinde bir planlama girdisi olarak kullanılacaktır. 

Önerilen araştırma başlı başına bir çalışma olmakla birlikte ilgili doktora tezinin bir parçası olarak da 

önemlidir. Araştırmanın en önemli çıktıları havzalarda görsel peyzaj kalitesinin derecelerinin ortaya 

konulması, her bir havzadaki alt havzaların görsel yönden birbirlerine üstünlüklerinin ortaya konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj planlama, Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Görsel Peyzaj, 

Katılımcılık. 

Project Abstract : In this study, Uğursuyu watershed was divided to 6 sub- basins and Aksu was 6 sub-

basins too. These 12 sub-basins will be determined with different landscape characters as  mountain 

landscape, the landscape of pasture, agricultural landscape, the village landscape, water landscape, 

geomorphological forms of landscape and forest landscape. 

         The aim of this study is these landscapes which is determined relative to each other in different sub-

basins, the visual quality of the visual aspects from one to other. in the meantime learning of the ideas of the 

local people for ecotourism with the techniques of rapid rural assessment.  

         The findings of the study will be used as input of doctoral dissertation that is “ Landscape Planning 

and Ecotourism focused on Rural Development in Uğursuyu and Aksu Watersheds”. The proposed research 

is an important study as a part of the doctoral dissertation. Quality of the degrees of the visual landscape and 

superiority for each sub-watersheds in the area  are the most important outcomes of the study.  

Keywords: Landscape Planning, Ecotourism, Rural Development, Sustainability,Visual Landscape, 

participation. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.02.HD.046 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Doğal ve Plantasyon Ormanlarında Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus Angustifolia) 

Odunlarının Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cengiz GÜLER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Halil İbrahim ŞAHİN 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2014          
 

Proje Özeti : Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesi ve yeni materyallerin ortaya çıkması odunun 

kullanımını azaltmıştır. Buna rağmen odun hala birçok sektör tarafından kullanılan biyolojik olarak 

devamlılığı olan bir materyaldir. Bina dışı kullanımlarda ahşabın dayanıklılığını artırmak için uygulanan ısıl 

işlem yüzyıllardan beri bilinmektedir. Odunun ısıl işlemi ile ilgili literatürde bir çok metot rapor edilmiş 

olup odunun ısıl işlemi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar 1930 yılında Alman bilim adamları Stamm ve 

Hansen tarafından, 1940 yılında ABD’li bilim adamı White tarafından yapılmıştır. 1960’larda Kollman ve 

Schneider, 1970’lerde Rusche ve Burmester yine bu konuda çalışmışlardır. 1990’larda konu ile ilgili 

Hollvea, Finlandiya ve Fransız bilim adamları oldukça fazla çalışma yapmışlardır. Isıl işlem görmüş odunun 

koruyucu etkileri yüzyıllardır bilinmesine karşın bu konu, bir araştırma olgusu olarak bilim adamları 

tarafından son on yılda geniş bir şekilde ele almaya başlamışlardır.  

          Doğal yapısı itibari ile odun, sahip olduğu birçok olumlu özellikleri ile geniş kullanım alanlarına 

sahip bir malzemedir. Bununla birlikte odunun kullanım alanlarını sınırlayan bazı istenmeyen özellikleri de 

vardır. Lif doygunluk noktası  (% 28-32) altında odun rutubet alıp vererek boyutlarında değişmeler meydana 

gelmekte, çeşitli biyolojik zararlılar tarafından tahrip edilebilmekte, düşük sıcaklık derecelerinde bile 

kolaylıkla alev alıp yanabilmesi odunun istenmeyen özelliklerinden bir kaçı olarak sayılabilir.  

          Odunun olumsuz özelliklerini en aza indirmek ve bunun yanında olumlu özelliklerini daha da öne 

çıkarmak için bir çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen yöntemlere “Odun 

Modifikasyonu Yöntemleri” denilmektedir. Bu tür odun modifikasyonu yöntemleri genellikle yüksek bir 

maliyeti de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle odun modifikasyonu yöntemleri tek bir işlemle birden 

fazla özelliği iyileştirmek üzere planlanmaktadır. Diğer yandan kullanılan kimyasal maddelerin çevre 

kirliliğine yol açmaması, ekonomiklik ve uygulama kolaylığı odun modifikasyonu yöntemleri açısından 

önem kazanmaktadır. Isıl işlemler ağaç malzemenin kimyasal yapısını değiştirdiği için bu yöntemler 

arasında yer almaktadır. 

          Bu çalışma kapsamında Adapazarı-Osmaniye Subasar Bölgesinde farklı dikim aralıklarında 

yetiştirilen ve orman ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus 

angustifolia, DYD) odunlarında 2 saat süre ile 100 
0
C lik bir ön ısıtma işleminden sonra uygulanacak ısıl 

işlemin ağaç malzemelerin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine olan etkileri araştırılacak. Doğal ve 

farklı plantasyonlar da yetiştirilen DYD türü için en uygun sıcaklık ve zaman kombinasyonları 

belirlenecektir. Bu amaçla odun örnekleri, 120, 160, 190 ve 210 
o
C sıcaklıklarda 3, 6 ve 9 saat süreyle 12 

farklı kombinasyonda muamele edilecek ve odun yapılarında meydana gelen değişimler ortaya konulmuş 

olacaktır.  

          Bu şekilde ülkemizde dış ortamlarda değerlendirilen ağaç malzemenin, herhangi bir kimyasal 

emprenye maddesi kullanmadan farklı süre ve sıcaklıklarda ısıl işlem uygulamaları ile kullanım ömrünün 

uzatılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ağaç malzemenin mekanik özelliklerinde meydana 

gelecek olan azalmaları minimize ederek boyutsal stabilitesi artırılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda 

biyolojik zararlılara karşı bir dirençte sağlanmış olacaktır. 

Bu çalışma kapsamında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 

laboratuarlarında yapılacaktır. Aynı zamanda bir doktora çalışması olarak hazırlanacak olan bu proje yirmi 

dört aylık bir sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dar yapraklı dişbudak, ısıl işlem, boyutsal stabilizasyon, mekanik özellikler, odun 

modifikasyonu, 
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Project Abstract : Today, the development of new technologies and the emergence of new materials have 

reduced the use of wood. However, many sectors are still used by the firewall as a biological material is a 

continuity. Use to improve the durability of wood in the heat treatment applied has been known for 

centuries. Heat treatment of wood in the literature about the many methods were reported, and wood with 

heat treatment of the first scientific studies in 1930, German scientists by Stamm and Hansen, in 1940, an 

American scientist has been made by White. Kollman and Schneider in the 1960s, 1970s, and Burmester 

Rusch worked on this issue again. Hollvea relevant in the 1990s, Finland and French scientists have made a 

lot of work. Heat protective effect of treated wood for centuries in spite of knowing about it, as a case study 

by scientists in the last decade have begun to address a broad way. 

          As of the natural structure of wood, has many positive features and is a material with wide application 

areas. However, areas that limit the use of wood also has some unwanted features. Fiber saturation point 

(28-32%) below the damp wood to receive and changes in the size to occur, various biological pests can be 

destroyed by low temperatures even be able to easily catch fire and wood burning of a few unwanted 

features can be counted as. 

          Minimize the negative features of wood as well as positive features, and even put forward a lot of 

work to be done. As a result of this study was obtained for the methods "Wood Modification Methods" is 

called. This type of wood modification methods usually brings with it a high cost. For this reason, wood 

modification methods in a single operation is planned to improve more than one property. On the other hand 

used chemicals do not cause environmental pollution, economy and ease of application is important in terms 

of wood modification methods. Chemical structure of heat-treated wood has changed between this method 

are included.  

          Within the scope of this study Adapazari-Osmaniye Region Subasar range of different planting and 

cultivated in the forest products industry, widely used narrow leaves ash (Fraxinus angustifolia, NLA) 

wood for 2 hours at 100 
0
C a pre-heating process will be applied after the effect of heat treatment  on the 

some physical and mechanical properties to be investigated. Natural and plantation also grown for the NLA 

species most suitable combination of temperature and time will be determined. For this purpose, wood 

samples, 120, 160, 190 and 210 
o
C in temperature at 3, 6 and 9 hours for a period of 12 to be treated in 

different combinations and variations occurring in wood structures will have been put forward. 

           In this way, the trees in our country, reviews of the material in the external environment, without 

using any chemical substance impregnated in different time and temperature of heat treatment is aimed to 

extend the useful life applications. To achieve these objectives in the mechanical properties of wood will 

occur by minimizing the decrease will be trying to increase the dimensional stability. At the same time a 

resistance against biological pests will be provided.  

          This study will be done in the Duzce University's Faculty of Forestry, Forest Industry Engineering 

Department laboratories. At the same time qualifying as a doctor working in this project is targeted to be 

completed in a period of twenty-four months. 

Keywords: Fraxinus angustifolia, heat treatment, dimensional stabilization, mechanical properties, wood 

modification. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.02.HD.047 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Abant Gölü Havzasındaki Su Samuru (Lutra Lutra L.) Habitatları ve Populasyonları 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: İlhami Turan 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.01.2013          

Proje Özeti :  Su samuru (Lutra lutra L.) korunan bir türdür. Karasal bir memeli olan tür çoğunlukla sulak 

alanlarda yaşamaktadır. Temiz suların göstergesidir. Ülkemizde türe ait çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 

Abant Gölü Tabiat Parkı korunan bir alan olması yanında önemli bir rekreasyon alanıdır. Geçmiş yıllarda 

alanda Su samurunun yaşadığı bildirilmekte ancak habitatı ve populasyonu konusunda yeterli bilimsel bilgi 

bulunmamaktadır. Bu çalışma ile Su samurunun Abant Gölü ve çevresindeki yaşam alanları ve 

populasyonları belirlenecektir. Bilgiler alan yöneticileri için faydalı olacaktır. Çalışma Mayıs-2012 ile 

Aralık-2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Alan öncelikle örnekleme plotlarına (1x1 km) ayrılacaktır. 

Plotlarda doğrudan ve dolaylı gözlemler yapılacaktır. Her plota fotokapan sistemi kurularak türe ait bilgiler 

toplanacaktır. Elde edilen bilgilere göre habitat ve populasyon analizleri yapılacaktır. Sonuçlar lisansüstü 

tez olarak sunulacak ve ilgi grupları ile paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Abant Gölü, Su Samuru (Lutra lutra), Habitat 

Project Abstract : Eurasian otter (Lutra lutra L.) is a species protected. As terrestrial mammal species they 

generally live in wetlands. Also it is an indicator of clean waters. In Turkey, scientific studies is not enough 

about the species. Besides being a protected area, Abant Lake Nature Park is an important recreational area. 

In past years, it is reported that Eurasian otter was living in the area, but there is limited information about 

its habitat and population. In this study, habitat and population of Eurasian otter in Abant Lake and its 

surround will be determined. The results would be useful for land administrators. The study will be 

executed between May and December 2012. The area will be divided to sampling plots (1x1 km). In these 

plots, direct and indirect observations will be done. Phototraps will be established and species information 

will be collected in each plot. We will analyze the habitat and population based on the information obtained. 

This study is a graduate thesis. Results will be communicated with stakeholders. 

Keywords: Abant Lake, Eurasian otter, Habitat 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.02.HD.049 

Proje Türü    : Doktora Projesi 
 

Proje Başlığı : Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Kırmızı Orman Karıncası (Formica Rfa L.)’nın 

Yuva Yoğunluğunun Değişimi ve Beslenme Alışkanlıkları 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Beşir YÜKSEL 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Metin SERİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2014          

Proje Özeti : Kırmızı orman karıncası (Formica rufa L.) korunan bir türdür. Kırmızı orman karıncalarının böcek 

sınıfı içerisinde önemli bir yeri vardır. Kuşkusuz ki bu önemleri besinlerinin bir kısmını orman zararlısı 

böceklerin oluşturması ve bu nedenle de orman zararlılarına karşı biyolojik mücadelede kullanılmalarından ileri 

gelmektedir. Bu özelliklerinden dolayı karıncalar arasında üzerlerinde ençok araştırma yapılan grup olma şansına 

sahiptirler. Buna karşın, ülkemizde yapılan çalışmalar çok yetersizdir. 

Yuvalar genellikle kapalılığın tam olmadığı seyrek orman içi açıklıklarının kenarlarında ve az eğimli sahalarda 

daha yaygındırlar. Bol güneş alan ve nemi az olan güneydeki yuvalar gölgeli ve nemli kuzey yamaçtakilere göre 

daha seyrek ve küçüktürler. 

         Öncelikle, Formica rufa L.’nın ülkemiz ormanlarındaki doğal yayılış alanları, yaşam biçimi, birim alandaki 

yuva yoğunluğu saptanmalıdır. Biyolojik mücadele kapsamında özellikle ülkemiz ormancılığında etken bir 

organizma olarak kullanılan Formica rufa L.’nın doğal yaşam alanlarındaki beslenme alışkanlıklarının 

belirlenmesi; bu çalışmaların daha verimli hale getirilmesi açısından son derece önemlidir. 

         Bu çalışma ile Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında Kırmızı Orman Karıncası(Formica rufa L.) 'nın 

Yuva Yoğunluğunun Değişimi ve Beslenme Alışkanlıkları belirlenecektir. Bilgiler alan yöneticileri için faydalı 

olacaktır. Çalışma Mayıs-2012 ile Kasım-2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu araştırmada, Formica rufa 

L.’nın yuvadan 60 m’ye kadar uzaklaşabildikleri ve bu nedenle yaklaşık 1 ha’lık alanda faaliyet 

gösterdiklerinden hareket edilerek örnekleme alanları 1ha alınacaktır. Örnekleme alanlarında doğrudan ve dolaylı 

gözlemler yapılacaktır. Her örnekleme alanında yuva yoğunlukları tespit edilecek ve ayrıca bilinçli bir şekilde 

seçilecek 18 adet aktif yuvada da beslenme alışkanlıklarına ait bilgiler toplanacaktır. Elde edilen bilgilerle 

istatistiki analizler yapılacaktır. Sonuçlar doktora tezi olarak sunulacak ve ilgi grupları ile paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şerif Yüksel, Formica rufa, yuva 

Project Abstract : Formica rufa is an endangered species. The southern wood ant has an important role in insect 

world, because they feed on harmful forest insects. Therefore, They can be used as a biological control agent. 

There are numero us studies about F.rufa around the world. But studies are very limited in Turkey.Nests are more 

commonly found in forest openings, edges and less-inclined areas. The nests located in southern aspects are 

smaller and more scarcely distributed than those located in northern aspects. 

          First of all, natural dustrubution area, life style and nest density of F.rufa should be investigated. 

Determination of feeding habits of  F.rufa is crucial to make related studies more productive. In this study, 

variation of F. rufa nests and feeding habits will be investigated in Şerif Yüksel Research Forest. These results 

will be useful for land administrators. The study will be conducted between May 2012 and November 2013. 

           In this study the size of sampling area will be 1 ha. In this research, because Formica rufa L. species able 

to steer away up to 60 meters from their nests and hence they could be active in about one hectare area, the size 

of sampling areas will be established as one hectare size. Both direct and indirect sampling methods will be used. 

It will be determined that density of nest for each sampling area and also the information about their feeding 

behaviour will be documented for 18 active nests which will be selected consciously. Statistical analysis will be 

carried out by using these documented informations. The results of this study will present as doctoral thesis and 

will shared with groups of interest. 

Keywords: Serif  Yuksel, Formica rufa, nest. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.07.HD.050 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Aktif Güç Filtresi Tasarımı ve Uygulaması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Murat KALE 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Muhammet Ali AHMETOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013          

Proje Özeti : Yarı iletken teknolojisi 1950 li yıllardan günümüze hızlı bir gelişim süreci göstermiştir. 

Doğrusal olmayan yük anlamına gelen güç elektroniği uygulamaları yaygınlaştıkça beraberinde bir takım 

sorunları da gündeme getirmiştir. Doğrusal olmayan yükler şebeke üzerinde harmonikler meydana 

getirmektedir. Harmoniklerin meydana getirdiği istenmeyen etkileri ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemler 

geliştirilmektedir. Bunların içerisinde pek çok üstünlüğe sahip aktif güç filtresi kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma Bir Fazlı Aktif Güç Filtresi Tasarımı, Simulasyonu ve Uygulamasında 

karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yollarını araştırmayı hedeflemektedir. 

Anahtar kelimeler: Güç filtresi, doğrusal olmayan yük, harmonik  

Project Abstract : Semi-conductor technology, from 1950 to the present day, has shown a rapid 

development process. Non-linear load, which means the applications of power electronics have become 

more prevalent in a number of problems and issues are also brought up. Non-linear loads on the network 

constitute the majority of harmonics. Harmonics are brought to eliminate unwanted effects of a variety of 

methods are being developed. They include many state-of-the active power filter use is becoming 

increasingly popular. This study is A Phase Active Power Filter Design, Simulation, and which may be 

encountered during the Application aims to explore the problems and their solutions. 

Keywords: Power Filter, Non-Linear Load, Harmonic 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 

Proje No        : 2012.05.HD.051 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Bazı Kükürtlü Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması 

ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Sefa DURMUŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Mesut ÖZDİNÇER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013          
 

Proje Özeti : Koordinasyon kimyasında ligand olarak kullanılan ve >C=N— (azometin grup) içeren 

bileşikler 1864 yılında Hugo Schiff tarafından sentezlediği için “Schiff Bazları” olarak bilinmektedir. 

          Schiff bazları olefinlerin hidrojenlenmesindeki katalitik aktiviteleri, bazı komplekslerin sentezinde 

ligand [3,5,10] , korozyon inhibitörü [23], bazı toksik metallerle kompleks oluşturmaları, gibi pek çok 

alanda çalışılan önemli bir konudur. Schiff bazı türevlerinin özellikle son yıllarda biyolojik aktiviteleri 

(antimikrobiyal [1,3,4,5,11],antifungal [1,11,22], anti kanser, antitiimör [3] gibi) özellikleri 

araştırılmaktadır. Aromatik aminlerin Schiff bazları kemoterapi alanında polimer teknolojisinde antistatik 

madde [6,8] olarak ve yapılarındaki bazı grupların özellikleri nedeniyle boyar madde endüstrisinde 

kullanılmaktadır. 

          Bu projede ise tiyol grubu içeren aminler ile salisilbenzaldehit türevlerinin koııdenzasyonu sonucu 

Schiff bazlarının farklı türevleri elde edilerek bazı geçiş metal iyonları ile kompleks bileşikleri 

oluşturulacaktır. Daha sonra sentezlenen bileşiklerin spektroskopik olarak yapı analizleri gerçekleştirilecek 

ve termal kararlılıkları incelenecektir. 

          Son olarak, sentezlenen Schiff bazı ligantları ve bunların geçiş metal kompleks bileşiklerinin 

biyolojik aktiviteleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Sülfür Schiff Bazı, Tiyol Schiff Bazı, 2-Aminotiyofenol, ONS Tipi Ligand, 

Antibakteriyel Biyolojik Aktivite. 
 

Project Abstract :The compounds which is used as ligand in coordination chemistry and containing   
>C=N- (azomethyne group) are also known as “Schiff Bases” due to first synthesized by Hugo Schiff in 1864. 

            Schiff Bases are important subject studied most area as catalytic activities in hydrogenation of 

olefins, ligand in synthesis of some complexes [3,5,10], corrossion inhibitors [23], complexing of some 

toxic metals. It is investigating the properties of Schiff Bases as biological activities (anti-microbial 

[1,3,4,5,11], anti fungal [1,11,22], anti-cancer, antitumor [3] activity in recently years. Schiff Bases of 

aromatic amines are using in chemotheraphy area , as antistatic material in polymer technology [6,8] and 

dye for properties of some groups in their structures. 

            In this project, it will be form of complex compounds with some transition metals after obtaining the 

different derivatives of Schiff bases end of the condensation of amines containing thiol group with 

salicylaldehyde derivatives. Then, structure analyses of synthesized compounds will be realise 

spectroscopically and the thermal stabilities will be investigate. 

Finally biological activities of Schiff base ligands and their transition metal complexes will be research. 

Keywords : Sulfur Schiff base , Thio Schiff base, 2 aminothiophenol, ONS type ligand , Antibacterial, 

Biological activities. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Mesut ÖZDİNÇER, Alparslan ATAHAN ve Sefa 

DURMUŞ, “Tiyo-Schiff bazındaki dönüşüm ile benzotiyazol oluşumu, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitesi.” 

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2013. 

          Mesut ÖZDİNÇER, Alparslan ATAHAN ve Sefa DURMUŞ, “Dimerik, ONS Donor tipi Schiff bazı 
sentezi ve karakterizasyonu” IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniv. Tokat, 2013. 

          Mesut ÖZDİNÇER, Alparslan ATAHAN ve Sefa DURMUŞ, “Synthesis and Structural Characterization of 

N2S2O2  Type Dimeric Schiff Base.” Journal of New Results in Science, Number:4, Pages:42-46, 2014. 
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Proje No        :  2012.05.HD.052 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Makzro-Azo-Başlatıcılar Kullanarak Yeni Blok Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Numan UZUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013                   

Proje Özeti : Blok kopolimerlerin tıp, çevre ve mühendislik alanına yönelik uygulamaları nedeniyle bu tür 

polimerleri üretmek; fizikokimyasal özelliklerini araştırmak ve geliştirmek gerekmektedir. Blok kopolimerlerin 

sentezi; serbest radikal polimerizasyon,  anyonik/katyonik polimerizasyon, halka açılma polimerizasyonu, atom 

transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) ve kenetlenme (Click) reaksiyonları ile elde edilmektedir.  

          Bu projeyle, yeni blok kopolimerler sentezlenecektir. Bu yeni blok kopolimerlerin sentezi için makro-azo-

başlatıcılar kullanılacaktır. Makro-azo-başlatıcılar farklı molekül ağırlıklarına sahip (400, 1000, 2000, 4000) 

polietilen glikol kullanılarak sentezleneceklerdir. Makro azo başlatıcıların çeşitli vinil monomerleriyle 

polimerizasyonlarından; yeni türde ve özellikte blok kopolimerler elde edilecektir. Blok kopolimerlerin amfifilik 

özellikleri, hidrofilik/hidrofobik davranışları ortaya konulacaktır. 

Elde edilecek bu blok kopolimerlerin yapısal karakterizasyonları FT-IR, 1H NMR ve GPC yöntemleri 

kullanılarak; termal özellikleri ise DSC, TGA, teknikleri kullanılarak yapılacaktır.  

         Karakterizasyon aşamasında büyük cihazların kullanımı için TÜBİTAK-MAM, ODTÜ, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Merkez Laboratuvalarından hizmet alımları şeklinde yararlanılacaktır. Bu projeyle bir adet yüksek 

lisans öğrencisinin tez çalışması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Blok kopolimer, makro azo başlatıcı, poliazoester 

Project Abstract : Block copolymers must be synthesis, investigate its physicochemical properties and develop 

because of its medical, environment and engineering applications. Block copolymers’ synthesis was obtained via 

free radical polymerization, anionic/cationic polymerization, ring opening polymerization, atom transfer radical 

polymerization (ATRP) and click reactions. 

With this project, new block copolymers not in literature will be synthesized. Macro-azo-initiators will be used to 

obtain block copolymers. Macro-azo-initiators will be synthesized by using polyethylene glycol with different 

molecular weights (400, 1000, 2000, 4000). New types and features of a variety of block copolymers will be 

obtained by using macro azo initiators polymerized of vinyl monomers. Properties of amphiphilic block 

copolymers, and hydrophilic / hydrophobic behavior is introduced.  

Structural characterization of these block copolymers to be obtained from FT-IR, 1H NMR and GPC methods; 

the thermal properties of block copolymers will be made using DSC, TGA techniques. Major centers like 

TUBITAK-MAM, METU and Yıldız Technical University Centre Laboratory will be used to benefit in the form 

of purchases of services for during characterization. A master student’s thesis will be made with this project.  

Keywords: Block copolymer, macro azo initiator, polyazoesther 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Abdulkadir Allı, Sema Allı, C. Remzi Becer, Baki 

Hazer, “One-Pot Synthesis of Poly(linoleic acid)-g-Poly(styrene)-g-Poly(ecaprolactone) Graft Copolymers.” 

Journal of the American Oil Chemists' Society, January 2014, DOI 10.1007/s11746-014-2418-1. 

          Abdulkadir Allı, Sema Allı, Ersin Orhan, “One-Pot Synthesis of Graft Copolymers by Atom Transfer 

Radical Polymerization(ATRP) and Ring Opening Polymerization (ROP)”, The International Journal of        

Arts& Sciences’ (IJAS), Rm.204, Rome, Italy (2014). 

          Abdulkadir Allı and Muharrem Gökçen “Investigation of electrical and photovoltaic properties of 

Au/poly(propylene glycol)-b-polystyrene/n-Si diode at various illumination intensities”, Philosophical 

Magazine & Philosophical Magazine Letters, , 94 (9), 925-932, (2014). 

           Abdulkadir Allı, Sema Allı, C. Remzi Becer and Baki Hazer, “One-pot synthesis of poly(linoleic 

acid)-g-poly(styrene)-g-poly(ε-caprolactone) graft copolymers”, Journal of the American Oil Chemists 

Society, 91, 849-858, (2014) 
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Proje No           : 2012.05.HD.053 

Proje Türü      : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Yeni Bisaril Naftalimit Bileşiklerinin Sentezi ve Fotokromik-Floresans Özelliklerinin 

İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ersin ORHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Mustafa NARİN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.12.2014         Ek süre: 13 Ay  
 

Proje Özeti : Fotokromizim [1] bir kimyasal türün, A ve B gibi iki formu arasında ışık ile tersinir renk 

değişimi vermesidir. Termodinamik olarak daha kararlı olan A, ışık ile B ye dönüştürülür. Tersi tepkime (B 

den A’ya) termal olarak (T tip fotokromizm) veya fotokimyasal  olarak (P tip fotokromizm) olabilir. 
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Fotokromik bileşikler fotoreaksiyon tiplerine göre birçok gruba ayrılabilir. Bunlar arasında diariletenler 

yorulmaya karşı dirençleri ve üstün termal kararlılıkları nedeniyle birçok endüstriyel uygulamalar için en 

fazla gelecek vaat eden bileşiklerdir.  

Fotokromik floresans diariletenler, moleküler anahtarlar ve optik hafıza sistemleri gibi optik-elektronik 

araçların geliştirmesi gibi olası kullanım alanları nedeniyle son yıllarda oldukça dikkat çekmiştir. 

Fotokromik floresans diariletenlerin endüstriyel uygulama alanı bulabilmesi için yorulmaya karşı dirençleri, 

termal kararlılıkları, yüksek kuantum verimleri (hem fotokromik hem de floresans davranışları için) v.b gibi 

birçok önemli özelliğe sahip olması gerekir. Endüstriyel uygulamaları için gerekli bütün özelliklere sahip 

mükemmel fotokromik floresans bileşikler sentezlemek zordur. Bu yüzden amacımız 2,2'-bistiyazol, tiyazol 

ve izoksazol türevleri içeren birçok yeni diariletenler sentezlemektir. Sentezi hedeflenen yeni diariletenler 

aşağıda özetlenmiştir. Hedeflenen moleküllerin hem iyi fotokromizm göstereceği hem de iyi floresans 

karakter sergileyeceği düşünülmektedir. 
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Bu önerilen çalışmayı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlar takip edilecektir. 

(1) 2,2'-bistiyazol, tiyazol ve izoksazol türevleri içeren birçok yeni diariletenler sentezlenecektir.  

(2) Standart analiz metotları kullanılarak (örneğin 
1
H NMR, MS, IR, UV ve bunun gibi)  her bir molekülün 

gerekli yapı aydınlatılması yapılacaktır. 
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(3) Kuantum verimi, yorulmaya karşı direnç, termal kararlılık,  her iki halin λmax değerinin belirlenmesi gibi 

fotokromik özelliklerin belirlenmesi. Ve aynı zamanda yeni fotokromik bileşiklerin hem O- hem de C-

formlarının floresans özelliklerini saptamaktır. 

(4) Elde edilen sonuçlar bilinen floresans fotokromik bileşiklerle karşılaştırılacaktır.  

Önerilen proje başarıyla sonuçlandığı taktirde aşağıdaki çıktılara ulaşılması beklenmektedir. Hedef bileşik 

yeni fotokromik floresans diarileten türevleri olacaktır. Sentezlenen ürünlerin fotokromik ve floresans 

davranışlarına göre olası endüstriyel uygulama alanları araştırılacaktır. Yüksek lisans öğrencisi yüksek 

lisans proje çalışmalarını (önerilen bu proje ile) tamamlayacak ve yüksek lisans tezini yazacaktır. Projenin 

bütün çıktıları sempozyumlarda sunulmaya ve aynı zamanda SCI kapsamı dergilerde yayınlanmak üzere 

makale yazılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fotokromizm, Diariletenler, Naftalimit, Floresans 

Project Abstract : Photochromism [1]  is defined as a light-induced reversible color change of a chemical 

species between two forms, A and B. The thermodynamically stable form A is transformed by irradiation 

into form B. The back reaction (B to A) can occur thermally (Photochromism of type T) or photochemically 

(Photochromism of type P). 
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Photochromic compounds are classified into several groups according to their photoreactions. Among them, 

diarylethenes are the most promising compounds for several applications because of their fatigue-resistant 

and excellent thermal-stability.  

Photochromic fluorescent diarylethenes have attracted considerable attention during more recent years 

because they afford promising optoelectronic devices such as molecular switches and optical memories. To 

find industrial applications, photochromic fluorescent compounds should posses many important properties 

such as fatigue resistance, thermal stability, high quantum efficiency (both their photochromic and 

fluorescent behavior), and so on. To synthesize perfect photochromic fluorescent compounds which posses 

all the necessary properties for their industrial application is difficult. So our aim is to synthesize a number 

of new diarylethenes that contains 2,2'-bithiazole, thiazole and isoxazol derivatives. Target new 

diarylethenes are summarized below. Aimed molecules are expected to show good photochromism as well 

as display good fluorescent charters. 

 

N

O

O R

S

N

S

NN

S

N

S

N

O

O R

O
NN

O

N

O

O R

N
NN

N

N

O

O R

N

S

N

S
Ph Ph

 

 

To realize proposed work following steps will be done: 

(1) Synthesize new diarylethenes which contain the 2,2'-bithiazole, thiazole and isoxazol derivatives  

(2) Make necessary structure determination of each molecule using standard methods (such as 
1
H NMR, 

MS, IR, UV and Mass so on) 
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(3) Determination of photochromic properties such as quantum yields, fatigue resistance, thermal stability, 

λmax of both states. And also identify their fluorescent properties of O-form and C-forms of new 

photochromics. 

(4) Compare the obtained results with known photochromic fluorescent compounds. 

If the proposed project is completed successfully, following outcomes will be expected: Target compounds 

will be new fluorescent photochromic diarylethenes derivatives. Possible industrial application of the 

product will be investigated according to their photochromic and fluorescent behaviors. Graduated student 

will completed their Ms project and write Ms thesis. All the outcome of the project will be tried to present in 

symposiums and write articles to SCI journals. 

Keywords: Photochromism, Diarylethenes, Naphthalimide, Fluorescent 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          :  2012.02.HD.054 

Proje Türü      : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Düzce Yöresindeki Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsyk.) Meşcerelerinde Aralama 

Şiddetinin Büyüme Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Ali Kemal ÖZBAYRAM 

Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2015          

 

Proje Özeti : Türkiye ‘de kaliteli yapraklı odun ihtiyacına olan talep giderek artmaktadır. Ülkemizde yıllık 

üretim bazında en çok yapraklı endüstriyel odun ihtiyacı doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) 

meşcerelerinden karşılanmaktadır. Ancak kayın emvali üretimi istenilen kaliteden uzaktır. Kayında kalitenin 

artırılmasında silvikültürel uygulamalara ağırlık verilmelidir. Özellikle aralama müdahaleleri bu hususta 

önem arz etmektedir. 

          Bu araştırma Düzce yöresinde gerçekleştirilmekte olum, çalışmanın amacı sırıklık-direklik çağında, 

normal sıklık ve kapalılıktaki saf doğu kayını meşcerelerinde aralama şiddetinin büyüme üzerine (çap, boy, 

göğüs yüzeyi) etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Asar, Çamoluk, Sazköy, Düverdüzü ve Kurtsuyu 

mevkilerinde (farklı yetişme ortamlarında) 5 adet aralama denemesi kurulmuştur. Denemeler her alanda 

tesadüf bloklarına göre üç tekrarlı olarak kurulmuş ve üç farklı şiddette (kontrol, mutedil, kuvvetli) 

müdahale uygulanmıştır. Müdahale şiddetinin belirlenmesinde göğüs yüzeyi esas alınmıştır. Asar, Çamoluk 

ve Sazköy denemeleri 2009 yılı sonbaharında, Düverdüzü ve Kurtsuyu denemeleri ise 2010 yılı 

sonbaharında kurulmuştur. Deneme parselleri 40x40 m büyüklüğünde alınmış, parsel kenarlardaki 7.5 m’lik 

şeritler izolasyon amaçlı bırakılmıştır. Böylece her parselde orta kısımdaki 25x25 m büyüklüğündeki alan 

ölçüm ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Denemelerin kurulmasından itibaren izleyen yıllardaki 

çap ölçümleri devam etmektedir. Çap ölçümleri 2012, 2013 ve 2014 yılı sonunda ve boy ölçümleri de 2014 

yılı sonunda tekrar ölçülecektir. Böylelikle farklı yetişme ortamlarında farklı aralama şiddetinin sırıklık-

direklik çağındaki kayın meşcerelerinin çap, boy ve göğüs yüzeyi artımı ile genel çap, boy ve göğüs 

yüzeyine etkilerinin 5 yıllık (Asar, Çamoluk ve Sazköy) ve 4 yıllık (Düverdüzü ve Kurtsuyu) sonuçları 

değerlendirecektir. Böylece sırıklık direklik çağındaki kayın meşcerelerinde uygulanacak aralamaların 

şiddeti konusunda objektif ölçütler getirilmeye çalışılacaktır. Odun talebinin hızla arttığı ülkemizde 

ulaşılacak sonuçlar uygulamacıların çalışmalarına ışık tutacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu kayını, Fagus orientalis, aralama, büyüme. 
 

 

Project Abstract : In turkey, but also the quality of leafy wood will meet the needs of increasingly in 

demand. In our country, on the basis of many years of production leafy industrial wood in need of oriental 

beech (Fagus orientalis Lipsky.) the stands are paid from. However, beech, and to issue the required quality 

of production. Beech, and in increasing the quality in silvicultural practices should be given weight. 

Especially spacing intervention, this is a matter of great importance. 

           This research Duzce are being carried out in the region of death, the purpose of the study siriklik-

direklik age, the normal frequency and kapalilik in the east pure beech stands in the spacing of violence on 

growth (diameter, height, surface of the chest) was to investigate the effects. For this purpose, Asar, 

Australians, Sazkoy, Duverduzu and Kurtsuyu positions in different training environments), 5 spacing 

attempt has been established. Each field trials in the coincidence of three blocks, as established and repeated 

three different intensity (control, moderate, strong intervention was implemented. Intervention to determine 

the severity of the chest was taken to the surface. Asar, Australians and Sazkoy trials in the fall of 2009, 

Duverduzu and Kurtsuyu trials was founded in the autumn of 2010. Trial plots 40x40 m taken in the size of 

the parcel is on the edges of 7.5 m insulating strips were left. So each parcel in the middle 25x25 m the size 

of the area used for the purpose of measurement and evaluation. Attempts since the establishment of the 
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following years in diameter measurement is continuing. Diameter measurement 2012, 2013 and 2014 and 

height measurements at the end of 2014 will be measured again. Thus, the different growing conditions in 

different spacing of violence siriklik-direklik at the age of beech stands of diameter, height and chest 

reaches the surface of the general diameter, height, and of the effects of the breast surface for 5 years (Asar, 

Australians and Sazkoy) and 4 years (Duverduzu and Kurtsuyu), will evaluate the results. So siriklik 

direklik at the age of beech stands and spacing, to be applied in regard to the severity of the objective 

criteria will be met. The demand for wood has increased rapidly in our country, the results to be achieved 

practitioners studies will shed light on.  

Keywords: Eastern beech, Fagus orientalis, spacing, growth. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.02.HD.055 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Samandere Vadisi Uğur Köyü- Şimşirlik Mevkii Florası 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Necmi AKSOY 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Nihan KOÇANER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013          

Proje Özeti :  Bu çalışma “Samandere Vadisi Uğur Köyü-Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası” adıyla Düzce 

Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)’nda yapılacaktır. Çalışma alanı Düzce ilinin güney 

doğusunda, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yeralmaktadır. Türkiye Florası’nın (The Flora of Turkey) kare sistemine 

göre araştırma alanı A3 karesi içerisindedir. Alan Avrupa – Sibirya (Öksin) Flora alanı ile Akdeniz Flora alanı 

etkisinde bulunmaktadır. 

          Araştırmalar 2012 ve 2013 yılları arasında, vejetasyon periyodunun başlangıcı olan mart ayından 

başlayarak, vejetasyon periyodunun sonu olan kasım ayına kadar devam edecektir. Bu arazi çalışmaları 

sonucunda bitki örnekleri toplanacak sonra Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbarumunda (DUOF) 

kurutulacaktır. Bitki örneklerinin teşhisleri familya ve cinslerine göre Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

Herbarumu’nda (DUOF) yapılacaktır. Bu araştırma sonucunda flora listesi çıkarılmış olacaktır. Bu listedeki tüm 

taksonlar Türkiye Florası’na (The Flora of Turkey; P.H.Davis, 1965-1985)’e göre düzenlenecektir. Her takson 

için verilecek düzen içinde olan bilgiler şöyledir: bitki adı ve bitki tür otörlerinin adları, araştırma alanından 

toplanan bitkilerin lokaliteleri (en fazla iki yer), A3 karesi içinde bulundukları, endemizm durumları, fitocoğrafik 

elementleri, IUCN tehlike kategorileri ( IUCN Species Survival Commission, 2006) ve IUCN kriterleri her 

takson için tanımlanarak verilecektir. Toplanan tüm örnekler etiketleriyle bitlikte, Düzce Üniversitesi Orman 

Fakültesi Herbaryumu (DUOF)’ nda sergilenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Düzce, Flora, Samandere, Uğur Köyü 

Project Abstract : This study named as “Flora of Samandere Valley and Uğur Köyü-Şimşirlik Site (Düzce)” 

will be made in Düzce University Forest Faculty Herbarium (DUOF). The research area is southeast of Düzce in 

West Blacksea Region. The research area is located in A3 square according to Flora of Turkey’s grid square 

system. The areas is in the transition zones of the two different phytogeographic region namely Euro-Siberian  

and Mediterranean. 

          Research trips will held to the area beginning from March that the vegetation period begins to November 

that the vegetation period ends in 2012 and 2013. In these trips, plant specimen materials will collected after they 

will drying in Düzce Forest Faculty Herbarium (DUOF).  After analysis of the plant specimens will determined 

including genus and families in Düzce Forest Faculty Herbarium (DUOF). The flora will listed in the end of this 

research. All taxa in the floristic list will given according to the order in The Flora of Turkey (Davis, 1965-1985). 

Every taxa in the list will represented in the following order:  the legitimate name and the author of the species, 

the citation (at most two) of the specimens collected from the study area, the area is completely within the A3 

grid square, Endemism, phytogeographical element, IUCN category (IUCN Species Survival Commission, 2000) 

and criteria for each taxon to determine the IUCN categories will given. These entire plant specimen materials 

will presented in Düzce Forest Faculty Herbarium (DUOF) with their labels. 

Keywords: Düzce, Flora, Samandere, Uğur Köyü 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Güneş Özkan, N., Koçer, N., Aksoy, N. 2012. 

“Düzce’nin Orkideleri”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi/İzmir 

          Koçer, N., Aksoy, N., 2013. “Samandere Vadisi ve Uğur Köyü-Şimşirlik (Düzce) Mevkisi’nin Bitki 

Çeşitliliği”, Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ 
          Koçer, N., Aksoy, N., 2013, “Uğursuyu ve Samandere Vadisi (Düzce)’nin Riperian Zon ve Dere 

Vejetasyonunun Florası”, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2013, Muğla 
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Proje No       : 2012.04.HD.056 

Proje Türü   : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Alerjik Astım Benzeri Reaksiyonlarda Kannabinoidlerin Rolü 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. S. Oktay ARSLAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Şerif  DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ali PARLAR, 

                                                              Arş. Gör. Sait BAYRAM, Murat  BARTIK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013          
 

Proje Özeti : Astım patofizyolojisinin karmaşıklığı ve tedavideki zorlukların güncelliğinin devam etmesi, 

araştırmaların artarak yoğunlaşan değerini ortaya koymaktadır. Endokannabinoidlerin inflamasyon süreçlerindeki 

bilinen işlevleri, astım inflamasyonunda da önemli roller üstlenebileceğini düşündürmüştür. Bu araştırmanın 

ortaya koyacağı bulguların astım inflamasyonunun kontrolünde bilime yenilikler sunabileceği kuvvetli ihtimal 

dahilindedir. 

          Çalışma bir deneysel astım modeli üzerinden kannabinoidlerin olası etkilerinin araştırılmasından ibarettir. 

Bu amaç için deney hayvanları alerjik olarak duyarlılaştırılacak, kimyasal ile astım provakasyonu yapılacak ve 

bu süreçte kannabinoid agonist, parsiyel agonist ve antagonistlerinin etkileri değerlendirilecek ve böylelikle 

tedavide olası işlevleri ve mekanizmaları tartışılacaktır. 

Fare ve kobaylar 2 mg/kg/ip doz ovalbumin ile iki haftada 2-3 uygulama ile alerjik olarak duyarlılaştırılacaktır. 

Duyarlı kılınmış fare ve kobaylar kapalı ortamda alerjene provake edileceklerdir. Kannabinoid agonist, parsiyel 

agonist ve antagonistlerinin farklı dozları provakasyon öncesinde hayvanlara paranteral uygulanacaktır. Farelerde 

solunum yollarındaki plazma protein sızıntısı ölçümü, evans mavisi ile gerçekleştirilecektir  Kobaylarda in vivo 

solunum kayıtları yine daha önceki çalışmalarımızda kullandığımız yöntemler iyileştirilerek alınacaktır.  

Solunum kayıtları alınmış hayvanlarda bronş-alveol sıvısı (BALS) toplanacaktır. BAL sıvısında inflamatuar 

hücre göçü H&E boyamalı zeminde mikroskop altında değerlendirilecektir. Diğer bir alerjik duyarlı kobay 

grubunda ise çalışmanın en uzun zamanını kapsayacak olan izole solunum yolu düz kaslarında kasılma gevşeme 

cevapları laboratuvarımızdaki BİOPAK düzeneğinde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Astım, Kannabinoid, İnflamasyon, Evans Mavisi, Plazma Sızıntısı, İn Vivo Solunum 

Kaydı, Bronş Düz Kas Hassasiyeti 
 

 

Project Abstract : The complexity of the pathophysiology of asthma and the actuality of the difficulties to 

continue treatment, research shows that by increasing the value of focusing. Known functions of 

endocannabinoids inflammation processes, envisaging full acceptance, suggesting an important role in asthma 

inflammation. Findings of this research is set in the control of inflammation in asthma, changes in science is 

likely to offer strong. 

          Working through an experimental asthma model consists of diagnostic evaluation for possible effects of 

cannabinoids. For this purpose, as an allergic sensitivity to experimental animals, and then to chemical 

provocation of asthma and in the process of cannabinoid agonists, partial agonists and antagonists, the effects of 

treatment will be evaluated and thus the possible functions and mechanisms will be discussed. 

         Mice and guinea pigs of 2 mg / kg / IP dose of 2-3 applications every two weeks with ovalbumin 

hypersensitivity as allergic. Allergen in mice and guinea pigs rendered sensitive to provoke will be closed. 

Cannabinoid agonists, partial agonists and antagonists of different doses of parenteral applied to animals prior to 

provocation. 

Measurement of plasma protein leakage in the airways in mice, carried out by Evans blue Than the previous 

studies in guinea pigs in vivo respiratory recordings will be improved and the methods we use. Records of 

animals taken from the respiratory bronchi-alveolar fluid (BALS) will be collected. H & E dye migration of 

inflammatory cells in BAL fluid on the ground will be evaluated under a microscope. Other guinea pigs are 

susceptible to an allergic study group, which will cover the longest time, isolated contraction of airway smooth 

muscle relaxation responses will be evaluated in our laboratory Biopak system. 

Keywords: Asthma, cannabinoid, inflammation, evans blue, plasma leakage, in vivo respirotory record, 

bronchial hypersensitivity. 
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Proje No          : 2012.04.HD.057 

Proje Türü      : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kannabinoidlerin,Sıçan İnce Bağırsak İskemi/Reperfüzyon (İ/R) Hasarında Etkilerinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. S. Oktay ARSLAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Şerif DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ali PARLAR, Mustafa HANCI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.05.2013          

Proje Özeti : Bağırsak iskemi/reperfüzyonu  (İ/R) İskemi ve/veya iskemi sonrası reperfüzyona maruz 

kalan hücre ya da dokularda ciddi hasarlar oluşmaktadır. Reperfüzyon döneminde hücre içine moleküler 

oksijen girişiyle hızla oluşan serbest oksijen radikalleri, reperfüzyon hasarından sorumlu tutulan faktörlerin 

başında gelmektedir. Reperfüzyon hasarına en fazla duyarlı olan hücresel yapılar membran lipidleri, 

proteinler, nükleik asitler ve deoksiribonükleik asit molekülleridir.  

Endokannabinoid Sistem:  Endokanabinoid sistem için 2 büyük reseptör tipi; CB1ve CB2, bu reseptörler 

için endojen ligandlar, onların yıkımından ve inaktivasyonundan sorumlu enzimler tanımlanmıştır. CB1 

reseptörleri; primer olarak santral sinir sisteminde bulunur ve presinaptik lokalizasyonda yerlesiktir, sinaptik 

nörotransmisyonda belirgin rol oynar. CB2 reseptörleri ise immün sistem hücrelerinde (nötrofil ve lenfosit) 

bulunur. CB2 stimülasyonunun immünomodülatör özelliklere sahip olduğu son çalışmalarla ifade edildi. 

Endokanabinoid sistem; inflamasyon, kanser ve metabolik, kardiovasküler, gastrointestinal,  karaciğer 

hastalıkları için ümit verici rol oynayabilir. Endokannabinoid reseptörlerinin doğal ligandları; anandamide 

(AEA), 2-arachidonoylglycerol gibi lipid benzeri substantlardır. 

Selektif CB2 agonisti ve CB1antagonisti verilmesinin beyindeki oklüzyon periyodu süresince kollateral kan 

akımını arttırarak kan akımını arttırdığı ileri sürülüyor. Serebral İ/R sırasında, CB1 reseptör aktivasyonunun 

inhibisyonu koruyucu iken, CB2 reseptör aktivasyonun inhibisyonu zararlıdır. 

Özgün Değer : Çalışmamızda; endokanabinoidlerin bağırsak iskemi reperfüzyon (İ/R) modelinde olası 

etkilerine bakılacaktır. Literatürde iskemi-reperfüzyon modelinde endokanabinoidlerin kalp, beyin, böbrek, 

testis ve karaciğerdeki etkilerine bakılmış, İ/R hasarına karşı koruyucu etkileri olduğu bulunmuştur,    fakat 

kannabinoidlerin intestinal iskemi reperfüzyon modelindeki etkileri daha önce hiç çalışılmamıştır. CB2 

reseptör uyarısının bağırsak I/R hasarının yol açtığı inflamatuar süreçleri kontrol edebileceği bizim 

çalışmamızla literatürde ilk kez ifade edilmiş olacaktır. 

Yöntem : Çalışmamızda ratlarda süperior mezenter arter, mikrovasküler klemp ile bağlanarak 30 dk süreyle 

iskemi uygulanacaktır. İskemiyi takiben 2 saat süreyle reperfüzyon uygulanacaktır. İleumun son kısmı 

anestezi altında alınacak ve izole doku banyosunda reseptör agonist ve antagonistlerine farmakolojik 

kasılma cevapları çalışılacaktır. Bağırsak dokusunda İ/R’nın sebep olduğu hasara, fonksiyonel olarak ileum 

düz kasında; kolin agonisti ve benzeri kasıcı reseptör agonist ve antagonistlerine olan cevaplarda, 

kannabinoid agonist ve antagonistlerinin in vivo etkileri izole doku banyosunda ölçülecektir. Kannabinoid 

agonist ve antagonistleri I/R öncesi parenteral uygulanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Barsak İskemi/Reperfüzyon Hasarı, Kannabinoid, Sıçan 
 

Project Abstract : Intestinal ischemia reperfusion (I/R) : Serious injuries can be seen on the cells or 

tissues by the exposure to ischemia or reperfusion after ischemia. Free oxygen radicals, rapidly formed by 

the influx of molecular oxygen during the period of reperfusion, are the most important factors that are 

responsible for reperfusion injuries. The most sensitive cellular structures to reperfusion injury are 

membrane lipids, proteins, nucleic acids and deoxyribonucleic acids. 

Endocannabinoid system : For centuries, Cannabis sativa has been recognized for its medicinal and 

psychoactive properties, but only in the last decade have we begun to unravel the molecular mechanisms of 

these effects. The cloning of two cannabinoid receptors, CB1 and CB2, has brought about the exciting 

possibility of harnessing the therapeutic, non-psychotropic effects of cannabinoid compounds. Indeed, the 
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mechanisms underlying the psychotropic effects have been clearly attributed to CB1 receptors, while many 

of the medicinal properties, especially those related to immune system modulation, are likely mediated by 

CB2. This dichotomy is based largely on the tissue distribution of these receptors: CB1 is abundantly 

expressed by the vast majority of neurons, while CB2 is abundantly expressed by immune cells and only by 

a restricted population of neurons in the brain stem.  There are conflicting reports in the literature describing 

the influence of cannabinoid receptor activation on ischemic/reperfusion injury. 

          In conclusion, during cerebral ischemia/reperfusion injury, inhibition of CB1 receptor activation is 

protective while inhibition of CB2 receptor activation is detrimental. The greatest degree of neuroprotection 

was obtained by combining an inhibitor of CB1 activation with an exogenous CB2 agonist. Selective CB2 

agonist treatment can attenuate cerebral ischemia/reperfusion injury. 

These findings suggest that oxidative/nitrosative stress and inflammatory stimuli may trigger 

endocannabinoid production, and indicate that targeting CB2 cannabinoid receptors may represent a novel 

protective strategy against I/R injury. 

These findings suggest that selective CB2 receptor agonists may represent a novel, protective strategy 

against I/R injury by attenuating oxidative stress, inflammatory response, and apoptosis. 

Original Value: Our study; acut mezenter arter ischemi model of endocannabinoid evaluate with receptör 

dependant or without recesptör effect. Ischemi reperfüzyon model was studied in cardiac, brain, kidney, 

hepatic  models and protective  property  find out,  but  intestinal ischemi reperfüzyon  model  was not  

study. 

Metodology : Our study; superior mezenteric artery is microvascular clamp for 30 min with a connecting 

superior mesenteric artery, then, for 2 hours, by reperfusion applied. Ileal segments (3–4 cm) obtained from 

all groups and from the same portion of the intestine (20–30 cm proximal to ileocaecal valve) were 

dissected, cleaned and suspended in an organ bath. Subsequent I/R’nın damage caused as a dysfunctional 

ileum muscle, and acetylcholine (ACh) changes evaluated. Dependent and independent reseptör effects of 

endocannabinoids in intestinal I/R model will be evaluated, in vivo by parentarally injected 

Keywords: Intestinal I/R injury, Cannabinoids, Rat. 
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Proje No        : 2012.04.HD.058 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Romatoid Artridli Hastalarda Omentin Seviyesinin Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZŞAHİN 

                      Arş.Gör.Esra ÇELEBİ, Arş.Gör.Taner UÇGUN, Emine YAYKAŞLI, Hatice SOĞUKTAŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.02.2013         Ek süre: 3 Ay  

 

Proje Özeti : Romatoid artrit (RA), dünya üzerinde genel nüfusun yaklaşık % 0,5-1’ini etkileyen immün 

kaynaklı bir kronik inflamasyon hastalığıdır. Genetik ve genetik dışı etkenlerin rol aldığı karmaşık, 

multifaktöriyel bir etiyolojisi olduğu düşünülmektedir. Etiyolojisinde; genetik, immünolojik bozukluklar, 

cinsiyet, hormonal sebepler, infeksiyonlar, travma ve stres gibi faktörler vardır. Yapılan araştırmalarda 

etiyolojisinde IL-1β ve TNFα gibi sitokinlerinin yanı sıra bazı adipokinlerinde rol aldığı düşünülmektedir. 

Omentin, protein olarak eksprese edilen ve yeni keşfedilen, insülin duyarlılığını arttıran ve ağırlıklı 

olarak viseral yağ dokusundan salgılanan bir adipokindir. İnsanlarda akciğer, ince barsak ve kalpte bulunan ve 

adipoz dokudan eksprese edilen omentin adipokinin geni, 8 ekzon ve 7 intron bölgesinden meydana gelir ve 1. 

kromozomda yer alır (2). Omentin geniyle alakalı literatürde sadece bir tane SNP (single nükleotide 

polimorphsim, tek nükleotidlik farklılık) rapor edilmiştir. Schäffler ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

araştırmada bu polimorfizm, omentin genin 4. ekzonunda yer alan bir missense SNP (Val109Asp)’tir. 

Romatoid artrit tanısı için uygulanabilir bir biyomarkır (biyokimyasal veya genetik) arayışı üzerine 

çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda diğer adipokinler olan adiponektin, resistin, visfatin ve vaspinin 

romatoid artrit hastalarında arttığı bulunmuştur. 

Yapılacak bu çalışmada Romatoid artritli hastalarda omentin adipokinin seviyesi hem hem protein hem 

de genetik seviyede incelenip, bu veriler arasında korelasyonun olup olmadığı araştırılacaktır. Periferik kandaki 

omentin seviyesi ELISA yöntemiyle tayin edilecektir. Polimorfizmler ise tam kandan elde edilecek DNA 

kullanılarak RFLP yöntemiyle tayin edilecektir.  

Anahtar kelimeler:  Romatoid Artrit, Omentin, Adipokine, ELISA, SNP. 
 

 

Project Abstract : Rheumatoid arthritis (RA), affecting 0.5 to 1% of the general population in the world is a 

immune-mediated chronic inflammatory disease. The etiology is thought to be genetic and non-genetic 

multifactorial factors. The etiology of RA comprise genetics, immunologic disorders, gender, hormonal causes, 

infections, trauma, and stress factors. The investigations relating to etiology of RA showed that some adipokines 

as well as cytokines (IL-1β, TNFα) involved in RA etiology.  

Omentin, expressed as a protein and a newly discovered, that increase insulin sensitivity and visceral 

adipose tissue is mainly a secreted adipokines. In humans, lung, small intestine and heart, and adipose tissue in 

the genes that are expressed in omentin adipokinin, 8 exons and 7 introns, and 1 region consists of located on 

chromosome. Omentin gene-related literature, only one SNP (single nucleotides polimorphsim, the only 

difference in nucleotides) are reported. Schäffler and a study conducted by the friends of this polymorphism, the 

gene 4 omentin A missense SNP in exon (Val109Asp) are currently implemented. 

The investiation of viable biomarker for the diagnosis of rheumatoid arthritis (biochemical or genetic) 

have been done. Investigation showed that the other biomarkers (adiponectin, resistin, visfatin and vaspin) 

increased in patients with rheumatoid arthritis. 

             In this study, the omentin will be investigated in patient  with RA disease both the protein and the genetic 

levels. Peripheral blood omentin level will be determined by ELISA. Polymorphisms in the DNA obtained from 

whole blood using the RFLP method, will be appointed. 

Keywords: Rheumatoid arthritis, Omentin, Adipokines, ELISA, SNP. 
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Proje No        : 2012.04.HD.059 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Meme Karsinomlarında,Mast hücre alt tiplerinin Anjiogenezis ve Prognostik Parametrelerle 

İlişkisi: Morfometrik Çalışma 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Havva ERDEM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR, Doç. Dr. Ümran YILDIRIM 

                                                              Yrd. Doç.Dr. Murat OKTAY, Arş.Gör Cem ŞAHİNER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.11.2013         Ek süre: 6 Ay  
 

Proje Özeti : Meme karsinomu kadınlarda en sık görülen karsinomdur. Bu hastalık kanser kaynaklı ölümler 

arasında da kadınlarda ikinci sıradadır. Mast hücreleri TNF alfa, IL8, FGF-Beta ve VEGF salgılayarak 

anjiogenezisde rol alırlar . Böylece mast hücreleri anjiogenezisi uyararak kanser progresyonunda ve 

metastazında rol oynadığı bildirilmiştir. Mast hücreleri triptaz mast hücreleri ve triptaz-kimaz mast hücreleri 

olarak alt tiplere ayrılırlar. Bu çalışmada mast hücre alt tiplerinin, anjiogenezis ve prognostik faktörlerle 

ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla  Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji laboratuarı 

arşivden elde edilen parafine gömülü meme tümörü preparatlarına immunhistokimyasal olarak “Anti-Mast 

Cell Chymase antibody, Anti-Mast Cell Tryptase antibody,  CD31” antikorları uygulanacaktır.  Sonuçların 

ışık mikroskobisinde  morfometrik olarak patolog tarafından değerlendirilmesi yapılacaktır. Sonuçlar 

olguların patoloji raporlarında belirtilmiş olan prognostik faktörleri ve tümör subtipleri ile karşılaştırılacak, 

istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı değerlendirilecektir. 
 

Project Abstract : Breast carcinoma is the most common cancer in women. Deaths from cancer ranks 

second among the women with this disease. Mast cells play a role in angiogenesis by releasing  TNF alpha, 

IL8, FGF-beta,VEGF. Thus, by stimulating angiogenesis in mast cells play a role in cancer progression and 

metastasis have been reported. Mast cells are divided two group by tryptase mast cells and tryptase-chymase 

mast cells into subtypes. Subtypes of mast cells in this study, aimed to clarify the relation between 

angiogenesis and the prognostic factors. For this purpose, Duzce University School of Medicine Laboratory 

of Pathology, paraffin-embedded breast tumor specimens by immunohistochemistry obtained from the 

archive "Anti-Mast Cell Chymase antibody, anti-mast cell tryptase antibody, CD31" antibody applied. In 

light microscopy morphometric evaluation of the results will be made by a pathologist. Prognostic factors in 

patients with the specified results, pathology reports and tumor subtypes and compared, evaluated whether 

statistically significant differences. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        :  2012.04.HD.060 

Proje Türü    :  Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Gestasyonel Diabet ile Maternal Serum Resistin ve Visfatin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 

Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mete ÇAĞLAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr. Hilmi DEMİRİN, Arş.Gör. Nilüfer Tuncay IŞIKKENT 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.01.2013          
 

Proje Özeti : Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebelikte başlayan veya ilk kez gebelikte saptanan 

değişik derecelerde karbonhidrat intoleransıdır.Gebelerin yaklaşık % 5’inde görülür (1). Bu hastalığın 

tanısını ve tedavisini atlamak gebelikte morbidite ve mortalite artışına neden olur (2). Hastalığın 

patogenezinde birçok molekül rol oynamaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar insan plasental laktojeni, 

kortizol, östrojen, progesteron gibi hormonlardır (2).  

         Adipoz dokudan salınan leptin, TNF-α, IL–6, resistin, visfatin gibi moleküllerin obezite ilişkili 

inflamasyon ve tip 2 diabetes mellitusa progresyonda insülin rezistansı ile ilişkileri olduğu düşünülmektedir 

(3-4). Yapılan çalışmalarda serum resistin ve visfatin düzeylerinin diabetes mellitusu olanlarda yüksek 

olduğu bildirilmektedir (5-7).  

         Bu çalışmada, gestasyonel diabet mellitus tanısı almış gebelerde serum rezistin ve visfatin düzeylerini 

belirleyerek, gestasyonel diabet ile maternal serum resistin ve visfatin düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmayı planlıyoruz. 

Anahtar kelimeler: Gestasyonel diyabetes mellitus, rezistin, visfatin, insülin rezistansı, glukoz intoleransı 
 

 

Project Abstract : Gestational diabetes mellitus (GDM) is carbohydrate intolerance with varying degrees, 

and beginning or first diagnosed in pregnancy. Seen in approximately 5% of pregnant women (1). To skip 

the diagnosis and treatment of this disease causes morbidity and mortality during pregnancy (2). Several 

molecules plays a role in the pathogenesis of this disease. The highlights of these hormones are, human 

placental laktojeni, cortisol, estrogen, and progesterone (2). 

          It is thought to be relationship between molecules secreted by adipose tissue, such as Leptin, TNF-α, 

IL-6, resistin, visfatin and insulin resistance for progression obesity-related inflammation and type 2 

diabetes mellitus (3-4). It is reported that the serum resistin and visfatin levels to be higher in those with 

diabetes mellitus (5-7). 

          In this study, we plan to investigate the relationship between gestational diabetes and the levels of 

maternal serum resistin and visfatin, by determining the levels of serum resistin and visfatin in pregnant 

women diagnosed with gestational diabetes mellitus. 

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus,  Resistin, Visfatin, İnsülin Resistance, Glucose İntolerance 
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Proje No        :  2012.04.HD.061 

Proje Türü    :  Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Serumdaki Çözünebilir HLA-G Düzeylerinin Gebelik Kayıpları ile İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç.Dr. Hilmi DEMİRİN, Arş. Gör. Fatih KESKİN 

                                                              Arş. Gör. Taner UÇGUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.01.2013         

 

Proje Özeti : Spontan abortus gebeliğin ilk 20 haftası içinde oluşan gebelik kaybı anlamına gelir ve 

gebeliğin en sık komplikasyonunu oluşturur. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. İmmünolojik 

nedenlerin etiyolojideki yeri net değildir. Fetüsün genlerinin yarısı paternal kaynaklıdır ve fetüse maternal 

immun toleransın nasıl geliştiği açık değildir. Fetal dokuların ve trofoblastların reddini önleyen 

moleküllerden biri de, aynı zamanda maternal serumda saptanabilen çözünebilir HLA-G’dir. Bu çalışmada 

spontan abortus gözlenen ve normal gebelik saptanan olgularda maternal serum çözünebilir HLA-G 

düzeylerini belirleyip HLA-G’nin abortuslar ile ilişkisini araştırmak planlandı.  

Anahtar Kelimeler: Gebelik kaybı, spontan abortus, missed abortus, serum-çözünebilir HLA-G  
 

 

Project Abstract : Spontaneous abortion is the most common complication of pregnancy and is defined as 

the passing of pregnancy prior to completion of the 20th gestational week. The etiology is unknown. 

Immunological factors is not clear in etiology of spontaneus abortion. . Half of the genes of the fetus are 

paternal and how immune tolerancy develops in maternal tissues is an enigma. One of the molecules that 

have been detected to play a role in developing immune tolerance is the soluable HLA-G antigen in 

maternal serum. In this study, we are planing to evaluate relationship, maternal serum levels of soluble 

HLA-G in normal pregnancy and spontaneous abortus. 

Keywords: Pregnancy loss, spontaneous abortion, missed abortion, serum-soluble HLA-G 
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Proje No        :  2012.04.HD.062 

Proje Türü    :  Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : İskemik İnmede İlk 24 Saat Serum Fibroblast Büyüme Faktörü Düzeyinin Risk Faktörleri, 

Prognoz ve Diğer Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Süber DİKİCİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Handan ANKARALI, Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN 

                                                              Arş. Gör. Şahidin ŞEN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.01.2013          

Proje Özeti : İskemik inmeli hastalarda plazma fıbroblast büyüme faktörü düzeyinin ölçülmesi, bu düzeyin 

iskemik inme risk faktörlerinden yaş, cins, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, atrial fibrilasyon ve sigara 

kullanımı ile ilişkisinin olup olmadığının ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artışının olup 

olmadığının araştırılması ayrıca hastanın değerlendirilen ilk The National İnstitutes of Healt Stroke Scale 

(NIHSS*) ve taburculuk NIHSS, 3 ay sonraki NIHSS değerlerine göre prognoza etkisinin olup olmadığını 

değerlendirmek ve diğer biyokimyasal parametreler (tam kan, tiroid fonksiyon testleri, sedimentasyon, CRP, 

vitamin B12 düzeyi) ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: 1.Temel fıbroblast büyüme faktörü,2. Prognoz,3. Akut iskemik inme,4. Risk faktörleri. 

Project Abstract : The aim of this study is measure the level of serum fibroblast growth factor in patients 

with ischemic stroke, the level of risk factors for ischemic stroke, age, gender, hypertension, diabetes, 

hyperlipidemia, atrial fibrillation, and whether or not the relationship between tobacco use and control group 

patients also evaluated to investigate whether there is a significant increase in the first The National 

Institutes of Healt Stroke Scale (NIHSS *) and NIHSS at discharge, 3 months later to assess whether the 

effect of NIHSS prognosis according to the values and other biochemical parameters (complete blood count, 

thyroid function tests, ESR, CRP, vitamin B12 levels) to evaluate the relationship. 

Keywords: 1 Basic fibroblast growth factor 2 Prognosis 3 Acute ischemic stroke, 4 Risk factors 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        :  2012.04.HD.063 

Proje Türü    :  Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : İmmunonutrisyonun Kemoterapi Uygulanan Ratlarda IL-2  ve IL-6 Seviyelerine ve İmmun 

Sistem Hücrelerine Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Abdulkadir İSKENDER 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN, Yrd. Doç. Dr. Gülbin SEZEN,   

              Doç. Dr. Şerif DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Tekin TAŞKOCA, Engin HAFTACI, Zahide GÜMÜŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  09.05.2012 – 09.08.2012          
 

Proje Özeti : Kemoterapi kanser hastalarında sıklıkla başvurulan bir tedavi metodudur, ancak en önemli 

yan etkisi immun supresyon oluşturmasıdır. Deneysel çalışmamızda ratlar iki gruba ayrılacak.Grup 1 

immunonutrisyonla, Grup 2 ise standart rat yemi ile beslenecek. Çalışmamızın üçüncü gününde tüm ratlara 

metotreksat 20 mg/kg intraperitoneal enjeksiyon şeklinde kemoterapi uygulanacak. Çalışma süresince, 

birinci gün, üçüncü gün-intraperitoneal enjeksiyondan önce ve deneyin son günü kan örnekleri alınacaktır. 

Lenfosit, nötrofil, interlökin-2 (IL-2) ve interlökin-6 (IL-6) seviyeleri ölçülecek. Çalışmamızın amacı; 

kemoterapi uygulanan ratların immun sistemine immunonutrisyonun etkilerini değerlendirmektir. 

İstatistiksel olarak anlamlı sonuç elde etmemiz durumunda, kemoterapi alan hastalara immunonutrisyon 

desteği konusunda daha ileri insan çalışmalarına ışık tutacaktır. 

Anahtar  kelimeler : immunonutrisyon, IL-2, IL-6, kemoterapi, rat. 
 

Project Abstract : Chemotherapy is the common procedure on the cancer patients, but the most important 

adverse effect of chemotherapy is immune supression. In this experimental study, the rats will be divided 

into two groups. Group 1 will be feeded by the immune enhancing diet and Group 2 will be feeded by the 

standard feeding. On the third day; the chemotherapy will be applied to all rats by intraperitoneal injection 

of methotrexate 20 mg/kg. During the experiment;the blood examples will be taken on the first day, the 

third day- before the intraperitoneal injection and the last day of the experiment. Lymphocytes, neutrophil, 

interleukin-2 (IL-2) and interleukin-6 (IL-6) will be measured. The aim of our experiment is to evaluate the 

effects of immunonutrition on the immune system of rats that have been applied chemotherapy. If we get 

magnificent statistical results, it will be lighted on advance human studies about patients who applied 

chemotherapy and immunonutrition support. 

Keywords : immunonutrition, IL-2, IL-6, chemotherapy, rats. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2012.04.HD.064 

Proje Türü      : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı  : Kannabinoidlerin, Sıçan İnce Bağırsak İskemi/Reperfüzyon (İ/R) Hasarında, İleum Düz 

Kas Fonksiyon Bozukluklarındaki Değişiklikler Üzerinde Etkilerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. S. Oktay ARSLAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Şerif DEMİR, Arş. Gör. Sait BAYRAM 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.01.2013          
 

Proje Özeti :  Bağırsak iskemi/reperfüzyonu  (İ/R) : İskemi ve/veya iskemi sonrası reperfüzyona maruz 

kalan hücre ya da dokularda ciddi hasarlar oluşmaktadır. Reperfüzyon döneminde hücre içine moleküler 

oksijen girişiyle hızla oluşan serbest oksijen radikalleri, reperfüzyon hasarından sorumlu tutulan faktörlerin 

başında gelmektedir. Reperfüzyon hasarına en fazla duyarlı olan hücresel yapılar membran lipidleri, 

proteinler, nükleik asitler ve deoksiribonükleik asit molekülleridir.  

  Endokannabinoid Sistem :  Endokanabinoid sistem için 2 büyük reseptör tipi; CB1ve CB2, bu reseptörler 

için endojen ligandlar, onların yıkımından ve inaktivasyonundan sorumlu enzimler tanımlanmıştır. CB1 

reseptörleri; primer olarak santral sinir sisteminde bulunur ve presinaptik lokalizasyonda yerlesiktir, sinaptik 

nörotransmisyonda belirgin rol oynar. CB2 reseptörleri ise immün sistem hücrelerinde (nötrofil ve lenfosit) 

bulunur. CB2 stimülasyonunun immünomodülatör özelliklere sahip olduğu son çalışmalarla ifade edildi. 

Endokanabinoid sistem; inflamasyon, kanser ve metabolik, kardiovasküler, gastrointestinal,  karaciğer 

hastalıkları için ümit verici rol oynayabilir. Endokannabinoid reseptörlerinin doğal ligandları; anandamide 

(AEA), 2-arachidonoylglycerol gibi lipid benzeri substantlardır. 

Selektif CB2 agonisti ve CB1antagonisti verilmesinin beyindeki oklüzyon periyodu süresince kollateral kan 

akımını arttırarak kan akımını arttırdığı ileri sürülüyor. Serebral İ/R sırasında, CB1 reseptör aktivasyonunun 

inhibisyonu koruyucu iken, CB2 reseptör aktivasyonun inhibisyonu zararlıdır. 

Özgün Değer : Çalışmamızda; endokanabinoidlerin bağırsak iskemi reperfüzyon (İ/R) modelinde olası 

etkilerine bakılacaktır. Literatürde iskemi-reperfüzyon modelinde endokanabinoidlerin kalp, beyin, böbrek, 

testis ve karaciğerdeki etkilerine bakılmış, İ/R hasarına karşı koruyucu etkileri olduğu bulunmuştur,    fakat 

kannabinoidlerin intestinal iskemi reperfüzyon modelindeki etkileri daha önce hiç çalışılmamıştır. CB2 

reseptör uyarısının bağırsak I/R hasarının yol açtığı inflamatuar süreçleri kontrol edebileceği bizim 

çalışmamızla literatürde ilk kez ifade edilmiş olacaktır. 

Yöntem :  Çalışmamızda ratlarda süperior mezenter arter, mikrovasküler klemp ile bağlanarak 30 dk 

süreyle iskemi uygulanacaktır. İskemiyi takiben 2 saat süreyle reperfüzyon uygulanacaktır. İleumun son 

kısmı anestezi altında alınacak ve izole doku banyosunda reseptör agonist ve antagonistlerine farmakolojik 

kasılma cevapları çalışılacaktır. Bağırsak dokusunda İ/R’nın sebep olduğu hasara, fonksiyonel olarak ileum 

düz kasında; kolin agonisti ve benzeri kasıcı reseptör agonist ve antagonistlerine olan cevaplarda, 

kannabinoid agonist ve antagonistlerinin in vivo etkileri izole doku banyosunda ölçülecektir. Kannabinoid 

agonist ve antagonistleri I/R öncesi parenteral uygulanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Barsak iskemi/reperfüzyon hasarı, kannabinoid, sıçan 
 

 

Project Abstract : Intestinal ischemia reperfusion (I/R) : Serious injuries can be seen on the cells or 

tissues by the exposure to ischemia or reperfusion after ischemia. Free oxygen radicals, rapidly formed by 

the influx of molecular oxygen during the period of reperfusion, are the most important factors that are 

responsible for reperfusion injuries. The most sensitive cellular structures to reperfusion injury are 

membrane lipids, proteins, nucleic acids and deoxyribonucleic acids 

Endocannabinoid system : For centuries, Cannabis sativa has been recognized for its medicinal and 

psychoactive properties, but only in the last decade have we begun to unravel the molecular mechanisms of 

these effects. The cloning of two cannabinoid receptors, CB1 and CB2, has brought about the exciting 

possibility of harnessing the therapeutic, non-psychotropic effects of cannabinoid compounds. Indeed, the 

 mechanisms underlying the psychotropic effects have been clearly attributed to CB1 receptors, while many 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

of the medicinal properties, especially those related to immune system modulation, are likely mediated by 

CB2. This dichotomy is based largely on the tissue distribution of these receptors: CB1 is abundantly 

expressed by the vast majority of neurons, while CB2 is abundantly expressed by immune cells and only by 

a restricted population of neurons in the brain stem.  There are conflicting reports in the literature describing 

the influence of cannabinoid receptor activation on ischemic/reperfusion injury. 

In conclusion, during cerebral ischemia/reperfusion injury, inhibition of CB1 receptor activation is 

protective while inhibition of CB2 receptor activation is detrimental. The greatest degree of neuroprotection 

was obtained by combining an inhibitor of CB1 activation with an exogenous CB2 agonist. Selective CB2 

agonist treatment can attenuate cerebral ischemia/reperfusion injury. 

These findings suggest that oxidative/nitrosative stress and inflammatory stimuli may trigger 

endocannabinoid production, and indicate that targeting CB2 cannabinoid receptors may represent a novel 

protective strategy against I/R injury. 

These findings suggest that selective CB2 receptor agonists may represent a novel, protective strategy 

against I/R injury by attenuating oxidative stress, inflammatory response, and apoptosis. 

Original Value : Our study; acut mezenter arter ischemi model of endocannabinoid evaluate with receptör 

dependant or without recesptör effect. Ischemi reperfüzyon model was studied in cardiac, brain, kidney, 

hepatic  models and protective  property  find out,  but  intestinal ischemi reperfüzyon  model  was not  

study. 

Metodology :  Our study; superior mezenteric artery is microvascular clamp for 30 min with a connecting 

superior mesenteric artery, then, for 2 hours, by reperfusion applied. Ileal segments (3–4 cm) obtained from 

all groups and from the same portion of the intestine (20–30 cm proximal to ileocaecal valve) were 

dissected, cleaned and suspended in an organ bath. Subsequent I/R’nın damage caused as a dysfunctional 

ileum muscle, and acetylcholine (ACh) changes evaluated. Dependent and independent reseptör effects of 

endocannabinoids in intestinal I/R model will be evaluated, in vivo by parentarally injected 

Keywords: Intestinal I/R injury, Cannabinoids, Rat. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No         :  2012.04.HD.065  

Proje Türü     :  Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Erdosteinin Pankreas Dokusundaki Apoptozise ve 

İnflamasyona Olan Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAŞAR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Havva ERDEM, Arş. Gör. Banu KARAPOLAT 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.08.2012          
 

Proje Özeti : Akut pankreatit sistemik inflamatuar cevaba yol açabileıı lokal inflamatuar bir süreçtir. 

Pankreatitte etkin mekanizmanın aktif hale gelmiş enzimlerden çok aktif hale geçmiş polimorf nüveli 

lökositlerden salman oksidan moleküller olduğu düşünülmektedir. Lökositlerden ortaya çıkan mediyatörler 

ve sitokinler tahrip edici özelliğe sahiptir. Sitokinler normal dokuda bulunmazlar. Akut pankreatitte rol 

aldığı düşünülen sitokinler akut pankreatitte görülen ateş, hipotansiyon, yaygın damar içi pıhtılaşma, şok 

gibi lokal ve sistemik birçok bulgudan sorumludurlar.  

           Apoptozis programlanmış hücre ölümüdür. Akut pankreatitte artmış sitokinlerin (özellikle TNF-a) 

apoptozu arttırdığı kabul edilmektedir. Erdostein kronik akciğer hastalıkları için bir mukolitik ajan olarak 10 

yıl önce piyasaya sunuldu. Yapılan deneysel çalışmalarda Erdosteinin antiinflamatuar ve antioksidan 

etkileride ortaya çıkmıştır. Erdosteinin dokular üzerindeki koruyucu etkisi lipit perolcsidasyonu, nötrofıl 

infıltrasyonu ve toksik maddeler ile oluşabilecek apoptozisi ve inflamasyonu azaltarak meydana  

gelmektedir. Bu çalışmada ratlarda deneysel olarak akut pankreatit oluşturulması ve Erdostein uygulaması 

ile pankreas dokusunda oluşacak olumlu etkilerin immünhistokimyasal olarak ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Erdosteinin muhtemel pankreas dokusunu koruyucu olumlu etkilerinin elde edilmesi 

durumunda kliniklerde sık olarak karşılaşılan ve morbidité- mortalitesi oldukça yüksek olan akut pankreatit 

olgularında medikal tedavi uygulamalarına yeni bir yön verebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, Apoptozis, Erdostein. 
 

Project Abstract : Acute pancreatitis is a local inflammatory process that can lead to systemic 

inflammatory response. It’s thought that the effective mechanism in pancreatitis is the oxidant molecules 

released from activated polymorphnuclear leukocytes, rather than activated enzymes. Mediators and 

cytokines emerged from leukocytes have destructive feature.  Cytokines do not exist in normal tissue. 

Cytokines, are thought to be involved in acute pancreatitis, are responsible for many local and systemic 

findings such as fever, hypotension, disseminated intravascular coagulation, shock etc. 

          Apoptosis is a programmed cell death. It’s accepted that increased cytokines (especially TNFa) 

increases the apoptosis in acute pancreatitis. Erdostein was put on market as a mucolytic agent for cronic 

lung diseases 10 years ago. Also antiinflamatory and antioxidant effects of erdosteine have indicated in 

experimental studies. The protective effect of erdosteine over the tissues occures decreasing apoptosis and 

inflamation can be formed by lipid peroxidation, neutrophil infiltration and toxic substances. In these studies 

it’s aimed to demonstrate the positive effects over the tissue of pancreas by immunohystochemical technics 

by occuring trial acute pancreatitis and giving erdosteine at rats. It may give direction to medical treatment 

on acute pancreatitis cases, come across frequently in clinics and have too high morbiditymortality  rates, in 

the case of gaining possible positive protective effects on pancreas tissue of 

erdosteine. 

Keywords: Akut Pankreatit, Apoptozis, Erdostein. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.04.HD.066 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Fatma AVCIOĞLU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.06.2014          

 

Proje Özeti : Günümüzde vankomisine orta düzeyde dirençli S.aureus (VISA) ve heterojen dirençli 

S.aureus (hVISA) suşlarının ortaya çıkmış olması tedavide büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu suşların rutin 

laboratuvar yöntemleriyle saptanması mümkün değildir Bu çalışmada, vankomisine orta düzeyde duyarlı 

stafilokok (VIS) ve heterojen VIS (hVIS) suşlarının sıklığının agar tarama, makro E-test ve popüasyon 

analiz profili (PAPAUC; population analysis profile-area underthe curve) yöntemleriyle araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler : Stafilokok, Vankomisin, Metisilin, E test 
 

Project Abstract : Today, vancomycin intermediate-level resistant s. aureus (VISA) and heterogeneous 

resistant staphylococcus aureus (hVISA) strains have emerged in the treatment of major problems. This 

routine laboratory strains with the methods of determination is not possible in This study, vancomycin 

intermediate level-sensitive staphylococcus (VIS), and heterogeneous (VIS such) strains of the frequency of 

agar browsing, E macro-test and popuasyon profile analysis (PAPAUC; population analysis profile-area 

underthe curve) is to investigate methods. 

Keywords : Staphylococci, Vancomycin, Methicillin, E-test 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No      : 2012.04.HD.067 

Proje Türü    : Tıpta Uzmanlık Projesi 

Proje Başlığı : Sigara Kullanımının Nöromuskuler Bloğun Geri Döndürülmesi Üzerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Gülbin SEZEN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Ömür ÖZTÜRK, Prof. Dr. Handan ANKARALI 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.06.2013          
 

Proje Özeti : Bu çalışmamızda sigara kullanımının nöromuskuler kavşak ve nöromuskuler bloğun geri 

döndürülmesi üzerine yaptığı etkilerin araştırılması planlanmıştır. Bilindiği gibi sigarada bulunan nikotin, 

asetilkolin gibi nikotinik kolinerjik reseptörler üzerinde agonist etki gösteren alkaloid bir maddedir.Çalışma 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yürütülecektir. 

Araştırma için iki grup planlanmıştır:Genel anestezi uygulanacak sigara kullanan grup, genel anestezi 

uygulanacak sigara kullanmayan kontrol grubu. Her iki gruba indüksiyon döneminde nöromusküler blok 

ajan uygulandıktan sonra TOF WATCH SX cihazı ile ölçülen entübasyon için uygun kas gevşemesinin  

süresi  ve operasyon bitiminde ayni cihaz ile nöromuskuler blok geri döndürücüsü (sugammadex) 

uygulandıktan sonra uygun ekstübasyon parametrelerine ulaşma süresi ölçülecektir. Sugammadex 

nöromuskuler blok sağlamak için uygulanan rokuronyum bromür ya da vekuronyum bromür seklindeki non-

depolarizan kas gevşetici ilaçlara bağlanarak bu ilaçların etki mekanizmasını durdurur. Sigara kullanımının 

nöromuskuler bloğun geri döndürülmesi üzerine etkileri araştırılacak ve geri dönüş sürelerine bakılarak 

nöromuskuler blok geri döndürücü ajanın kullanım dozu ayarlanarak gereksiz ilaç kullanılması 

önlenecektir.Böylece çalışma sonunda maliyet üzerine olumlu katkılar sağlanması planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Genel Anestezi, Sigara, Nöromuskuler Monitörizasyon, Sugammadex 
 

Project Abstract : In this study the use of neuromuscular block neuromuscular junctions and smoke on the 

effects of planned to be returned back. As is well known, such as acetylcholine Nicotinic cholinergic 

receptors to nicotine, cigarette on the agonist effect is a substance that alkaloid.Study of Düzce University, 

Faculty of medicine, Department of Anesthesiology and reanimation. The research is planned for the two 

groups: general anaesthesia to be applied to the smoker, the group will be applied to the non-General 

anesthesia does not use a control group. Each of the two groups after applying the induction period of 

neuromuscular block is measured with the device agent to WATCH SX is suitable for intubation TOF 

muscle slack at the end of the same period and operation with the device after you apply the neuromuscular 

block döndürücüsü (sugammadex) back to the appropriate extubation time measured parameters. 

Sugammadex neuromuscular block is implemented to provide rocuronium bromide or a depolarizing muscle 

relaxant Vecuronium Bromide form so that you can connect to these drugs to non-impact mechanism stops. 

The effects of neuromuscular block will explore the use of cigarettes to be returned back and neuromuscular 

block by looking back to the return periods by setting the use of unnecessary medication stunning agent 

dosage will be prevented.It is planned to provide positive contributions to the cost of the work, so that in the 

end. 

Keywords: Neuromuscular Monitoring, Cigarettes, General Anesthesia, Sugammadex 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.16.HD.068 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Üniversite öğrencilerinin ruhsal belirtileri ile psikolojik yardım alma ve kendini damgalama 

tutumları arasındaki ilişki 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Nuriye YILDIRIM 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar : Ayla GÜLHAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.06.2013          

 

Proje Özeti : Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin ruhsal belirtileri ile psikolojik yardım alma ve kendini 

damgalama tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmanın evrenini Düzce Üniversitesinde lisans öğrenimine devam 

etmekte olan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada ömeklem seçimine gidilmeyerek öğrencilerin 

tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. 

         Bu çalışmadan elde edilecek bulguların öğrencilere sunulacak psikolojik ve sosyal hizmetlerin 

niteliğini artırmak için veri sağlayacağı, hemşirelerin koruyucu ruh sağlığına yönelik problem saptamasında 

kaynaklık edeceği ve bu nedenle elde edilecek bulguların önemli olacağı düşünülmektedir. 
 

Project Abstract : In this study,psychological symptoms in university students’ altitudes and psychological 

assistance and determine the relationship between self-stigma is aimed. The population o f this study was 

designed as a descriptive o f all students whoare continuing graduate study at the University of  Duzce. 

Aimed to reach out to there search of the students. The findings from this study will be presented to students 

will provide data to improve the quality of the psychological and social services, preventive mentalhealth 

nurses will source fort he problem determination and therefore thought to be important findings to be 

obtained. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2012.04.HD.069 

Proje Türü      : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Homosisteinin Gated Myokard Perfüzyon Spect Çalışmasındaki Stres Defekt Skorları ile 

Karşılaştırılması 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Melih Engin ERKAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Ayşe YILMAZ , Arş. Gör. Taner UÇGUN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  20.06.2012 – 20.06.2013          

Proje Özeti : Homosistein karaciğerden Apo-A1 ekspresyonunu etkiler, kan Apo-A1 ve HDL düzeylerini 

düşürür. Dolayısıyla aterosklerozda rol oynadığı düşünülen homosisteinin aterosklerozis ve koroner arter 

hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Myokard perfüzyon 

sintigrafisinde stres defekt skorunun prognozu belirlemede kuvvetli bir gösterge olduğu bilinmektedir. Biz 

bu çalışmada stres defekt skoru ile homosistein seviyelerini karşılaştırarak homosisteinin kardiyak olayları 

(prognozu) tahmin ettirmedeki değerini araştırmak istiyoruz. Bu bir kesitsel, vaka kontrol çalışması olacak. 

Koroner arter hastalığı (KAH) şüphesi ile bir yıl içinde GATED myokard perfüzyon SPECT sintigrafisi için 

nükleer tıp departmanına başvuran hastaların kardiak stres öncesi venöz kan örnekleri alınacak. Hastalar 

perfüzyon sintigrafisi çalışmasına göre normal ve stres defekti pozitif olmak üzere iki guruba ayrılacak. 

Sayısal verilerin normal dağılıma uygunluğu histogram eğrileri ile test edilecek ve normal dağılan veriler iki 

gurupta karşılaştırılırken independent samples t test kullanılacak; veriler metin içerisinde ortalama +/- 

standart deviasyon olarak verilecektir. Aksi taktirde Mann-Whitney U testi kullanılacak ve ortanca         

(min-maks) değerleri verilecektir. Sayısal veriler arasındaki doğrusal ilişki araştırılırken korelasyon 

analizleri kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Homosistein, GATED myokard perfüzyon SPECT, Koroner arter hastalığı. 

Project Abstract : Homocysteine affects the liver expression ofApo-A1, lowers blood levels of Apo-A1 

and HDL. Thus, increased levels of plasma homocysteine is thought related with atherosclerosis and some 

authores reported that it is an independent risk factor for atherosclerosis or coronary artery disease. It is 

known that stres defect score in myocardial perfusion scintigraphy is a strong indicator of prognosis for 

cardiac events. In this study we want to investigate the predictive value of homocysteine in cardiac events 

with comparing the stress defect score and homocysteine levels. 

         This is going to be a cross sectional and case control study. Venous blood samples of patients with 

suspected coronary artery disease (CAD) who refer to nuclear medicine department in one year for GATED 

myocardial perfusion SPECT scintigraphy will be obtained before the cardiac stress protocol. Subjects will 

classified into two groups as normal and positive stress defect based on perfusion scan results. Compliance 

of quantitative data to normal distribution tested with curves of the histogram, when comparing normally 

distributed data in two groups independent samples ttest used, the data will be given in the text mean and +/- 

standard deviation. Otherwise, the Mann-.Whitney U test was used and median (min-max) values are given. 

When researching the linear relationship between the numerical data correlation analyzes will used. 

Keywords: Homocysteine, GATED myocardial perfusion SPECT, coronary artery disease. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.04.HD.070 

Proje Türü    :  Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Sıçanlarda Penisilin G ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde ATP Bağımlı K Kanal Agonist 

(Pinasidil) Ve Antagonistlerinin (Glibenklamid) Etkileri 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Şerif DEMİR, Doç. Dr. Seyit ANKARALI 

Yrd. Doç. Dr. Anzel BAHADIR, Yıldız ACAR, Sümeyye TAKA, Arş. Gör. Ersin BEYAZÇİÇEK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  02.07.2012 – 02.04.2013          

Proje Özeti : Epilepsi dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek sıklıkta gözlenen ve beyindeki eksitatör-

inhibitör sistemler arasındaki dengenin bozulması ile karakterize edilen,eksitatör sistem aktivitesinin aşırı 

ve/veya hipersenkronizasyonu sonucu gelişen,serepral orjinli tekrarlayan nöbetlere sahip klinik belirtiler 

gösteren nörolojik bir hastalıktır(1).Epilepsi nöbetlerinin moleküler mekanizmaları tam olarak 

aydınlatılamamış olmakla birlikte,bu mekanizmaların temelinde hücre membranında yer alan iyon 

kanallarının önemli role sahip olduğu bildirilmiştir(2,3). 

         Nöronal sistemde yer alan potasyum (K+) kanalları,membranda bulunan farklı işlevlere sahip iyon 

kanallarıdır.K+ iyon kanal türlerinden biri olan ATP duyarlı  K+  kanalları (KATP);kalp,pankreas,kas,beyin 

ve spinal dorsal kök hücrelerini içeren birçok dokuda tanımlanmıştır(2-4).Nöronal dokularda yer alan KATP 

iyon kanalları,nöronal uyarılabilirliği ve eksitatör-inhibitör nörotransmitter salınımını düzenlemekle görevli 

olup,nöbet eşiğinin kontrolünde önemli role sahiptir(2-4). 

         Çalışmanın amacı  Penicilin-G ile oluşturulan epilepsi modelinde, KATP iyon kanal agonist ve 

antogonistlerinin etkilerini araştırmaktır. Farklı epilepsi modellerindeki KATP iyon kanal agonist ve 

antogonistlerinin epileptik nöbetler üzerindeki etki mekanizmaları açıklanabilecek epilepsi tedavisinde bir 

aşama daha sağlanmış  olacaktır. 

Çalışma fizyoloji anabilim dalı araştırma laboratuarında fizyoloji anabilim dalı öğretim üyesi ve araştırma 

görevlileri tarafından yürütülecek ve    9 ayda tamamlanacaktır.  

          Model olarak ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen,daha önce herhangibir deneyde kullanılmamış 

toplam 32 adet Wistar-Albino cinsi erkek (16) ve dişi (16) sıçan temin edilecektir.Deney  hayvanları, rast- 

gele olarak seçilen dört gruba ayrılacaktır.Gruplar 500 I.U. Penicilin-G uygulandığı kontrol grubu ,penicilin-

G +0.01 mg/kg pinacidil grubu , penicilin-G +1.0 mg/kg glibenclamide grubu ve penicilin-G +0.01 mg/kg 

mg/kg pinacidil grubu +1.0 mg/kg glibenclamide grubu olarak planlanacaktır. Cerrahi operasyon öncesi,tüm 

sıçanlar tartıldıktan sonra,1.2 gr/kg üretan i.p. yoldan verilerek anesteziye alınacaktır.En az 2 saatlik 

elektrokortikogram kaydından sonra hayvanlar ötenazi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Epilepsi, KATP, ECoG, Sıçan, Pinacidil, Glibenclamide. 

 

Project Abstract : As the world observed a high frequency of epilepsy in our country and in the brain that 

is characterized by imbalance between excitatory-inhibitory systems, excessive activity ofexcitatory systems 

and / or due to hipersenkronizasyonu, serepral showing clinical signsof neurological disease that originated 

with recurrent seizures. Fully clarified, although the molecular mechanisms of epileptic seizures, on the 

basis of these mechanisms have an important role of ion channels in cell membranes that have been reported 

(2,3). 

       Taking place in neuronal potassium (K +) channels, with different functions in membraneion 

channels.One of K + ion channel types, the ATP sensitive K + channels (KATP), heart, pancreas, muscles, 

identified in many tissues, including brain and spinal dorsal root cells (2-4).KATP neuronal ion channels in 

tissues, neuronal excitability-inhibitory and excitatory is in charge of organizing the release of 

neurotransmitters, plays an important role in controlling seizure threshold (2-4). 

         Penicillin-G model created with the aim of the study of epilepsy, and antogonistlerinininvestigate the 

effects of K ATP ion channel agonist. Different models of epilepticseizures on the K ATP ion channel ago- 
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nists and antogonistlerinin explained by the mechanisms of action will be provided one more step in the  

treatment of epilepsy.  

       Department of Physiology Department of Physiology research laboratory study and research assistants 

conducted by faculty members and will be completed in 9 months.  

       As a model weights ranging from 200-250 g, previously used in any experiment, a total of 32 albino 

male Wistar-(16) and female (16) to be provided in rat. Experimental animals, separated into four groups 

randomly selected. Groups 500 IU Penicillin-G of the control group, Penicillin-G + 0.01 mg / kg 

Pinacidilgroup, Penicillin-G +1.0 mg / kg of glibenclamide group, and Penicillin-G + 0.01 mg / kgmg / kg 

Pinacidil group + 1.0 mg / kg of glibenclamide group as planned. Pre-operative surgery, all rats are 

weighed, then, 1.2 g / kg urethane, ip anesthesia will be given to ways. Animals will be euthanized after 2 

hours of recording at least elektrokortikografi. 

Keywords: Epilepsy,  ECOG, Rat, Pinacidil, glibenclamide 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.02.HD.071 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Servis Ömrünü Doldurmuş CCA'lı Ahşap Malzemeden Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin 

Fiziksel Mekanik ve Yıkanma Özelliklerinin İyileştirilmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihat TAŞCIOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Öğr. Gör. Mürşit TUFAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.07.2012 – 25.07.2013          
 

Proje Özeti : Ahşap malzeme tarih boyunca insan hayatında önemli bir rol oynamıştır. İnsanoğlu bu 

malzemenin avantajlarını, fonksiyonelliğini, gücünü ve kolay işlenebilirliğini, estetik açıdan iyi olduğunu 

çabuk keşfetmiştir. Buna bağlı olarak da ilk çağlardan itibaren barınma yerlerinin yapılmasından, çeşitli 

savunma araçlarına kadar birçok alanda kullanılmıştır. 1900’lü yıllarda petrol kökenli ürünlerin endüstriye 

girmesi ile ahşap malzemenin kullanım alanları azalmıştır. 21. yüzyıla gelindiğinde ise dünya nüfusunun 

artmasına paralel olarak tüketim artmış, petrolün bitmesi ve fiyatının yükselesi gibi problemlerle 

karşılaşılmıştır. Bunun sonucu olarak yenilenebilir ve çevre dostu olan materyaller dikkatleri üzerinde 

toplamıştır.  

          Çevre dostu ve yenilenebilir olan ahşap malzemenin endüstride çok farklı alanda kullanım alanları 

bulunmaktadır. Kullanım alanını kısıtlayan ve kullanımda karşılaşılan en büyük sorun ahşap malzemenin 

zaman içerisinde mantarlar, böcekler ve termitler tarafından tahrip edilmesidir. Bu tahripler sonucu ahşap 

malzemenin kullanım ömrü önemli ölçüde kısalmaktadır. Ahşap malzemenin kullanım ömrünü arttırmak 

için birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle kullanım yerindeki ömrünü uzatmak amacıyla çeşitli ahşap 

koruyucu maddeler kullanılması suretiyle ağaç malzeme işleme tabi tutulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 

1933 yılında formüle edilen ve CCA (Bakır/Krom/Arsenik) kullanılan emprenye yöntemi bulunmuş ve 

patenti alınmıştır. Ağır metal içeren ve CCA gibi zehirli kimyasal maddeler ile emprenye edilen ahşap 

malzemenin uzun yıllar birçok alanda kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bu kullanım süresi uygulamadaki 

farklılıklara göre değişmekle birlikte genel olarak 20 - 30 yıl arasında olmaktadır. Emprenye işlemi gören 

ahşap malzeme telefon direği, çitler, demiryolu traversleri, maden ocakları, binalar, seralar ve ambalaj 

sandıklarında, çocuk oyun alanları gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ahşap malzemenin emprenyesinde 

kullanılan koruyucu maddelerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki muhtemel zararları halen tartışılmaktadır. 

Son yıllarda ise kullanım ömrünü doldurmuş ağır metal içeren tuzlar ile emprenye edilen ahşap malzemenin 

ne yapılması gerektiği sorusu gündeme gelmiştir.   

          Özellikle CCA ile emprenye edilmiş ahşap malzemenin kullanım süresini doldurduktan sonra ne 

yapılacağı konusunda ciddi problemler yaşanmaktadır. Çünkü kullanım ömrünü doldurmuş ve CCA ile 

emprenye edilmiş ahşap malzemenin miktarı ciddi boyutlara ulaşmıştır ve gün geçtikçe de bu miktarın 

artacağı görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım ömrünü dolduran emprenyeli 

ahşap malzeme miktarının 1994 yılında 8 milyon m³, 2000 yılında 10 milyon m³ olduğu tespit edilmiştir. 

2020 yılında ise bu rakamın 18 milyon m³ olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa ülkelerinde de benzer 

durum söz konusudur. Her yıl ortalama 2,1 - 2,4 milyon ton emprenyeli ahşap malzeme kullanım ömrünü 

tamamlamakta ve atıl hale gelmektedir. Bu veriler göz önüne alındığında atıl hale gelecek olan emprenyeli 

ahşap malzeme için alternatif kullanım alanı bulunması zorunlu hale gelmektedir. Konuyla ilgili en çok 

bilinen boş alanda depolama ve basınçlı ortamda yüksek sıcaklıklarda yakma çevreye olan olumsuz 

etkilerinden dolayı geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Çünkü yakma işlemi esnasında açığa çıkan kimyasal 

gazlar çevreye zarar vermekte, ayrıca yakılma işleminden sonra geriye kalan kül içerisindeki arsenik insan 

ve diğer canlılar için ciddi tehlikeler arz etmektedir. Koruma önlemi olarak çıkarılan kanunlarla CCA ile 

emprenye edilmiş ahşap malzemenin kullanım alanlarına kısıtlama getirilmiştir. ABD’de 2004 yılında bu 

malzemenin çocuk oyun alanlarında, park ve bahçe alanlarında ve evlerde kullanılması yasaklanmıştır. Bu 

kanunun getirdiği yasaklar Kanada ve Avrupa Ülkelerinde de benzer şekliyle kabul edilmiştir. Fakat 

emprenyeli malzemenin demiryolu traverslerinde, telefon ve elektrik direklerinde, köprü elemanlarında 

kullanımı devam etmektedir. Kısacası getirilmiş olan yasaklar sadece emprenyeli ahşabın kullanım alanını 
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 kısıtlandırmakta, hizmet ömrünü dolduran ahşap için bir çözüm oluşturmamaktadır. Konuyla ilgili farklı 

çalışmalar yapılmış olmasına rağmen kapsamlı bir çözüm bulunamamıştır.  

          Kullanım ömrünü dolduran emprenyeli ağaç malzeme için günümüze kadar geliştirilen bir çok 

bertaraf etme veya yeniden kullanım metotları vardır.Bu yöntemlerden yeniden yapılandırma işlemi ile 

kullanım ömrünü doldurmuş emprenyeli ahşap malzeme mekanik yollarla parçalanarak kompozit 

üretiminde kullanılmaktadır. Kompozit üretimi için günümüze kadar yapılmış birçok çalışma 

bulunmaktadır. Fakat üretim sonrası elde edilen levha ürünleri içerisinde çevre için zararlı CCA 

bulunmaktadır. Bu ağır metaller su ile taşınabilmekte ve mevcut kirlilik problemine bir çözüm 

olamamaktadır.  

          Diğer gelişmiş ülkelere nazaran ülkemizde emprenyeli malzemenin kullanımına daha geç 

başlanmıştır. Bunun için atıl duruma geçen ve değerlendirilmesi problem olacak malzeme sorunu yeni yeni 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca atıl hale gelen emprenyeli ahşap malzeme ile ilgili ülkemize ait istatistik 

bilgiler bulanmamaktadır.  

          Ülkemizde emprenye işlemi gördükten sonra gerekli alanlarda kullanılmak üzere 1964 yılından 

buyana TEDAŞ tarafından yaklaşık 8.000.000 adet (yaklaşık 3 milyon m³) ağaç direk satın alınmıştır. Bu 

rakam 2010 yılı için de 117.000 adet yaklaşık 38.924 m³ olarak bildirilmiştir. Ayrıca devlet demir 

yollarından alınan bilgiye göre bakım, onarım ve demiryolu makasları için her yıl 5.000 m³’lük emprenyeli 

traverse ihtiyaç duyulmaktadır. Yıllara göre kullanım miktarları göz önünde bulundurulur ve bu malzemenin 

kullanım süresinin 20 - 30 yıl arasında değiştiği düşünülürse gelecekte hizmet ömrünü dolduran bu 

malzemelerin ülkemiz için ciddi sorunlar oluşturacakları görülmektedir. 

Bu çalışma ile ilk etapta hizmet ömrünü dolduran ahşap malzeme OPK üretiminde dolgu maddesi olarak 

kullanılacak ve malzemenin içerdiği emprenye maddesinin kompozit malzemenin fiziksel ve mekanik 

değerleri üzerine etkisi incelenecektir. Çalışmanın ikinci kısmında ise farklı formülasyon ve kimyasallar 

kullanılarak kompozit içerisinde bulunan CCA’nın yıkanma miktarlarının en aza indirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. Çalışmada kullanım ömrünü dolduran ahşap malzemenin maliyeti yüksek geri 

dönüşüm prosesleri uygulanmadan endüstriye kazandırılması ile ülke ekonomisine fayda sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Emprenyeli Ahşap, Odun Plastik Kompozitleri, Fiziksel Ve Mekanik Özellikler, 

Yıkanma, CCA. 
 

 

Project Abstract : Wooden materials, throughout history, has played an important role in human life and 

the man, the advantages of these materials, functionality, easy workability and strength, the good from the 

aesthetic point of view, has discovered quickly that. Consequently, from the first centuries of receipt of the 

shelters, a variety of defense-up has been used in many areas. in the 1900s, oil-based products industry with 

the entry of the usage of the wood areas has decreased. In the 21st century the world's population, in parallel 

with the increase in consumption has increased, the end of the oil price and the yukselesi faced with 

problems such as.As a result, renewable and environmentally friendly material that attention has been 

gathered.  

           Eco-friendly and renewable wood materials industry in many different application areas.Areas of use 

and restricting the use of the biggest problem encountered in the wood, in time, fungi, insects, and was 

destroyed by termites. The result of this destruction, the service life of wood is reduced significantly. Wood 

is the material of use to increase the life of many. Particularly the use of the variety in order to prolong the 

life of wood preservatives by using wood materials were subjected to the process. As a result of this work, 

formulated in 1933 and CCA (Copper/Chrome/Arsenic) impregnation method used and found the patent has 

been taken. Heavy metal-containing CCA and toxic chemicals, such as the wood impregnated with long 

years of the material can be used in many areas have been identified. Use this time of application varies 

according to differences in generally 20 to 30 years. Impregnated wood material, telephone poles, fences, 

railroad ties, mines, buildings, greenhouses and packing crates, children's play areas, such as are used in 

many areas. Wood is the material emprenyesinde protective substances to human health and the 

environment on the possible damages are still being discussed. In recent years, the usage of life-expired 

containing heavy metals salts with the impregnation of wooden material the question of what should be 

done.  

         Especially CCA wood impregnated with the usage of the time about what to do after you have filled  
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serious problems. Because the life of age and CCA wood impregnated with the amount of material has 

reached serious dimensions, and with each passing day of this amount will increase. For example, in the 

United States filled the life of impregnated wood in 1994 in the amount of 8 million m3 in 2000 to 10 

million m3. by the year 2020, this figure 18 million m3 is estimated to be. Similar to the situation in 

european countries is in question. Every year, an average of 2,1 - 2,4 million tons of impregnated wood 

material life and supplements are becoming dormant. Considering these data, which will become idle 

impregnated wood as a raw material for the alternative use of space are required. This is the most known in 

the empty space, storage, and high-pressure combustion temperatures because of the negative effects on the 

environment is outdated. Because the combustion released during the process of chemical gases is damaging 

to the environment, and also after the process of combustion of the remaining ash arsenic in human and 

other living organisms to constitute a serious danger. Measure of protection issued by the laws CCA of 

wood impregnated with a restriction on their use. In the united states in 2004 this material, children's play 

areas, park and garden areas, and is banned for use in the home. This introduced by the law, is prohibited in 

European Countries, Canada and the like shape has been adopted. But the impregnated material, railroad 

ties, and telephone and electricity poles, the elements of the bridge continues to use. In short, can be made 

only prohibits impregnated wood use for kisitlandirmakta, service life expired for wood is not a solution. 

Issues related to different studies, despite the fact that a comprehensive solution is found.  

          The life of filling of impregnated wood material for the present day developed a lot of disposal or re-

use methods, this method of re-configuration process with the use of life-expired impregnated wooden 

materials are broken down by mechanical means are used in the production of the composite. For the 

production of composite made up to the present day. But the production of plate products harmful for the 

environment within the CCA. These heavy metals can be transported with water, and the current pollution 

problem is not a solution.  

          Compared to other developed countries, in our country, impregnated use of the material was initiated 

late. To do this, the idle state of the problem and the evaluation of the material will be new problem 

emerged. In addition, the inactive become impregnated wood material related to our country's statistical 

information is not upset.  

          In our country, impregnation, after seeing it in the necessary fields for use since the year of 1964 by 

TEDAS about to 8,000,000 pieces (about 3 million m3 of wood was purchased directly. This figure is for 

the year 2010 of approximately 117,000 units 38.924 m3 have been reported. Moreover, the state railways, 

according to the information received from the maintenance, repair and railroad for each year of 5,000 m3 

of sleepers impregnated needed. According to years of use, account shall be taken of the amount and the 

duration of use of this material in 20 to 30 years, which has changed in the future, considering the service 

life of these materials filling serious problems for our country, which is seen. 

In this study, in the first place, the service life expired wood as a raw material in the production of OPK to 

be used as a filler material and preservatives that are included in the composite material on the values of 

physical and mechanical effects will be examined. In this study, a different formulation and using chemicals 

found in composite cca the amount of washing and aimed at minimization of the work will be carried out. In 

the study of the life of wooden material that fills the back of the high cost of conversion processes are 

applied to the industry to gain some benefit to the country's economy is considered. 

Keywords: Impregnated Timber,Wood-Plastic Composites,Physical And Mechanical Properties,Bathing, CCA. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.02.HD.072 

Proje Türü    : Doktora Projesi 

Proje Başlığı : Ticarette Önemli Bazı Odun ve Kabuk Ekstrakların İç Mekan Ahşap Malzemede Zarar 

Yapan Mantar, Böcek ve Termitlere Karşı Odun Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihat TAŞCIOĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Mesut YALÇIN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  25.07.2012 – 25.01.2014         Ek süre: 6 Ay   
 

Proje Özeti : İç ve dış ortamlarda yüzyıllardan buyana kullanılan ahşap malzeme günümüzde halen 

önemini korumaktadır. Ahşap malzeme, farklı zevklere hitap eden estetik ve dekoratif görünümü yanında 

çeşitli kullanım yerlerine uygun özellikleri ile mobilya endüstrisinde, parke, lambri, tavan ve çatı malzemesi 

olarak iç mekânlarda kullanılmaktadır.  

          Ahşap malzemenin kullanım yerindeki ömrünü uzatmak için çok sayıda kimyasal maddeler 

geliştirilmiştir. Genellikle dış mekânda kullanılan ahşap malzemenin korunması için geliştirilen bu 

kimyasallar iç mekân için uygun değildir. İç mekân ahşap malzemenin korunmasında insan sağlığına zararlı 

olmayacak emprenye maddelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde konut ve işyeri gibi yaşam ve 

çalışma alanlarında kullanılan ahşap malzemeler emprenye edilmeden monte edilmekte, sonradan üst 

yüzeyine uçucu organik bileşikler (sentetik ve poliüretan vernikler) uygulanmaktadır. Bu üst yüzey 

koruyucular biyotik faktörlere (mantar, böcek, termit) karşı, yeterli koruma sağlamadığı için şartlar yeterli 

olduğunda korumasız kalan alt ve orta kısımlarda mantar, böcek ve termit tahribatı oluşabilmektedir. İç 

mekân ahşap malzemenin de uygun koruyucu maddeler ile derinlemesine emprenye edilmesine ihtiyaç 

vardır.  

         İç mekân ahşap malzemenin korunmasında kullanılabilecek uygun emprenye maddelerinden birisi 

bitkisel ekstraktlar ve tanenlerdir. Ekstraktif madde içeriklerinden dolayı doğal olarak dayanıklı olan ağaç 

türlerinin hem yüksek maliyetli olması hem de dünya genelinde gittikçe azalması, dayanıklı olmayan 

türlerin emprenye edilerek bu alanda kullanılmasını gerektirmiştir. Bitkilerin kök, gövde, kabuk, yaprak ve 

meyve kısımlarındaki bitkisel ekstraktlar ve tanenler doğal koruyucular olarak bilinmekte, böcek, mantar ve 

termit saldırılarına karşı koruyucu ve itici özelliğe sahiptirler. Bu ekstraktların ve tanenlerin ağaç 

malzemeye nüfuzu için çeşitli çözücüler (sıcak ve soğuk su, organik çözüler olarak metanol, etanol, toluen, 

benzen, diklormetan vb) bulunmasına rağmen üretimlerinde sıcak su çözünürlüğü yaygın olarak 

uygulanmaktadır.  

          İç mekân ahşap malzemenin korunmasında kullanılabilecek uygun emprenye maddelerinden birisi 

bitkisel ekstraktlar ve tanenlerdir. Ekstraktif madde içeriklerinden dolayı doğal olarak dayanıklı olan ağaç 

türlerinin hem yüksek maliyetli olması hem de dünya genelinde gittikçe azalması, dayanıklı olmayan 

türlerin emprenye edilerek bu alanda kullanılmasını gerektirmiştir. Bitkilerin kök, gövde, kabuk, yaprak ve 

meyve kısımlarındaki bitkisel ekstraktlar ve tanenler doğal koruyucular olarak bilinmekte, böcek, mantar ve 

termit saldırılarına karşı koruyucu ve itici özelliğe sahiptirler. Bu ekstraktların ve tanenlerin ağaç 

malzemeye nüfuzu için çeşitli çözücüler (sıcak ve soğuk su, organik çözüler olarak metanol, etanol, toluen, 

benzen, diklormetan vb) bulunmasına rağmen üretimlerinde sıcak su çözünürlüğü yaygın olarak 

uygulanmaktadır. Yapılan ön denemeler tanenlerin sıcak su içerisinde etkin bir şekilde çözündüğünü 

göstermiştir. 

          Bu proje kapsamında bitkisel ekstraktlardan kebrako (Schinopsis lorentzii) odun ekstraktı, mimoza 

(Acacia mollissima), ve kızılçam (Pinus brutia) kabukları ekstraktları  %3, %6, %9 ve %12’ lik 

konsantrasyonlarda hazırlanıp, sarıçam (Pinus sylvestris L.), kayın (Fagus orientalis L.) ve kavak ( Populus 

tremula) odun örneklerine emprenye edilecektir. Emprenyeli numuneler ve kontrol örnekleri iç mekân ahşap 

zararlısı mantar (Trametes versicolor, Coniophora puteana), böcek (Spondylis buprestoides) ve termit 

(Reticulitermes grassei) tahribatına maruz bırakılarak koruma etkinlikleri tespit edilecektir. Bu bağlamda 

proje odun koruma alanında çok nadir çalışılmasına rağmen ahşap malzemeye ciddi şekilde zarar yapan 

böcekler ile ilgili önemli bir çalışma olacaktır.  
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          Çalışma kapsamında sonuçların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla, mimoza, kebrako ve 

kızılçam kabukları ekstraktlarının içerikleri (gallik asit, ellagik asit, ellagi tanen, kateşin, gallo kateşin, 

oligomerik seriler vb. ) ve miktarları GC-MS ve HPLC cihazları ile analiz edilecektir. Analizlerin bir kısmı 

fakülte bünyesinde bulunan cihazlar ile, diğer bir kısmı ise farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde yaptırı- 

lacaktır. Mantar ve böcek deneyleri DÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Biyolojisi ve Odun 

Koruma Teknolojisi laboratuarlarında gerçekleştirilecektir. Termit testleri ise İspanya’da yaptırılması 

planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bitkisel ekstrakt, tanen, kebrako,  mimoza, kızılçam kabuğu ekstraktı, odun koruma, 

böcek, mantar, termit, Trametes versicolor, Coniophora puteana, Spondylis buprestoides, Reticulitermes 

grassei. 
 
 

 

Project Abstract : Wood still maintains its importance currently since it has been used both indoor and 

outdoor conditions for centuries. Thanks to its appropriate properties, wood is used in the furniture industry 

as well as parquet, panelling, roofing material for indoor using in addition to the aesthetic and decorative 

appearance. 

          In order to extend the service life of wood material in service a wide range of wood preservatives 

have been developed in many chemicals. It is found unsuitable to protect wooden material by preservatives 

which were formulated for outdoor protection. Therefore, it is needed to develop new preservatives which 

are not toxic to the human life in order to use indoor applications.  Currently, the wood material is installed 

without treatment in the areas of dwellings and working places, and then organic solvent compounds 

(synthetic and polyurethane varnish) are applied on the surface. As the surface coatings do not provide 

sufficient protection against biotic agents, fungal, insect and termite attack could be act inside and underside 

of the wood when conditions were suitable. It is also need to treat the indoor wooden material by 

appropriate preservatives deeply. 

          One of the preservatives could be used indoor conditions is the plant extractives and tannins. It has 

been required the use of treated nondurable species in this field due to the high cost of naturally durable 

species rich in extractives as well as decreasing the source gradually. Plant extractives being in the parts of 

root, stem, bark, leaves and fruits as well as tannins are well known natural preservatives and have 

resistance against the attacks of fungi, insects and termites. Several solvents (hot and cold water, methanol 

as an organic solvent, ethanol, toluene, benzene, dichloromethane) are known to solve the extractives and 

tannins to penetrate in to the wood; hot-water extractiona and in sodium bicarbonate is more wide spread.  

          In this Project, scots pine (Pinus sylvestris L.), beech (Fagus orientalis L.) and poplar (Populus 

tremula) will be treated with plant extractives to be solved in different concentrations. From the plant 

extractives, mimosa (Acacia mollissima), quebracho (Schinopsis lorentzii), and calabrian pine (Pinus brutia) 

barks will be used in the %3, %6, %9 and %12 concentrations. The treated and control samples will be 

tested against wood destroying fungi (Trametes versicolor, Coniophora puteana), and insect (Spondylis 

buprestoides) as well as termite (Reticulitermes grassei). Therefore this project can be considered a voluable 

study since it deal with rarely studied insect known as very serious wood destroyer. 

          From the plant extractives, mimosa (Acacia mollissima), quebracho (Schinopsis lorentzii), and 

calabrian pine (Pinus brutia) barks will be used in the %3, %6, %9 and %12 concentrations. Wood species 

to be treated with extractives and tannins will be compared with wood preservatives. In addition to the 

preservative influence of extractives in to the wood, penetration ratio will also be determined. The contents 

of mimosa, quebracho and pine bark extraktive and their amounts will be examined  

In order to evaluate the result of this study will be analized contents (gallic acid, ellagik acid, ellagi tannin) 

of mimosa, quebracho and pine bark extraktive and their amounts by GC-MS and HPLC equipments. Some 

of the analyses will be carried out in our faculty. Fungal and insect tests will be performed in Düzce 

University, wood biology and protection laboratory. Termite tests are planned to be done in Spanish. 

Keywords : Plant extractives, tannin, quebracho,  mimosa, pine bark extrakt, wood preservation, insect, 

fungus, termite, Trametes versicolor, Coniophora puteana, Spondylis buprestoides,  Reticulitermes grassei. 
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Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Cihat Tascioglu, Mesut Yalcin, Teresa de Troya, 

and Huseyin Sivrikaya, “Termıtıcıdal Propertıes of some wood and bark extracts used as wood 

preservatıves.” BioResources 7(3), 2960-2969. (2012) 

          Cihat Tascioglu, Mesut Yalcin,Selim Sen,Caglar Akcay, “Antifungal properties of some plant extracts 

used as wood preservatives”, International Biodeterioration& Biodegradation, 85, Sf:23-28, (2013). 
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Proje No        : 2012.02.HD.073 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kent Mobilyalarının Yer Aldıkları Mekanlara Etkileri : Düzce Örneği 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Zeki DEMİR 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Emine ÇOBAN 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.04.2014         Ek süre: 6 Ay  
 

Proje Özeti : Kentsel açık alanlar kentleşme olgusunun günden güne artmasıyla değer kazanmaktadır. Kent 

mobilyaları ise kentsel açık alanların vazgeçilmez öğeleridir. Bu öğelerin yer aldıkları alanlara olumlu veya 

olumsuz birçok etkileri yer almaktadır. Kent mobilyaları, kent yaşamını daha zevkli ve anlamlı kılan, kentsel 

konfor ve kentsel estetik yaratan elemanlar olarak, toplumsal yaşama olumlu katkılarda bulunmaktadırlar. Bunun 

yanında yanlış kullanımlar, bünyesinde barındırdığı eksiklikler dolayısıyla olumsuz etkilerine de rastlanmaktadır.  

           Düzce ili gerek kentsel park alanlarıyla gerekse sağlık eğitim başta olmak üzere çok önemli ölçüde açık 

alanlara sahiptir. Bu alanların planlanması, kullanımı, tasarımı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Kentsel 

mobilyalarda bu tasarımın önemli bir parçasıdır. Kentsel mobilyaların işlevsel fonksiyonel anlamsal simgesel 

psikolojik gibi bir çok etkileri göz önünde bulundurularak çalışmalara yön verilebilir. 

           Bu çalışmanın amacı kentsel alanlarda bulunan kent mobilyalarının çevrelerine etkileri incelenecektir. Bu 

bağlamda öncelikle kent mobilyaları ve yer aldıkları mekanlara etkilerinin ortaya koyulacaktır. Ayrıca Düzce 

kentinde var olan kent mobilyalarının özelliklerinin konumlarının etkilerinin gerekliliklerinin ve eksikliklerinin 

tanımlanacaktır daha da önemlisi bulundukları alanlara etkileri incelenecektir. 

           Sonuç olarak kent mobilyalarının bulundukları ortama etkisi var mı varsa bu nasıl bir etki olduğu ortaya 

konulacaktır. Kentsel donatılar ve mekanlar arasındaki etkileşim ortaya konulacaktır. İl genelinde farklı özellikler 

içeren alanlar seçilecek ve bu alanlarda yer alan kent mobilyalarının olumlu ve olumsuz etkileri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Düzce, Kent Mobilyası, Kentsel Mekan, Etki 
 

 

Project Abstract : Urban open spaces get value day by day owing to urbanization. Urban furnitures are 

improtant elements of urban open spaces. These objects have a lot of positive and negative effect on the place 

where they are. These furnitures have positive effects such as providing comfort and  aesthetics and  rendering 

significant  enjoyable on the social life. An addition negative using and deficiency of furnitures present negative 

effects. 

         Duzce has a lot of open spaces because of having urban parks, medical spaces and school  gardens. There 

are a lot of investigation about planning, using and desinging of these spaces. Urban furnitures are also a part of 

these investigation. These furnitures can directs resarch because of effects functional semantic symbolical 

psychological. 

        The purpose of this study : the effect of urban furnitures which are urban area will be investigate. So, at first 

urban furnitures and the effect  of these furnitures  on the places which have them will be explain. Additionally; 

the character, effects, requirement, deficiency  of the furnitures which are in Duzce will be define and essentially 

effects will be define. 

        As a conclusion, do urban furnitures have effect on the  ambiant place? If they have effects, thse effects will 

be prove. The effect that is between urban furnitures and spaces.  The positive and negative effect of urban 

furniture found in spaces having different carasteristics will be investigate. 

Keywords: Duzce , urban furniture, urban space, effect. 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar: Emine Çoban, Zeki Demir, 2014 “Kent 

Mobilyalarının bulundukları mekânlara etkileri: Düzce Örneği” Düzce Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji 

Dergisi, Cilt 2, S: 1 2014, Düzce. 
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Proje No        : 2012.02.HD.074 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kadastral Bilgilerin Orman Amenajman Planlarıyla Bütünleştirilmesi : Ağva ve Beykoz 

Örneği 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hayati ZENGİN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Alptuğ GÜLER 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  01.10.2012 – 01.04.2013          
 

Proje Özeti : Ormanlar sağladıkları pek çok maddi ve sosyal faydaları ile ülkemizin en önemli doğal 

kaynaklarındandır. Bu maddi ve sosyal faydalardan sadece bugünkü nesiller değil gelecek nesiller de 

faydalanmalı ve ihtiyaçlarını gidermelidir. Bu anlayışla doğan süreklilik ilkesi orman varlığının korunması, 

genişletilmesi ve geliştirilmesi amacını güder. Böylelikle ulusal ekonominin yararı için ormanların kuşaktan 

kuşağa kutsal bir değer olarak devredilmesi sağlanır. Bu faydalanmanın sürekli olabilmesi için planlı ve 

düzenli bir şekilde işletilmeleri gereklidir. Bu da sürekli yenilenen amenajman planlarıyla mümkün olur. 

Ormanlarda süreklilik ilkesinin gerçekleşmesi devletin denetim ve gözetimi ile olanaklıdır. Devlet bu görevi 

kendi bünyesindeki amenajman heyetleriyle veya kendi kontrolündeki özel amenajman heyetleriyle 

gerçekleştirir. 

          Yenilenebilir doğal kaynaklardan olan ormanlar, hem ekonomik değer taşımaları hem yakacak 

hammaddesi olması hem de yangın ve benzeri yöntemlerle açmaya uğratılarak tarım arazilerine 

dönüştürülmeleri sebebiyle insanoğlunun işgaline uğramaktadır. Ormanların, varlığının sürdürülebilmesi 

belirli hukuk kuralları ile çevrelenmiştir[3]. Bu hukuk kurallarının en doğru şekilde uygulanabilmesi ve 

orman varlığının korunması için yapılacak en önemli şey ormanın sınırının bilinmesidir. Sınırı bilinmeyen 

bir ormana sahip çıkmak, o ormanı korumak ve ormana müdahale etmek mümkün değildir. Ormanda tüm 

bu tasarrufları medeni hukukun öngördüğü şekilde yapmak tescille olur. Medeni Kanun' un 705. 

Maddesinde bahsedildiği üzere ayni hakkın kazanımı için tapu siciline tescil şarttır. Neticede tescille ülkenin 

ekonomik hayatında çok önemli yeri olan ormanlarda mülkiyetin edinilmesi, devredilmesi ve gayri ayni 

hakların kurulmasındaki biçim ve yöntemler tescil edilmiş ormanlar için söz konusu olabilir. Bu şekilde 

orman amenajman planlarına dayalı bilinen yaklaşık veriler yerini orman kadastrosuyla tescillenmiş gerçek 

ve kesin sonuçlara bırakacaktır. 

          Ülkemiz orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik çalışma yapan orman kadastro, 

tapııkadastro ve amenajman heyetlerinin çalışmaları farklı yasalara göre farklı kurumlar tarafından 

yapılmaktadır. Özellikle orman kadastrosu ve genel kadastronun uyumlu yürütülememiş olması büyük 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu soruna ek olarak genellikle orman planlaması sırasında, kesin 

meşcere haritaları hazırlanırken kadastro sınırlandırmaları dikkate alınmamıştır. Ağaçlandırma, otlatma ve 

mera planları, kadastrodaki sınırlar değerlendirilmeden oluşturulmuştur. 

         Bu projenin yapılma amacı, İstanbul ili Beykoz ve Ağva işletme şefliklerine bağlı köylerde çalışma 

yapmış genel kadastro, orman kadastro ve orman amenajman heyetleri gibi üç farklı birimin; aynı çalışma 

alanı dahilinde farklı tarihlerde farklı kanun ve yönetmeliklere göre yapmış oldukları tespitlerin birbirleriyle 

oluşturdukları farklılıkları ortaya koymak ve bu farklılıkların meydana getirdiği problemlere değinip çözüm 

yolları üretmektir. 

Anahtar Kelimeler: Genel Kadastro, Orman Amenajmanı, Orman Kadastrosu. 
 

 

Project Abstract : Forests are one of the most important natural resource of our country by the goods and 

services they provide. Also next generations have the right of benefiting from these resources. The 

sustainability principle of forestry rooted from this concept aims protection, enlargement and improvement 

of forests. By this way transmission of forests as a value from generations to generations can be provided. 

Sustainability of forestry can be realized by well regulated and planned management activities. 

Sustainability of forests can be provided by control and governance of the state and state perform this 

mission via forest management committees who work privately or depending on state. 
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         Forest areas were destroyed or degraded historically. Some juristically regulations were brought to 

sustain forests. The most important thing to be able to apply these regulations or protect forests is the 

information about their borders. It is not possible to protect or interfere in the forests for which we don’t 

know the borders. All these possessions can be done according to the modern laws can be done by 

registration. Obtaining or transferring the ownership in forestry can only be considered for the forests which 

are registered. By this way rough and ordinary information obtained from management plans leave its place 

to the real and precise information registered by forest cadastre. 

         Forest cadastre in our country is realized by different institutions. Especially unsynchronized study of 

forest and general cadastre commissions brings a lot of big problems. Together with this, definite cadastre 

borders were not considered during the preparation of stand type maps for forest planning. Forestation, 

grazing and rangeland plans were developed without evaluating cadastral borders. 

         The aim of this project is to carry out the differences among cadastral studies made by three different 

institutions like general cadastre, forest cadastre and forest management committees and developing 

solution suggestions for the problems arose from these differences. Beykoz and Ağva Forest planning Units 

were chosen as the study area. 

Keywords: General cadastre, forest management, forest cadaster 
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Proje Özeti : Örgütsel yetenekler ve rekabetçi davranış konusu işletme yönetimi literatüründe geniş bir yer 

tutmakta ve konunun kuramsal temeli farklı düşünürler ve yönetim bilimciler tarafından kuramsal temellere 

dayandırılmaktadır. Konunun kuramsal temeline bakıldığında işletmelerin, rekabetçi davranışları kısmında 

özellikle Porter (1980)’ın konumlandırma okulu ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin bulundukları pazarda 

kendilerine farklı ve imtiyazlı pozisyon üretebilirlerse rekabet avantajı elde edebilecekleri savunulmaktadır. 

Bunun için işletmelerin savunmaya ve saldırıya yönelik olmak üzere farklı rekabetçi davranışlar 

sergileyebilecekleri vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra konunun diğer bir kuramsal temeline bakıldığında 

Brandenburger ve Barry J. Nalebuff (1996)’un öncülüğünde ön plana çıkan ortaklaşa rekabet kuramı 

işletmeleri birbirleri ile yalnızca rakip değil aynı zamanda işbirlikçi olabileceklerini varsaymaktadır. Rekabet 

ve işbirliğini birlikte ele alan kuram işbirliğine dayalı rekabetçi davranışları ön plana çıkarmaktadır. Öte 

yandan örgütsel yetenek konusu da özellikle Barney (1991, 1996)’in Kaynak Temelli Görüşüne dayandırılan 

bir kavramdır. Kurama göre işletmelerin rekabet avantajının kaynağı değerli, kıt bulunan ve ikamesi güç olan 

kaynaklara sahip olabilmektedir. Bu noktada örgütsel yetenekler de diğer kaynakların elde edilmesi ve 

kullanımı ile ilgili olarak önemli bir kaynak konumunda değerlendirilmektedir. 

          Rekabet konusunda karşılaşılan sorunlardan birisi de işletmelerin bulundukları pazarda nasıl bir rekabet 

anlayışı ve davranışını uyguladığıdır. İşletmelerin sahip oldukları belirli örgütsel yeteneklerin işletmelerin 

rekabetçi davranışlarında etkisinin olup olmadığı, varsa bu etkinin yönünün ne olduğu ve hangi örgütsel 

yeteneklerin ne tür rekabetçi davranışlara yol açtığı konusu gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda bu tez 

çalışmasının temel amacı, “Türkiye’deki otel işletmelerinin rekabetçi davranışlarının oluşması ve 

şekillenmesinde sahip oldukları belirli örgütsel yeteneklerinin rolünü ve etkilerini ortaya koymak” şeklinde 

belirlenmiştir.Çalışmanın amacına ulaşabilmek amacıyla belirlenen hedefler (alt amaçlar) şu şekilde 

sıralanabilir; 

•Türkiye’deki otel işletmelerinin rekabetçi davranışlarını ortaya koymak, 

•Araştırma kapsamında otel işletmelerinin belirli örgütsel yeteneklere ne ölçüde ve yaygınlıkta sahip 

olduklarını ortaya koymak, 

•Otel işletmelerinin belirli örgütsel yetenekleri hangi rekabetçi davranışlara yol açtığını belirlemek, 

•Belirli örgütsel yetenekler çerçevesinde oluşan rekabetçi davranışlar, işletmelerin hangi özelliklerine göre 

farklılık gösterdiğini açıklamak 

•Araştırma evrenindeki rekabetçi davranışların hangi sektörel uygulamalarla kendisini gösterdiğini 

belirlemek. 

         Belirlenen temel amaç ve alt amaçlara ulaşmak yoluyla örgütsel yeteneklerin belirli rekabetçi 

davranışlar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması sağlanacaktır. Ayrıca konunun otel işletmeleri özelinde ve 

özellikle Türkiye’deki oteller açısından değerlendirilmesi araştırmanın özgünlüğü açısından önem arz 

etmektedir. Çünkü otel işletmeleri özelinde ve Türkiye’deki otellere yönelik bu şekilde tasarlanmış ve 

sonuçlandırılmış bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmalar konuyu daha çok rekabetçi davranış 

özellikleri açısından ele almıştır. Bu çalışmanın otel işletmelerinde rekabet konusuna farklı bakış açıları 

kazandırması ve alanda rekabet konusunda yapılan çalışmaların rekabet stratejilerinden rekabetçi davranışlara 

ve bunların temellerine yönlendirmesi beklenmektedir. 
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          Bu çalışmada betimleyici ve keşifsel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve araştırma yöntemi olarak 

niceliksel araştırma yöntemi tercih edilecektir. Betimsel yaklaşımla işletmelerin rekabetçi davranışları ve 

örgütsel yetenekleri arasındaki ilişkilerin betimlenmesine keşifsel yaklaşımla da bu ilişkilerin yapısının 

açıklanması hedeflenmektedir. Bu sayede çalışmanın temel ve alt kavramları arasındaki ilişkiler 

keşfedilecektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılacaktır. 

Araştırmanın evreni Türkiye’deki 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin üst kademe yöneticilerinden 

oluşmaktadır. Anket yoluyla elde edilecek verilere çok değişkenli istatistiki analizler uygulanacaktır. Örgütsel 

yetenekler altında yer alan her bir değişkenin rekabetçi davranışlar altında yer alan her bir değişken 

üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla t-testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA testleri kullanılacaktır. 

Bununla birlikte çoklu regresyon analizi ve diğer tanımlayıcı ve keşfe yönelik analizler kullanılacaktır. 

Araştırmanın 360 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Davranış, Örgütsel Yetenek, Otel İşletmeleri. 
 

 

 

Project Abstract : The subject of organizational competencies and competitive behavior has a widely space 

in business management literature and it has been based on different theoretical foundations by different 

thinkers. When it is looked at its theoretical basis especially Porter’s (1980) Positioning School is come to the 

fore in the part of competitive behavior of businesses. It is argued that they can gain competitive advantage 

by producing a different and privileged position for them. For this it is emphasized that businesses can exhibit 

aggressive and defensive competitive behaviors. As well as from the other theoretical basis of the subject, co-

opetition theory that is coming into prominence in the pioneering of Adam Brandenburger ve Barry J. 

Nalebuff (1996) assumes that businesses are not only competitor but also they can be a collaborationist with 

each other. The theory that is dealing with competition and cooperation simultaneous brings the co-opetitive 

competition behaviors to the fore. On the other hand, the concept of organizational competency is especially 

based on the Resource Based View of Barney’s (1991, 1996). According to the theory, the source of 

competitive advantage of the firms is possible to have valuable, scarce and can’t be substituted resources. In 

this point, organizational competencies are considered an important source that has the position of obtaining 

other resources.  

          One of the problems encountered in the competition is how a competitive approach and behavior is 

applied by businesses in their marketplace. It comes to the fore that whether there are some effects of specific 

organizational competencies on competitive behaviors or not, and if, what is the direction of this effect and 

which organizational competencies coused to what kind of competitive behavior. The main purpose of this 

thesis work in this direction is determined as “to investigate the roles and effect of organizational 

competencies on competitive behaviors of hotel businesses in Turkey”. To achieve the purpose of the study, 

there are some objectives (sub-goals) have been determined as in the following;   

•To demonstrate the competitive behavior of hotels in Turkey.  

•To demonstrate the extant and prevalence of organizational competencies that hotel businesses have. 

•To determine which specific set of organizational competencies leads to which competitive behaviors. 

•To explain the competitive behaviors of a particular framework of organizational competencies according to 

the characteristic of hotel businesses.  

•To determine the competitive behaviors related with industrial applications that showed themselves.    

          By achieving the goals and objectives identified above, it will provide to demonstrate the effects of 

organizational competencies on competitive behaviors. It is important in terms of the originality of the 

research that the subject will be evaluated in te case of hotel businesses and from the point of hotels in 

Turkey. Because, there hasn’t been a study which designed and concluded in the case of hotels and the hotels 

in Turkey. The studies in the literature evaluated the subject in terms of competitive behaviors more. It is 

expected that this study will contribute to the issue of competition of hotels and prompt the studies related 

with competitive strategies to competitive behaviors and their roots.  

          In this study, descriptive and exploratory research approaches will be preferred and quantitative 

research method will be used as research method. It will be contributed to describe the relations between 

organizational competencies and competitive behaviors with descriptive approach and it is aimed to explain 

the structure of these relations with exploratory approach. In this way, the relations in research concepts and 

sub-concepts will be discovered. The survey technique will be used as the data collection tool.   

          The population of the research comprises senior managers of 3, 4 and 5 star hotels in Turkey. 
 



   

 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

 
 

 Multivariate statistical analyzes will be applied to data obtained via questionnaires. T- Test, Variance 

Analyze and ANOVA Tests will be used to determine the effects of each variable of organizational 

competencies on each variable of competitive behaviors.In addition, multiple regression analysis and other 

descriptive and exploratory analysis will be used. It is expected that the research will be completed within 360 

days.  

 Keywords: Competitive Behavior, Organizational Competency, Hotel Businesses. 
 
 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : İzzet KILINÇ, Süleyman AĞRAŞ, “Lojistik 

yeteneklerin işletmelerin rekabetçi davranışlarına etkisi: otel işletmeleri üzerine bir araştırma”, 21.Ulusal 

Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2013, Kütahya. 

         Süleyman Ağraş, İzzet Kılınç, “The Analysis of the Competitive Behaviours of the Hotels: Findings 

from the Hotel Businesses in Turkey” Journal of Business Management & Social Sciences Research 

(JBM&SSR) ISSN No: 2319-5614  Volume 3, No.8, August 2014 
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Proje Özeti : Dünyada küresel krizin etkileri sürmekte iken Avrupa Birliği bir yandan da borç kriziyle 

uğraşmakladır. Önümüzdeki yıllarda da bu krizlerin etkilerinin devam edeceği beklenmektedir. Bu 

gelişmeler karşısında ülkemizin etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Bu durum karşısında ülkemizde 

tasarruf tedbirlerinin alınması amacıyla politikalar geliştirilmektedir. Bu tasarruf tedbirleri politikalarının 

başında kamu harcamalarının azaltılmasına yönelik geliştirilen politikalar yer almaktadır. Tüm kamu 

kuramlarında olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de bu süreçten etkilenmekte ve kaynaklarını 

daha etkin kullanmaya yönelik politikalar geliştirmektedir. OGM kaynaklarını rasyonel kullanarak 

verimliliği artırmaya yönelik geliştirdiği politikalardan biri dikili satışlardır. 

         OGM’nin gelir kaynaklarının başında odun hammaddesi satışları gelmektedir. Satış ise pazarlama 

sürecinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. İyi bir satış politikası oluşturabilmek için pazarlama 

faaliyetlerinin baştan sona kadar ele alınması, araştırılması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analizler 

ile yapılması gerekli faaliyetlere karar verilerek harekete geçilmesi sürecin daha sağlıklı tamamlanabilmesi 

açısından önemlidir. Bu nedenle pazarlama, sadece bir satış faaliyeti değil, üretim sürecinin planlanmasıyla 

başlayan ve satış sonrasında da devam eden çok geniş kapsamlı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

         OGM’yc bağlı Devlet Orman İşletmeleri (DOİ)'ndc piyasaya arz edilen oduna dayalı orman ürünleri 

amenajman planlarında yer alan elaya göre belirlenmekte vc böylece pazarlama süreci başlamaktadır. 

Damga işleminin yapılmasıyla başlayan üretim süreci iki şekilde son bulmakladır: Birincisi, damgası 

yapılan bölmenin 6831 sayılı kanunun 40. maddesine göre orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine vc 

işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere kesme, sürütme, yükleme ve 

taşıma işleri yaptırılarak orman depolarına taşınması vc açık artırmalı satış yöntemiyle (ihale) de tüccarlara 

(alıcılara) satılmasıdır. Bu noktada ülkemizde yaşayan 7 milyon civarındaki orman köylüsünün gelirlerinin 

bu üretim sürecinde elde edildiğini vurgulamak gerekmektedir. İkincisi ise, bölmede damgası yapılan 

ağaçların 6831 Sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı kanunla değişik 30. maddesine dayanılarak ve 6521 

nolu tamimle birlikte ‘‘dikili satış” şeklinde kesme, sürülme, yükleme ve taşıma maliyetleri alıcı tarafından 

karşılanmak koşulu ile satılmasıdır. Buna göre OGM son yıllarda geleneksel sistem olarak adlandırdığı 

birinci üretim şekline göre çok daha fazla kar etliği gerekçesiyle dikili satışlara ağırlık vermeye başlamıştır. 

İkinci üretim sürecinde damga işleminin yapılmasından sonra sürecin kalan aşamaları alıcı tarafından 

tamamlanmakla ve OGM kesme, sürülme, yükleme ve taşıma maliyetlerden tasarruf etmekledir. 

         Projenin konusu ülkemizde OGM’nin odun hammaddesi satışlarım daha rasyonel gerçekleştirebilmek 

amacıyla uygulanmasına ağırlık verdiği dikili satış politikasının teknik, ekonomik, çevresel vc sosyal 

boyutlarıyla analiz ederek dikili satıştaki paydaşlara olan etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla ilk olarak 

uygulamanın tarafları olan OGM, orman kalkındırma kooperatifleri, orman köylüleri ve orman ürünleri 

endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların tarafından dikili satış hakkındaki tutumları vc beklentileri 

belirlenecektir. İkinci olarak dikili satış uygulamasıyla birlikle ülkemizde yaşayan yaklaşık 7 milyon orman 

köylüsünün cn büyük geçim kaynağı olan odun hammaddesi üretim işlerinin 6521 nolu tamim ile alıcılara 

devredilmesinin meydana getirdiği değişimler ortaya konulacaktır. Son olarak dikili satış politikasının 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin paydaş yönetim stratejileri belirlenerek dikili satış uygulamalarına 

öneriler getirilecektir. 

          Proje sonucunda, dikili satış yöntemiyle ilgili birincil paydaşların sorunları, tulumları, beklentileri 

bilimsel verilerle ortaya konmuş olacak ve dikili satış politikasına ilişkin paydaş yönetim stratejileri 

geliştirilebilecektir. Bilimsel temellere dayalı olarak ortaya konulacak olan çalışmanın sonuçları dikili satış 

politikasının geliştirilmesinde önemli teknik veriler de sağlayabilecektir. 
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Anahtar Kelimeler: Dikili satış, Orman işletmeleri, Orman ürünleri pazarlaması, Orman köy kalkınma 

kooperatifleri. Orman köylüsü, Paydaş analizi, Yapısal eşitlik modellcmesi. 
 

 

Project Abstract : While the effects of the global financial crisis in the world's ongoing debt crisis in the 

Kuropcan Union is engaged in a hand. The effects of this crisis is expected to continue in the coming years. 

These developments do not seem to be affected across the country. Policies are being developed for the 

purpose of austerity measures in the face of this situation in our country. Policies of austerity measures 

aimed at reducing public expenditure at the beginning of this policy is developed. All public institutions, as 

well as the General Directorate of Forestry (OGM) is affected by this process, and developing policies to 

use resources more efficiently. One of the policies developed to improve the efficiency of using resources 

rationally OGM sewn sales. 

         OGM is the leading source of income comes from sales of wood raw material. Is the only part of the 

process of sale marketing. Marketing activities in order to crcate a good sales policy to be addressed from 

beginning to end, needs to be investigated and analyzed. This analysis could be done by giving decision-

action activities, the completion of the process in terms of better health is important. For this reason, 

marketing is not just a sales activity, started the planning of the production process and ongoing alter sales 

process appeal's to be very wide-ranging. 

         OGM at the Stale Forestry Administration (DOI) in the wood-based forest products placed on the 

market etaya determined according to the management plans, and thus begin the process of marketing. 

Stamp began the construction of the process ends with the production proccss in two ways: First, the stamp 

pane, the Law No. 40 of 6831 According to villagers, the forest villages in the workplace or workplace 

improvement cooperatives and peasants working in forest work around cutting, skidding, loading and 

transporting forest depots built transport and increase its sales method open (tender) in the traders (buyers) 

sold. At this point, around 7 million forest villagers living in the country has been achieved revenues should 

be emphasized that the production process. Second, the stamp pane, the trees of the Forest Law No. 6831 

amended by Law No. 30 of 2896 tamimle based on the article and numbered 6521, the "sewn sales as" 

cutting, skidding, loading and transportation costs borne by the buyer on the condition sold. Accordingly, in 

recent years, the traditional system of GDF calls on the grounds that the first production depending on how 

much more snow began to focus sewn sales. The remaining stages of the process after you perform the 

second stamp in the production process are completed by the buyer and OGM, cutting, skidding, loading 

and transport is cost savings. 

         The project topic in our country, in order to achieve a more rational OGM sales of wood raw material 

sewn in the sales policy of focusing on the use of technical,,economic, environmental and social dimensions 

of the analysis was to investigate the effects of the stakeholders sewn on sale. For this purpose, first of all 

parties to the application OGM, improvement of forest cooperatives, forest villagers and planted by the 

companies operating in the forest products industry sales will be determined on the attitudes and 

expectations. Second, the application of sewn-togcther with sales of about 7 million forest villagers living in 

the country, which is the main livelihood of wood raw material production changes brought about by the 

transfer of jobs to recipients with circular No. 6521 is introduced. Finally, stakeholder management 

strategies for the development of standing and improvement of sales policy, sales practices identified 

recommendations will be sewn. 

         As a result of the project, the primary stakeholders, issues related to sales method sewn, attitudes, 

expectations will be set forth in scientific data and sewn sales policy stakeholder management strategies can 

be developed. The results of the study, based on scientific grounds put forward in the development of sewn 

sales policy can provide important technical data.  

Keywords: Stumpage, forest enterprises, forest products marketing, forest village development 

cooperatives, forest villagers, stakeholder analysis, structural equation modeling. 
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Proje Özeti : Ahşap en önemli yapı malzemelerinden birisidir. Özellikle desen ve diğer odun özellikleri 

nedeniyle büyük rağbet gören yapraklı ağaçların azalması neticesinde iğne yapraklı ağaçların, çeşitli 

metotlarla odun özelliklerinin geliştirilmesi ile yapraklı ağaçların kullanım alanlarında değerlendirilmesi 

için ışıl işlem tekniği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla ilk olarak Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Doğu Kayını 

(Fagus orientalis L.) ve Sapsız Meşe (Quercus petreae L.) odunları Thermowood yöntemiyle modifiye 

edilmek üzere 1, 2 saat süre ile 190 ve 210 °C, 2, 4 saat süre ile 180 ve 160 °C, sıcaklıklarda kurutma 

fırınında kurutulup verniklenerek QUV yaşlandırmanın, Thermowood yöntemiyle modifıye edilmiş 

malzemenin verniklenme özellikleri belirlenerek gerek uygulamaya gerekse literatüre büyük bir katkı 

sağlanmış olacaktır. 

 

Project Abstract : Wooden is one of the most important construction materials. Especially patterns and 

other wood properties due to large demand reduction in the leafy trees, coniferous trees As a result, various 

methods of wood with properties in the development of the use of trees to be evaluated for the brilliant 

processing technique has emerged. For this purpose, firstly Pinus sylvestris L., Fagus orientalis L. and 

Quercus petreae L. wooden samples will be varnished by the water based varnish and after that they will be 

kept in temperatures of 190 °C, and 210 °C for times of 1, 2 hours and 160 °C, and 180 °C for times of 2, 4 

hours after the effect of accelerated QUV aging on will be investigated. Work as a result of the effect of 

accelerated QUV aging on different heat treatment applied by determining the material properties required 

to the application of varnish as well as a major contribution to the literature will be provided. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No        : 2012.06.HD.079 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kaymali  yatakların dinamik davranışları üzerinde uzunluk-çap oranı etkisinin incelenmesi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hamit SARUHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Elif GÜMÜŞTAŞ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.06.2013          

Proje Özeti : Dönme hareketi yapan makinelerin önemli parçalarından biri olan kaymalı yataklar, 

makinenin dinamik davranışları için hayati bir fonksiyona sahiptir. Endüstride kullanılan birçok makine 

karmaşık ve potansiyel olarak çeşitli hassas parçalara sahiptir. Bu parçaların büyük bir çoğunluğu kaymalı 

yataklar üzerinde çalışırlar. Kaymalı yataklar sistemdeki millere destek yanında üzerindeki yükleri de taşır. 

Yük altında eğilen muylu yatağın yükleri karşılama yeteneğini olumsuz yönde etkiler. Muyluda oluşan 

eğilme, yatağın uygun uzunluk-çap oranı ile azaltılabilir. Çalışan makine parçaları arasında uygun olmayan 

temas yüzeyleri ve boşluklar varsa sistemin çalışmasında dengesizlik ortaya çıkar dolayısıyla titreşim 

enerjisinin sistem içindeki dağılım dengesi bozulur sonucunda istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Bu 

nedenle makinelerin sessiz çalışması, uzun ömürlü olması ve operasyonel güvenilirliği artırmak için 

kaymalı yatakların dinamik davranışlarının bilinmesi gerekir.  

     Bu çalışmanın ana amacı kaymalı yatakların dinamik davranışlarını etkileyen uzunluk-çap oranı etkisinin 

deneysel incelenerek en uygun oranların ne olabileceği ve nedenleri analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kaymalı yataklar, yatak uzunluk-çap oranı, Titreşim analizi 

Project Abstract : The purpose of journal bearings is to support loads in rotor systems. Deflection of the 

journal within the bearing can adversely affect the load carrying ability of the bearing. This deflection can 

be greatly reduced by adjusting length-to-diameter ratio. The aim of this study is to investigate the effect of 

length-to-diameter ratio on dynamics behaviors of journal bearings. 

Keywords: Journal bearings, length-to-diameter ratio, Vibration analysis. 

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Elif Gümüştaş, Hamit Saruhan, “Kaymalı yatak 

boyutlarının çalışma kararlığına etkisinin deneysel incelenmesi”, 7
TH

 Uluslararası İleri Teknolojiler 

Sempozyumu (IATS’13), 30 Ekim - 1 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye. 
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Proje No        : 2012.06.HD.080 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Kaymalı ve Yuvarlamalı Yataklarda Mil Kritik Hız Analizi 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hamit SARUHAN 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Saim KILINÇ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.06.2013          

 

Proje Özeti : Dönme hareketi yapan makinelerin parçalarından biri olan kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar, 

makinenin dinamik davranışları için hayati bir fonksiyona sahiptir. Endüstride kullanılan birçok makine 

karmaşık ve potansiyel olarak çeşitli hassas parçalara sahiptir. Bu parçaların büyük bir çoğunluğu kaymalı 

ve yuvarlanmalı yataklar üzerinde çalışırlar. Kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar sistemdeki millere destek 

yanında üzerindeki yükleri de taşır. 

           Milin işletme devir sayısı ve kritik sayılarından birine denk gelmesi (eşit olması) veya çok yakın 

olması sistemde rezonans durumu ortaya çıkarır. Böylece milin mekanik enerjisi giderek artar ve bu artan 

enerjiyi dengeleyecek tedbirler yoksa sonucunda milin ter değiştirmesi dolayısıyla kırılması gerçekleşebilir. 

Bu çalışmanın ana amacı kaymalı ve yuvarlanmalı yataklarla desteklenmiş desteklenmiş millerin kritik devir 

sayılarının ve buna bağlı olarak titreşim davranışlarının ne olabileceği ve nedenleri deneysel incelenerek 

analiz etmektir. Ayrıca analizler sonucunda kaymalı yatak ile yuvarlanmalı yatak arasındaki dinamik 

davranışları özellikle kritik hızlar yönünden karşılaştırmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kaymalı yatak, Yuvarlanmalı yatak, Kritik hız, Titreşim analizi 
 

 

Project Abstract : The purpose of sleeve and Rolling elements bearings is to support loads in rotor 

systems. It is necessary to investigate and analyze the critical speeds characteristics of rotor-bearing system 

in order to ensure an acceptable dynamic behavior rotor system. Critical speed of rotor-bearing system is a 

speed at which the levels of vibration at frequency egual to running speeds. The aim of this study is to 

compare the obtained results from experimentally studying of sleeve and Rolling elements bearings in order 

to know how the critical speeds affect the rotor-bearing system. 

Keywords: Sleeve bearing, Rolling elements bearing, Critical speed, Vibration analysis. 
     

 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Saim Kılınç,  Hamit Saruhan, “Kaymalı ve 

Yuvarlanmalı Yataklama Sisteminde Yüklemelerle Oluşan Dinamik Davranışların Deneysel Analizi”, 7
TH
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Proje No        : 2012.07.HD.081 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Mermer Tozu İkamesinin Kil Sıvalar Fiziksel,Mekanik ve Isıl Özelliklerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Yasemin ERDOĞDU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.06.2013         
 

Proje Özeti : Enerji kaynaklarının hızla azalması ve çevre kirliliğinin giderek artması sebebiyle alternatif 

hammadde temini için yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kil ve kil ürünleri, yüzyıllar 

boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde uzun ömürlülüğü dolayısıyla farklı uygulama alanlarıyla günümüze 

kadar kullanılagelmiş bir malzemedir. Kil, belirli bir kristal yapısına sahip, doğal, toprağımsı, ince taneli, 

içerisine su katıldığı zaman plastikliği artan bir malzemedir. Kil bu özelliği sayesinde günümüzde bile 

dünya üzerinde çeşitli bölgelerde tuğla, kiremit ve sıva malzemelerinde hammadde olarak yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Kil günümüzde sadece üçüncü dünya ülkelerinde değil, Avrupa ve Amerika’da da sıva 

yapımında kullanılmaktadır. Killi sıvalar çeşitli yüzeylere uygulanabildiği gibi duvar kağıdı veya boya gibi 

malzemeler de killi sıva üzerine uygulanabilir. Kil sıvalı yüzeyler yazın serin ve kışın ılıktır, kokuları emer, 

bayatlamaz ve %100 doğal olma özelliklerine sahiptirler. Killi sıvalar tarihi yapılarda restorasyon alanında 

kullanılmaya uygundur.  

          Kil sıvalar, Avrupa ve Amerika’da doğal olması yönüyle tercih edilmektedirler. Ayrıca kilin kolay 

elde edilebilir olması sebebiyle daha ekonomik sıva karışımlarının hazırlanmasına olanak sağlamaktadırlar. 

Ülkemizde de kil rezervleri bol miktarda olduğundan ekonomik ve kolay ulaşılabilir bir malzemedir. Bu 

sebeple yerli enerji kaynakları kullanımı ile yabancı hammadde ihtiyacını azaltmaya aday bir hammaddedir. 

Kil sıvalar, kolay işlenebilirlikleri sayesinde kullanıcılara uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Kil sıvaların 

inceliği, tane dağılımı ve yüzey özellikleri sıva kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Mermer tozu ise; 300 

µm’den küçük boyutlarda olduğundan sıkı gözeneklidir. Bu özelliği sayesinde sıva harç malzemesi olarak 

kullanılabilmektedir.  

          Bu çalışmada, ağırlıkça 1/2.33 oranındaki kil/kum karışımlarına hacimce 1/3, 2/3 ve 3/3 oranında atık 

mermer tozu ikame edilerek mermer tozu katkılı kil sıvalar üretilecektir. Mermer tozu ikameli kil sıvaların 

geleneksel çimento ve kireçli sıvalarla karşılaştırılması amacıyla çimento ve kireç sıvaları da bu çalışma 

kapsamında üretilecektir. Kullanılacak kil malzemesinin kıvam limitleri ve bazı diğer temel özellikleri 

araştırıldıktan sonra sıva yapımına geçilecektir. Hazırlanacak olan sıvalar 50x50x50 mm3’lük küp ve 

40x40x160 mm3’lük prizma kalıplar içerisine dökülecektir. Tüm numuneler üzerinde eğilme, basınç ve 

aderans dayanımı deneyleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca hazırlanacak sıvaların yalıtım ve termal 

özelliklerini araştırabilmek için boyutları 100x100x100 cm olan ve üzerinde altı adet 75x30 cm’lik pvc 

kapısı bulunan ısıl test odaları oluşturulacaktır. Bu odaların içerisinde değişik konumlarda ve dış ortamda 3 

ay boyunca her gün ısı ve nem ölçümleri kaydedilecektir. Çalışmanın sonucunda mermer tozu katkılı kil 

sıva, çimento ve kireç bağlayıcılı sıvalardan oluşan altı farklı sıva numunesi karşılaştırmalı olarak analiz 

edilecek ve bu sıvaların fiziksel, mekanik ve ısıl özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sıva, Kil Sıvalar, Mermer Tozu, Atık, Isıl Özellikler 
 

 

Project Abstract : The studies to supply alternative raw material intensively continues because of declining 

(decreasing) energy resources and increasing environmental pollution. Clay and clay products are materials 

that have been used in different application areas up to the present on account of its durability in various 

parts of the world for centuries. Clay is a material which is natural, earty, fine grained and specific crystal 

structure that increasing plasticity when combined with water. Even today, clay thanks to this feature has 

(commonly) used extensively as a raw material of brick, roof tile and plaster material in various regions of 

the world. Today, clay not only is used to make plaster in the third world countries, but also in Europe and 

America. Both clay plasters can be applied on various surfaces leaving bare and materials such as wallpaper 
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or paint can be applied on it. Surfaces with clay plaster are cool in summer, warm in winter and they absorb  

odors, never become stale and %100 natural. Clay plasters are suitable for use restoration of historical 

buildings. 

          Clay plasters are preferred because of being natural in Europe and America. In addition, they are 

provided to prepare more economical plaster mixtures due to clay can be acquired easily. Clay is an 

economic and easily gatherable material. Because clay reserves are abundant in our country. For this reason, 

clay is a candidate material for using domestic raw materials and reduces using foreign raw materials.Clay 

plasters provide users ease of application thanks to their versatility. Fineness, grain distribution and surface 

properties of clay plasters are directly related to the quality of plaster.Marble dust is tight porous due to its 

size being smaller than 300 µ.  

           In this study, clay plasters with additive of marble dust will be produced as replacing marble dust 

with ratio of 1/3, 2/3, 3/3 by volume and in ratio of 1/2.33 by mass of clay/sand mixtures. The traditional 

Cement plaster and lime plaster will be produced in this study for the purpose of comparing with clay 

plasters with additive of marble dust. First, atterberg limits test and some other basic properties of clay will 

be researched then plaster will be made. Plaster that will be prepared and poured into 50x50x50 mmᶟ cube 

and 40x40x160 mmᶟ prism formworks. Flexural, compressive and tensile strength tests will be applied on all 

of the samples. In addition, six thermal test rooms will be constructed with 100x100x100 cm dimensions 

and pvc doors will be formed with 75x30 cm² dimensions in order to determine thermal properties of 

prepared plasters. Temperature and humidity measurements will have been recorded with different positions 

in the rooms and external environment everyday for three months. As a result of this study, six different 

samples of plasters with different proportions clay plaster with additive of marble dust, cement plaster and 

lime plaster will be analyzed and physical, mechanical and thermal properties of these plasters will be 

defined.    

Keywords: Plaster, Clay Plasters, Marble Dust, Waste, Thermal Properties 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No          : 2012.08.HD.082 

Proje Türü      : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı  : Beşşar Esad Dönemi Suriye Dış Politikası ve Türkiye İle İlişkiler: Süreklilik ve Değişim 

Ekseninde Bir Değerlendirme 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Zafer AKBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Mustafa ÇAKIR 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.12.2013          
 

Proje Özeti :  Uluslararası ilişkilerde süreklilik, bir devletin dış politikasının uzun sureli olarak temel ilke 

ve esasları koruyarak belli parametrelerin dışına çıkmaması veya çıkamaması anlamına gelir. Diğer bir 

deyişle, bir devlet uzun süreli olarak izlediği dış politikayı değiştirmeyi düşünmemesi ya da böyle bir 

değişime gidecek imkanlardan yoksun olmasıdır/Devletlerin dış politikada süreklilik izlemesi alınan kararlar 

doğrultusunda olabileceği gibi zorunlu nedenlerden de ortaya çıkabilmektedir. Bunu ülkenin tarihi, 

coğrafyası, nüfusu, ekonomik durumu, askeri gücü ve ulusal özellikleri yapısal faktörleri etkileyebileceği 

gibi halkın kültürel özellikleri, ulusal karakteri, liderlerin özellikleri gibi yapısal faktörler de dış politikanın 

oluşumun da etkili olabilmektedir.  Tüm bunlar dış politikada sürekliliği zorunlu ya da isteyerek 

uygulamasını sağlayabilmektedir. 

         Uluslararası ilişkilerde değişim kavramı konusunda farklı teoriler olup en yaygın ve kabul görenler 

realizm/neorealizm ile liberalizm/neoliberalizimdir. Klasik realizm ve neorealizm'e göre uluslararası 

ilişkilerde temel olarak değişim söz konusu değildir. Klasik realistlere göre devlet,güç dengesi ve savaş gibi 

kavramların insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve ileride de devam edeceğini savunur.Uluslararası alanda 

değişimin ise devletlerin kendi çıkarlarına uygun şartlar oluştuğunda sistemi kendi çıkarlarına uygun şekle 

sokmak amacıyla savaşlar aracılığıyla gerçekleştirdikleri olgudur. Neorealistler'e göre de hiyerarşik ve 

başka tür bir Uluslararası sistem gelişmedikçe değişim mümkün değildir.  

         Liberal-Neoliberaller'e göre uluslararası politika da değişim mümkündür ve hatta olması gerektiği 

savunulur. Devletlerin dış politikalarında değişim yapmaya iten dinamikleri daha iyi anlayabilmenin bir 

diğer yolu da, devletlerin dış politikalarında görülen değişimi V sınıflandırmaktır. Bu sınıflandırmayı 

seçimli-zorunlu, içsel-dışsal, köklü-sınırlı ve ani-aşamalı olarak sınıflandırmak mümkündür. 

          Seçimli-Zorunlu değişim de, Değişim dinamiklerinin sürekliliği tutan etkenlere baskın çıkması 

değişimi kaçınılmaz kılacaktır. Seçim yoluyla bir devletin dış politikasının değişmesi doğal olarak bir 

devletin dış politika dinamiklerinin çeşitliliğine işaret eder. Buna en güzel örnek bir devletin ekonomik 

gücünde meydana gelen pozitif bir değişimin, güç artısı yoluyla dış politika seçenekleri çeşitlenen devletin 

dış politika hedeflerini büyütmek yoluyla kendisinin isteyerek ve seçerek değişimi gerçekleştirmeye uygun 

bir devlet haline gelmek istemesidir. Seçim yoluyla değişim içsel faktörlerden kaynaklanabileceği gibi 

uluslararası konjonktürden de kaynaklanabilmektedir. Uluslararası alanda oluşabilecek bir güç boşluğu 

başat güçleri seçimli bir değişime itebilir. 

         Zorunluluk sonucunda değişim ise devletin seçim yapma şansının bulunmaması veya çok sınırlı 

olması anlamındadır. Bu nedenle devletin böle bir değişimi seçmek zorunda kalması genel de devlet için bir 

gerileme anlamı taşımaktadır. Bir devletin dış politikasının zorunluluk sonucunda değişmesi karşı karşıya 

kaldığı durumun bulunduğu tehdit düzeyi ile doğrudan ilgilidir. 

İçsel-dışsal değişim, içsel değişimi en belirgin olarak, yayılmacılık ve onun yol açtığı hegemonya 

savaşlarında görüyoruz. Bir devletin yayılmacı eğilimler içersine girmesi o ülkenin nüfus artısı ve teknolojik 

ilerlemeler sonucu yasadığı büyümeyle gerçekleştiği gibi tarihte de görülen bütün içsel kaynaklı 

değişimlerin altında ekonomik ve teknolojik dinamikler yatmaz, İdeolojilerin ve kişilerin belirleyiciliği de 

başlı basına içsel değişimi tetikleyen dinamikler olmuştur. Ülkede mevcut olan siyasal iktidarın 

değişmesiyle yeni gelen yönetimin dış politikaya bakış açısına bağlı olarak ta dış politikada değişim söz 

konusu olabilmektedir. 

          Ani Aşamalı değişim de; ani dış politika değişimi kendisini en fazla devrimlerle ortaya çıkan rejim 
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değişikliklerinde gösterir. Devletin dış politika tercihlerini farklılaştırdığı bunu bazen bir anda gerçekleşen 

savaşlardan sonra alınabilecek bir karar olabileceği gibi bezende uzun yıllar devlet yönetiminde söz sahibi 

olmuş bir kişinin ölümüyle de gerçekleşebilir. Aşamalı değişim ise, bir devletin dış politikasının o devletin 

sahip olduğu yeni gerçekler ışığında değişime uğramasıdır çünkü bir devletin dış politika gerçeklerinin kısa 

zamanda değişmesi kolay değildir. Bu yönüyle aşamalı değişim, bir devletin dış politikasında en sık görülen 

değişim türlerinden biri olarak gözükmektedir. Dış politikanın geçirdiği bu değişimde, öncelikle bir devletin 

dış politika girdilerinin gözle görülür bir biçimde değişmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

         Araştırmanın amacı uluslararası politika literatüründe var olan süreklilik ve değişim olgularının 

incelenerek Suriye Dış politikasında uygulanma sıklığını ve değişimini gözlemlemektir. Özellikle Beşşar 

Esad döneminde uygulanan iç politik kararların dış politikaya yansımaları ve bu yansımaların süreklilik ve 

değişim ekseninde Türkiye ile ilişkilerde neleri değiştirdiğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada 

genel olarak literatür taraması think-thank kuruluşlarının konu üzerindeki görüşleri ve bu konuda dış 

politika aktörlerinin görüşlerine başvurularak bir araştırma ve analiz ön görülmektedir. Araştırma, bir proje 

yürütücüsü ve bir araştırmacı olmak üzere iki kişilik ekipten oluşmaktadır. Araştırmanın aşamaları ise 

literatür taraması, veri toplama, verilerin analizi ve raporlama olarak belirlenmiştir. Dört aşamadan oluşacak 

bu araştırmanın yaklaşık 12 aylık bir süreyi kapsaması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Süreklilik, Değişim, Suriye, Türkiye, Dış Politika. 
 

 

Project Abstract : International relations in the continuity of the state in the long-term foreign policy of 

preserving the basic principles and fundamentals of certain parameters are spiraling out of or means that 

does not go. In other words, a state in the long-term foreign policy change in order to avoid such a change, 

or to go is deprived of State continuity in foreign policy monitoring in accordance with the decision taken 

may also arise due to inevitable reasons. It is the country's history, geography, population, economic status, 

military strength, and national features of the structural factors may affect the public, such as the cultural 

features of the national character, the leader of the features of the structural factors of formation of foreign 

policy can be effective. Of all these, the continuity in foreign policy, willingly or required application. 

          Change as a concept in international relations on different theories is the most common and those who 

accept realism/neorealism with liberalism/neoliberalizimdir. Classical realism and neorealizm according to 

international relations as a basis for change is not in question. Classical realism, according to the state,the 

balance of power, and of the concepts of war is as old as human history, and will continue in the future 

savunur.uluslararasi in the area of change is the state of their interests, and leaves the system in their own 

interests, in order to shape realized by means of war phenomenon. Neorealistler, according to the 

hierarchical International system, and other types of nowhere, unless the change is not possible.  

          Liberal-Neoliberaller according to a change in international politics, and it is possible even to be 

argued. The state of the change in the foreign policy pushes you to do a better understanding of the 

dynamics of being a foreign policies of the state are seen in exchange V siniflandirmaktir. This 

classification alternative to compulsory, internal-external, rooted-limited and sudden-it is possible to 

classify as a progressive. 

          Alternative to Compulsory change of Change of the dynamics of continuity to the factors that keep 

the change will make the inevitable. Through the selection of a state's foreign policy to change, in as natural 

a state of the foreign policy of the dynamics of diversity. The best example of a state that occurred in the 

economic power of a positive change in power, will increase through the foreign policy options of 

diversifying the state's foreign policy goals through enlarge itself and willingly choosing to perform the 

change of appropriate come into a state of tranquility. Through the selection of change can result from 

internal factors, such as the international situation can also be caused by. International field that may occur 

in the dominant force, a vacuum of power in the selection of a push for change. 

            Obligation as a result of change of the state is a chance to make a selection of the lack of or very 

limited means. Therefore, the bole of the state having to select a change for the state of the meaning of a 

regression. A foreign policy of the state obligation as a result of a change in facing the situation where the 

threat is directly related to the level. 

            Internal-external change, the most obvious inherent variation, imperialism, and hegemony war 

caused by it we see. A state's expansionist tendencies to make it into the country's population growth and 
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technological progress and results of his growth as it happens in history, all of the inner-induced changes in 

economic and technological dynamics of lies, the ideology of the people and the influence of the own 

inherent variation dynamics triggered. Available in the country with a change of political power from the 

new administration's foreign policy, depending on the viewpoint of the ta may be a change in foreign policy. 

 Sudden Progressive change; a sudden change in foreign policy him the most revolution emerged with the 

regime changes. The state's foreign policy preferences differentiate it sometimes after the wars at the time a 

decision is to be taken can be decorated in the long years of the state, had a say in the management of a 

person's death can also occur. Progressive change, the foreign policy of a state that the government, for 

example, in the light of new facts, because changes in the foreign policy of a state of the realities of the 

changes in a short time is not easy. This is the direction of progressive change in the foreign policy of a state 

is the most common kind of change seems to be one. Foreign policy is spent in this change, primarily in the 

foreign policy of a state of entry has visibly change is important. 

           The purpose of the research in the literature on international policy, there are cases of continuity and 

change in Syrian Foreign policy by examining the frequency of application, and to observe the changes. In 

particular, Bashar al-Assad implemented in the period of internal political reflection on foreign policy 

decisions, and this is a reflection of continuity and change in the axis of relations with Turkey, what changes 

investigation is aimed at. In the research literature in general, the think-tank organizations of opinions on the 

subject, and in this regard to the views of foreign policy actors referring to a research and analysis. 

Research, a project coordinator and a researcher on the team consists of two persons. The stages of research 

is the literature review, data collection, data analysis, and reporting. Four stages of this research will consist 

of approximately a 12-month period it is planned to cover. 

Keywords: Continuity, Change, Syria, Turkey, Foreign Policy 
 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar :   --- 
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Proje No           : 2012.08.HD.083 

Proje Türü       : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Türkiye'de izlenen turizm politikaları: Mardin turizmine yansımalar 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Zafer AKBAŞ 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Adil KARASU 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.10.2013          
 

Proje Özeti : Turizm; Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen "tornus" 

kökünden türetilmiştir. "Tornus" kelimesi batı dillerinde; "tour", "touring", "tourner" gibi kelimelerle ifade 

edilirken Türkçeye de "tur" olarak girmiştir, turizm kavramı da sürekli hareket etmeyi ifade eden bu 

kelimeden doğmuştur; çünkü turistik hareket sürekli konaklama yerinden başlar ve bu başlangıç noktasında 

son bulur. Günümüzde kullandığımız "turizm" kelimesi gerçek anlamıyla 19. yüzyılın ilk yarısında 

kullanılmaya başlanmıştır (Ulucak ve Yazgı, 2001: 14). Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği'ne (AIEST) 

göre turizm; yabancıların seyahat ve geçici veya devamlı asli kazanç elde etme faaliyeti için yerleşmeye 

dönüşmemek şartıyla konaklamalarından doğan ilişkilerin ve olayların bütünüdür (Toskay, 1989: 30). Türk 

Dil Kurumunda yer alan tanıma göre turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi 

olarak tanımlanmakta veya bir ülkeye, bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik 

önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü şeklinde de tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 1998). 

         Politika kelimesi eski Yunan kökenlidir. Kelime anlamı itibariyle, "bir işi gözetmek" demektir. Türkçe 

literatürde "siyaset" karşılığı olarak kullanılan politika, daha çok kamu yönetimi alanında yer almış ve 

"halka ait bir işi gözeterek, belirli yol ve usule göre yürütme" anlamında kullanılmıştır. Politika kavramı 

sözlükte "bugünkü ve gelecekteki kararlara yön verebilmek için birçok alternatif arasından seçilen belirli bir 

yol veya davranış tarzı" veya "genel amaçlar ve kabul edilebilir yöntemleri kapsayan uzun süreli genel bir 

plan" şeklinde tanımlanmaktadır (Dinçer, 1998: 20-21). Turizm politikası; bir ülkenin iç ve dış ekonomik 

politikasına uygun olarak turizmin geliştirilmesi, turizm sektöründen mümkün olduğu kadar fazla gelir 

sağlanması, gibi ekonomik amaçlarla kamu idareleri tarafından alınan tedbir ve yapılan müdahalelerin 

tümüdür (Sezgin, 2001: 147). Yapılan literatür taramasında turizm politikalarıyla ilgili çok sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır; fakat daha önce turizm politikalarıyla ilgili çalışmalar bu şekliyle ele alınmamıştır. Bu da 

çalışmanın özgün bir niteliğe sahip olacağını göstermektedir. Ayrıca literatürde böyle bir çalışmanın 

olmaması literatürdeki eksikliği doldurması ve daha sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Araştırma sonuçlandığında, izlenen turizm politikalarının bölgelerin turizm potansiyeli 

açısından oldukça önemli olduğu beklenilmektedir. 

         Araştırmanın amacı, Türkiye'de izlenen turizm politikaları ve bunların Mardin turizmine yansımalarını 

ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, Türk dış politikasının temel esasları, izlenen turizm 

politikaları ve Mardin İli turizm potansiyeli incelenecektir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmada literatür 

taraması yapılacak, ayrıca nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniğine de başvurulacaktır.  

          Türkiye'de izlenen turizm politikalarında ağırlıklı olarak 2000 sonrası dönemdeki turizm politikaları 

incelenecek; fakat 2000 öncesi turizm politikaları hakkında da genel olarak bilgi verilecektir. Araştırma, bir 

proje yürütücüsü ve bir araştırmacı olmak üzere iki kişilik ekipten oluşmaktadır. Araştırmanın aşamaları ise 

literatür taraması, veri toplama, veri analizi ve raporlama şeklinde belirlenmiştir. Bu dört aşamalık 

çalışmanın yaklaşık olarak 10 aylık bir süreyi kapsaması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Turizm, Politika, Turizm Politikası, Mardin. 
 

 

Project Abstract : Tourism; in Latin, is a return to wander around, to return meaning "tornus" is derived 

from the root. "Tornus" in western languages, the word; "tour", "touring", "tourner" as expressed in words, 

while Turkish is also "kind" has entered the market, the concept of tourism, with the continuous movement 

that is born of the word; because in tourist accommodation movement starts from this starting point and the 

final destination. Today, we use "tourism" in the true sense of the word in the first half of the 19th century, 
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started to be used (Ulucak and Fate, 2001: 14). International Union of Tourism Experts (AIEST) tourism; 

travel of foreigners and temporary original or continuous activities profit for the settlement in terms of 

seeking a stay of relations arising from the events and it is a matter of premier wen jiabao, 1989: 30). 

Turkish Language institution according to the definition in tourism, relaxation, entertainment, vision, 

recognition, and so made the trip is defined as a country or a region, to attract tourists to the economic, 

cultural, technical measures, all the works are defined in the form of (Turkish Language Institution, 1998). 

          The policy of ancient Greek word origin. Literally, "to protect the means". Turkish in the literature as 

"political", available for politics, public administration and in the field of "public work that belongs to the 

consideration of certain way, and according to the procedure of execution" is used to mean. Policy in the 

dictionary, the concept of "the present and future decisions on the direction in order to provide selected from 

among the many alternative to a specific path or behavior; or-style" or "general purpose and acceptable 

methods of covering long-term general plan" is defined as (Dincer, 1998: 20-21). The tourism policy of a 

country's domestic and foreign economic policy of the development of tourism, the tourism sector to 

provide income as much as possible, for economic purposes, such as public administrations and of measures 

taken by the interventions of all is the Intuition, 2001: 147). The literature review conducted in tourism 

policy-relevant to a large number of studies have been found; however, in tourism policy-related studies 

have not been addressed in this way. This work, which is one of the original system. Also in literature, the 

absence of such a study in the literature is the lack of complete and then work to be done is thought to be a 

guide. Research had shown that, when followed tourism policy the tourism potential of the regions is very 

important, is expected. 

         The purpose of the research, followed by Turkey, tourism policies and their Mardin tourism to reveal 

their reflection. In line with this overall objective, the basic principles of Turkish foreign policy, tourism 

policy followed and Mardin province's tourism potential will be examined. For these purposes, in the 

research literature to be made, moreover, qualitative research methods, face-to-face interview technique also 

may be referred to. 

         Followed by Turkey, mainly in tourism policy in the period after 2000, tourism policies will be 

examined; however, prior to 2000, about tourism policies in general, information will be given. Research, a 

project coordinator and a researcher on the team consists of two persons. The stages of research is the 

literature review, data collection, data analysis, and reporting in the form of determined. This four asamalik 

of the study, approximately a 10-month period, it is planned to cover. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, Tourism, Politics, Tourism Policy, Mardin 
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Proje No        : 2012.15.HD.084 

Proje Türü    : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Girişimcilik Potansiyeli ile Etik Algı Arasındaki İlişki: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu Örneği 

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Öznur BOZKURT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Sağbetullah MERİÇ 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  07.12.2012 – 07.12.2013          
 

Proje Özeti : Girişimciliğin etik boyutu ihmal edilmiş ve üzerinde yeterince çalışılmamış bir 

konudur(Machan, 1999). Girişimcilik ve etik ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında konunun özellikle 

yabancı literatürde irdelendiği görülmüştür. S. R. C. Hicks (2009) What Business Ethics Can Learn from 

Entrepreneurship, S. Cohen ve M. P. Salazar (1999) Ethical Public Entrepreneurship, G. Brenkert (2009) 

Innovation, Rule Breaking and The Ethics Of Entrepreneurship, B. Bucar ve Diğerleri (2003) Ethics and 

entrepreneurs an international comparative study, J. D. Harris ve Diğerleri (2009) Ethics and 

entrepreneurship, R. Clarke ve J.Aram (1997)Universal Values, Behavioral Ethics And Entrepreneurship, S. 

A. Zahra ve Diğerleri (2009) A Typology Of Social Entrepreneurs: Motives, Search Processes and Ethical 

challenges, Y. Sakakihara (2000) Ethical Attitudes Of Japanese Physicians Regarding life Sustaining 

Treatment for Children With Severe Neurological Disabilities girişimcilik ve etik kapsamında yapılmış 

çalışmalardır.  

         Araştırma sonucunda turizm öğrencilerinin sahip olduğu girişimcilik potansiyelinin ve etik algılarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma sonucuna yönelik öğrencilere ve üniversite yönetimlerine 

tavsiyeler sunulması düşünülmektedir. 

         Araştırma bir proje yürütücüsü ve bir araştırmacı tarafından yapılacaktır. Araştırma literatür 

taramasıyla başlanılacak, verilerin toplanması, verilerin analizi, yorumu ve raporlama süreciyle son 

bulacaktır. Araştırmanın 12 aylık bir süreyi kapsaması düşünülmektedir. 

         Bu çalışmada, Girişimcilik Potansiyeli ve Etik algı gibi temel iki boyutun ilişkisi araştırılacaktır. 

Literatüre bakıldığında genel olarak Girişimcilik ve Etik konularının ayrı ayrı araştırıldığı görülmektedir. 

Araştırmamızda bu iki boyut arasındaki ilişki incelenecektir. Ayrıca turizm işletmelerinde bu konunun 

işlenmediği görülmektedir. Bu iki durum çalışmanın farklılığını ve önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca 

daha önce Girişimcilik Potansiyeli ile Etik Algı ilişkisini ortaya koyan herhangi bir ölçeğe rastlanmamıştır. 

Yapılacak araştırmalar kapsamında hazırlanan farklı çalışmalardaki ölçeklerin araştırmaya uygun 

olarak bir araya getirilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Etik, Girişimci etiği. 
 

 

Project Abstract : The ethical dimension of entrepreneurship on neglected and not been enough(Machan, 

1999). Entrepreneurship and ethics, when we look at the work done on the topic in the literature, in 

particular, foreign researchers to examine the patients. S. C. R. Hicks (2009) What Business Ethics Can 

Learn from Entrepreneurship, S. Cohen, and M. P. Salazar (1999) Ethical Public Entrepreneurship, G. 

Brenkert (2009) Innovation, Rule Breaking and The Ethics Of Entrepreneurship, B. Bucar, and Others 

(2003) Ethics and entrepreneurs an international comparative study, J. D. Harris and Others (2009) Ethics 

and entrepreneurship, R. Clarke, and J.Aram (1997)Universal Values, Behavioral Ethics And 

Entrepreneurship, S. A. Zahra and Others (2009) A Typology Of Social Entrepreneurs: during his 

professional career, Search Processes and Ethical challenges, Y. Sakakihara (2000) Ethical Attitudes Of 

Japanese Physicians Regarding life Sustaining Treatment for Children with severe Neurological Disabilities 

and ethical entrepreneurship within the scope of the studies.  

          As a result of research of tourism students with entrepreneurial potential, and the determination of the 

perception of ethics is intended. The results of this research for university students and recommendations to 

the management should be introduced. 
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         Research as a project manager and will be done by a researcher. Research the literature started to be, 

data collection, data analysis, interpretation and reporting process will come to an end. The research covers 

a 12-month period is considered. 

          In this study, Entrepreneurship and Ethical Potential of perception, such as the two fundamental 

dimensions of the relationship will be explored. The literature in general, in retrospect, Entrepreneurship, 

and Ethical issues investigated separately. In our research, the relationship between these two dimensions 

will be examined. Also in the tourism business processing this issue is not seen. These two case study of the 

diversity and importance. Also, with the Potential for Entrepreneurship Ethical Perception of the 

relationship between reveal any scale has been found. Be prepared in the scope of research in different 

scales appropriate to the research as a necessary condition, and it is planned to develop. 

Keywords: Entrepreneurship, Ethics, Entrepreneurial ethics. 
 

Proje kapsamındaki çalışmalardan yapılan yayınlar : Öznur BOZKURT, Sağbetullah MERİC, “Etik algı 

ile Girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişkiyi belirlemeye yonelik bir araştırma”, 12. Ulusal İşletmecilik 

Kongresi, Mayıs 2013, Muğla. 
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Proje No           : 2013.02.HD.085 

Proje Türü       : Yüksek Lisans Projesi 

Proje Başlığı : Orman  Ürünleri Endüstrisinde Toplam Verimli Bakıma Yönelik Sektörel Altyapının 

Belirlenmesi, İnegöl Örneği 

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT 

Projedeki Yardımcı Araştırmacılar: Birsu BOZKURT KÜÇÜK 

Proje Durumu : Tamamlandı 

Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri :  22.01.2013 – 22.07.2014         Ek süre : 6  Ay      

Proje Özeti : Son yıllarda teknoloji ve yönetim sistemlerindeki hızlı değişim bakım konusunun bir bütün 

halinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Yüksek kaliteli ürünlerin düşük maliyetle üretilmesi talebi, dünya 

çapında birçok üreticiyi ekipman yönetimi programlarına yöneltmiştir. Bu programlar arasında en çok 

kullanılanı Toplam Verimli Bakım (TVB) olarak adlandırılan bir yönetim sistemidir. Orman ürünleri 

endüstrisinde TVB ile ilgili genel bir durumun belirlenmesi amacıyla İnegöl'de faaliyet gösteren orman 

ürünleri işletmelerini kapsayan bir anket çalışması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Bakım, Toplam Verimli Bakım, Orman Ürünleri Endüstrisi, İnegöl 

Project Abstract : In recent years, the rapid change in technological and management systems urges 

maintenance to be taken as a whole. The demand of low cost for high quality products has directed 

numerous producers around the world to equipment management programs. The most popular of these 

programs is a management system named Total Productive Maintenance (TPM). A questionnaire involving 

forest products enterprises in İnegöl will make in order to determine the situation of TPM in Forest Products 

Industry. 

Keywords: Maintenance, Total Productive Maintenance, Forest Products Industry, İnegöl 
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