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4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE

SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-5 Nisan 2020 

Gaziantep

KONGRE YERİ: Tuğcan Hotel 

Adres: Akyol, Atatürk Blv. No:34, 27010 Şahinbey/Gaziantep, Türkiye 

Tel: +90 342 220 43 23 

KONGRE PROGRAMI 

Online (Video Konferans ile) Sunum 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan

geçen bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum

imkanı sağlanmıştır.

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş

yaparak  “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını

girerek oturuma katılabilirsiniz.

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.

 Zoom uygulaması  kaydolmadan kullanılabilir.

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma

bağlanmış olmaları gerekmektedir.

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap)

kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom

uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası

gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate

alınmayacaktır

 Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız

lütfen en geç 01 Nisan 2020 tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile

bilgilendirme yapınız

https://zoom.us/join


4. Uluslararası GAP Matematı̇k - Mühendı̇slı̇k - Fen ve Sağlık Bı̇lı̇mleri Kongresi

3-5 Nisan 2020 

Gaziantep, TÜRKİYE 

05.04.2020 

PAZAR/ 13:00-14:30 

SAAT OTURUM 1. Moderatör: Prof. Dr. Sevil TOROĞLU 

13:00-

13:15 

Mehmet Gökhan ERTUĞRUL 

Uzman Meral YILMAZ 

Prof. Dr. Sevil TOROĞLU 

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE YETİŞEN URMU 

DUTU (Morus nigra L.) BİTKİSİNİN 

BİLEŞİMLERİNİN ve ANTİMİKROBİYAL 

AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

13:15-

13:30 

Melike KAPTANOĞLU 

Doç. Dr. Hatice Aysun Mercimek 

TAKCI 

Prof. Dr. Sevil TOROĞLU 

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE YETİŞEN 

URMUN DUTU (Morus nigra L.) BİTKİSİNİN 

MEYVE VE YAPRAK ÖZÜTLERİNİN 

ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ ve 

FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

13:30-

13:45 

Mr. Wakjira TESFAYE MULETA 

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 

EVALUATION OF WASTE HEAT RECOVERY 

13:45-

14:00 

Ayşe ÇELİK 

Fatih ÇELİK 

YALOVA VE GEBZE ŞEHİR 

MERKEZLERİNDEKİ ARAZİ ÖRTÜSÜ 

DEĞİŞİMİNİN YÜZEY SICAKLIĞINA 

ETKİSİNİN LANDSAT UYDU 

GÖRÜNTÜLERİNDEN ARAŞTIRILMASI 

14:00-

14:15 

Taşkın KAVZOĞLU 

Fatih ÇELİK 

SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNDEN AĞAÇ 

TESPİTİ VE SAYDIRILMASI 

14:15-

14:30 

Öğr. Gör. Mustafa PARLA 

Prof. Dr. Hayri ARABACI 

ROTOR ÇUBUĞU ARIZASI TEŞHİSİNİN 

DÜŞÜK MALİYETLİ BİR EL CİHAZI İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
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3-5 Nisan 2020 

Gaziantep, TÜRKİYE 

05.04.2020 

PAZAR/ 15:00-17:00 

SAAT OTURUM 2. Moderatör: Uzm. Dr. Musa ŞAHPOLAT 

15:00-

15:15 

Uzm. Dr. Mahir KOTUK 

Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz GÜNDOĞDU 

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU 

OLAN HASTALARIMIZDA SEDİMANTASYON 

DEĞERLERİ, NÖTROFİL LENFOSİT ORANI, 

PLATELET LENFOSİT ORANI, PLATELET 

NÖTROFİL ORANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

15:15-

15:30 

Dr. Emin KAYMAK 

Dr. Derya KARABULUT 

Emel ÖZTÜRK 

Ali Tuğrul AKİN 

Prof. Dr. Birkan YAKAN 

METOTREKSAT-KAYNAKLI AKCİĞER 

HASARINDA B12 VİTAMİNİ ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

15:30-

15:45 
Dr. Derya KARABULUT 

SİSPLATİN - İNDÜKLENMİŞ RAT GÖZÜNDE 

OTOFAJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

15:45-

16:00 

İmran KANDEĞER 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Erdan KOCAMAZ 

KİFOTİK POSTÜRÜ OLAN ADELÖSAN 

KIZLARDA SOLUNUM ve POSTÜR EGZERSİZ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

16:00-

16:15 
Uzm. Dr. Nevzat GÖNDER 

OZON TEDAVİSİNİN OSTEOARTRİTTE 

KULLANIMI 

16:15-

16:30 

Arş. Gör. Zeliha TUNCER 

Öğr. Gör. Saliha KURT 
RNA’YA EPİGENETİK YAKLAŞIM 

16:30-

16:45 

Öğr. Gör. Saliha KURT 

Arş. Gör. Zeliha TUNCER 

VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA 

VEMP (VESTİBÜLER UYARILMIŞ 

MİYOJENİK POTANSİYELLER) YANITLARI 

16:45-

17:00 
Uzm. Dr. Musa ŞAHPOLAT 

KAFEİNİN PSİKİYATRİK 

BOZUKLUKLARDAKİ YERİ 
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3-5 Nisan 2020 

Gaziantep, TÜRKİYE 

05.04.2020 

PAZAR/ 17:30-19:00 

SAAT OTURUM 3. Moderatör: Prof. Dr. Receb Faruk YÜKSELER 

17:30-

17:45 

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer TEKİN ATACAN 

Prof. Dr. Receb Faruk YÜKSELER 

DÜZGÜN YAYILI DÜŞEY YÜK ETKİSİNDEKİ 

KÜÇÜK İLKEL KUSURLU KİRİŞLERİN 

DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ 

İNCELENMESİ 

17:45-

18:00 

Ceren Nur ARIKAN 

Prof. Dr. Figen BEYHAN 

NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNA 

TASARIMLARI İÇİN BÜTÜNLEŞİK TASARIM 

YAKLAŞIMI: SOLAR DECATHLON YARIŞMA 

ÖRNEĞİ 

18:00-

18:15 

Arş. Gör. Okan Mert KATİPOĞLU 

Prof. Dr. Reşat ACAR 

FIRAT HAVZASINDAKİ YAĞIŞ VERİLERİNİN 

KIRILMA NOKTASININ İNCELENMESİ 

18:15-

18:30 

Arş. Gör. Okan Mert KATİPOĞLU 

Prof. Dr. Reşat ACAR 

KESİM SEVİYESİ METODU İLE FIRAT 

HAVZASINDAKİ HİDROLOJİK 

KURAKLIKLARIN BELİRLENMESİ 

18:30-

18:45 

Dr. Öğr. Üyesi Atila 

KUMBASAROGLU 

Emre KORKMAZ 

BETONARME KİRİŞLERİN İÇERİSİNDEN 

GEÇEN TESİSAT BORULARININ EĞİLME 

DAYANIMINA ETKİSİ 

18:45-

19:00 

Dr. Öğr. Üyesi Atila 

KUMBASAROGLU 

Merve KORKMAZ 

POLİ-PROPİLEN FİBER KATKISININ 

BETONARME KİRİŞLERDE BİNDİRME 

BOYUNA ETKİSİ 
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3-5 Nisan 2020 

Gaziantep, TÜRKİYE 

05.04.2020 

PAZAR/ 19:30-20:15 

SAAT OTURUM 4. Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Dilek OKUYUCU 

19:30-

19:45 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ 
DOKSORUBİSİN VE AGOMELATİNİN 

SIÇANLARDA ANTİOKSİDAN DURUM 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

19:45-

20:00 

Burak GEDİK 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek OKUYUCU 

Burak ŞAHİN 

Muhammet ŞAHİN 

Dursun Burak ÖZDOĞAN 

SOĞUK BÖLGELERDE BETONARME 

İMALATA İLİŞKİN BİR ALGI ANKETİ  VE 

İMALATA YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR 

20:00-

20:15 

Muhammet ŞAHİN 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek OKUYUCU 

Burak ŞAHİN 

Burak GEDİK 

Dursun Burak ÖZDOĞAN 

SİSMİK YALITIMLI BİR BİNA İÇİN 

OPERASYONEL MODAL ANALİZ TİTREŞİM 

ÖLÇÜM ŞEMALARININ İNCELENMESİ 
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARIMIZDA 

SEDİMANTASYON DEĞERLERİ, NÖTROFİL LENFOSİT ORANI, 

PLATELET LENFOSİT ORANI, PLATELET NÖTROFİL ORANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

8-9 



BETONARME KİRİŞLERİN İÇERİSİNDEN GEÇEN TESİSAT 

BORULARININ EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ 
10-11 

Dr. Öğr. Üyesi Atila KUMBASAROGLU, Merve KORKMAZ 

POLİ-PROPİLEN FİBER KATKISININ BETONARME KİRİŞLERDE 

BİNDİRME BOYUNA ETKİSİ 
12-13 

Mehmet Gökhan ERTUĞRUL, Uzman Meral YILMAZ, 

Prof. Dr. Sevil TOROĞLU 

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE YETİŞEN URMU DUTU (Morus nigra L.) 

BİTKİSİNİN BİLEŞİMLERİNİN ve ANTİMİKROBİYAL 

AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

14-15 

Melike KAPTANOĞLU, Doç. Dr. Hatice Aysun Mercimek TAKCI, 

Prof. Dr. Sevil TOROĞLU 

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE YETİŞEN URMUN DUTU (Morus nigra L.) 

BİTKİSİNİN MEYVE VE YAPRAK ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDAN 

AKTİVİTELERİ ve FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

16 

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer TEKİN ATACAN, 

Prof. Dr. Receb Faruk YÜKSELER 

DÜZGÜN YAYILI DÜŞEY YÜK ETKİSİNDEKİ KÜÇÜK İLKEL KUSURLU 

KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

17-18 

Ayşe ÇELİK, Fatih ÇELİK 

YALOVA VE GEBZE ŞEHİR MERKEZLERİNDEKİ ARAZİ ÖRTÜSÜ 

DEĞİŞİMİNİN YÜZEY SICAKLIĞINA ETKİSİNİN LANDSAT UYDU 

GÖRÜNTÜLERİNDEN ARAŞTIRILMASI 

19-20 

Taşkın KAVZOĞLU, Fatih ÇELİK 

SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNDEN AĞAÇ TESPİTİ VE 

SAYDIRILMASI 

21-22 

Dr. Emin KAYMAK, Dr. Derya KARABULUT, Emel ÖZTÜRK, 

Ali Tuğrul AKİN, Prof. Dr. Birkan YAKAN 

METOTREKSAT-KAYNAKLI AKCİĞER HASARINDA B12 VİTAMİNİ 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
23-25 

Dr. Öğr. Üyesi Atila KUMBASAROGLU, Emre KORKMAZ 



Dr. Derya KARABULUT 

SİSPLATİN - İNDÜKLENMİŞ RAT GÖZÜNDE OTOFAJİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
26-27 

İmran KANDEĞER, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Erdan KOCAMAZ 

KİFOTİK POSTÜRÜ OLAN ADELÖSAN KIZLARDA SOLUNUM ve 

POSTÜR EGZERSİZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

28-29 

Uzm. Dr. Nevzat GÖNDER 

OZON TEDAVİSİNİN OSTEOARTRİTTE KULLANIMI 30-31 

Arş. Gör. Zeliha TUNCER, Öğr. Gör. Saliha KURT 

RNA’YA EPİGENETİK YAKLAŞIM 32-33 

 Öğr. Gör. Saliha KURT, Arş. Gör. Zeliha TUNCER 
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KAFEİNİN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDAKİ YERİ

CAFFEINE IN PSYCHIATRIC DISORDERS 

Uzm. Dr. Musa ŞAHPOLAT 

Kilis Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Merkez, Kilis 

ÖZET 

Günümüzde oldukça sık tüketilen ve önemli bir uyarıcı olan kafeinin psikiyatrik hastalıklar 

üzerine olumlu ya da olumsuz etkileri son yılların en çok araştırılan ve tartışılan konularından 

birisi haline gelmiştir. Günümüzde kafein, uyarıcı bir madde olarak çeşitli içecek, yiyecek ve 

ilaç bileşiminde bulunmakta ve dünya genelinde psikoaktif madde olarak sık 

kullanılmaktadır. Sağlıklı yetişkinlerde günlük 400 mg ve altında kafein alımı güvenli kabul 

edilmektedir. Kafeinin düşük düzey (100 mg’dan az) ya da orta düzey (100-300 mg arasında) 

alınması enerjik hissetme, keyif verme, uyanıklığın ve sosyalitenin artması gibi olumlu 

etkilere neden olurken; yüksek düzey (500 mg’dan fazla) alınması anksiyete, sinirlilik, 

uykusuzluk, kas seyirmesi ve palpitasyon ile karakterize “kafeinizm”e yol açabilmektedir. 

Zihinsel uyanıklık sağladığı, dayanıklılığı ve enerjiyi arttırdığı, yorgunluk hissini azalttığı ve 

genel olarak performansı arttırdığı bilinen kafein psikoaktif madde olarak günümüzde sık 

kullanılmaktadır. Ayrıca antioksidatif mekanizmalar aracılığıyla nöroprotektif etkilerinin 

olduğu da gösterilmiştir. Kafein tüketimi ile birçok psikiyatrik bozukluk arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları nispeten daha kapsamlı iken (örn; depresif bozukluk, 

anksiyete bozuklukları) birçoğu oldukça az sayıda hastayı kapsadığı veya nispeten daha kısa 

çalışmalar olduğu söylenebilir. Çalışmalar neticesinde psikiyatrik bozukluğa sahip hastalarda 

önemli oranda bir kafein tüketimi bildirilmiştir ve genel popülasyondaki bireylerle 

karşılaştırıldığında psikiyatri hastalarının kafeini yüksek miktarlarda tükettiği göze 

çarpmaktadır. Bu derlemede amaç, literatür eşliğinde kafeinin psikiyatrik bozukluklardaki 

yerinin ve kullanımının incelenmesidir. 

Sonuç olarak; günümüzde gün içinde uyanıklığı sağlayan ve en çok tüketilen içecekler 

arasında yer alan kafeinin psikiyatrik hastalıklar üzerine olumlu ya da olumsuz etkisi hala 

tartışma konusudur. Kafeinin depresif bozuklukta tüketiminin arttığı ve düşük ve orta dozda 

tüketiminin depresyon hastalarında tüketilmesinin faydalı olabileceği belirtilmektedir. 

Anksiyete bozukluğu olan hastaların düşük doz kafein alması önerilirken yüksek doz 

almaktan kesinlikle kaçınmaları gerekmektedir. Kafein tüketiminin psikoz ve bipolar riskini 

arttırdığına dair veriler olmakla birlikte hala aralarında net bir ilişki bulunamamıştır. Herhangi 

bir madde kötüye kullanımı, dürtü kontrol bozukluğu ve sigara kullanımı olanların kahve 

tüketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca kafein tüketimi ile ilgili öneri yapılırken 

kişinin bireysel özellikleri ve klinik durumu gibi farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kafein, kahve, psikiyatrik bozukluklar. 
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ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EVALUATION OF WASTE HEAT 

RECOVERY 

Mr. Wakjira TESFAYE MULETA 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, 

Atakum, Samsun 

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, 

Atakum, Samsun 

ABSTRACT 

A large quantity of heat, which is carried by flue gases, steams, oils and water…etc., at high 

temperature, is produced by different parts of the heavy industries, and much of this heat will 

be wasted. At the present condition, half of the produced heat is dumped to the environment 

without any practical use and is lost. It is possible to get efficient energy and fuel saving by 

trapping the heat lost and thereby using it to produce steam, preheat air or other. 

There are various techniques such as economizer, waste heat boiler, and waste heat recovery 

generator in use for recovery of waste heat from various systems under different situations. 

The main advantages offered by the waste heat recovery in power plants and other heavy 

industries can be less fuel consumption, clean power generation, minimum production of 

greenhouse gases (CO2), minimizing of air polluting gases (NOx, SOx..), and reduction of 

global warming effect. 

This research paper attempts to evaluate the recovery of waste heat in heavy industries on 

their economic and environmental impacts. We will use the most common and widely used 

heat recovery of shell and tube heat exchanger to evaluate it. This evaluation addresses the 

problem of waste energy which is wasted out from combustion chambers, industrial furnaces 

and other waste heat sources of power plants and heavy industries in the form of flue gases, 

steams, oils and water. The main objectives are to recover the wasted heat from those 

systems, transfer it to the source back into the useful work within its own or neighboring 

systems, and also to make the energy conversion process as efficient as possible. The 

achievability of waste heat recovery and characterizing the waste heat sources and the streams 

to which the heat will be transferred, are also evaluated. 

Not only from the point of view of fuel consumption, but also for environmental protection, 

saving energy is one of the most important issues, albeit at a high cost. So, it’s imperative that 

a significant and tangible effort should be made for conserving energy through waste heat 

recovery. 

Keywords: energy,evaluation, flue gases, recovery, waste heat 
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NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNA TASARIMLARI İÇİN BÜTÜNLEŞİK 

TASARIM YAKLAŞIMI: SOLAR DECATHLON YARIŞMA ÖRNEĞİ 

INTEGRATED DESIGN APPROACH FOR ZERO ENERGY BUILDING DESIGNS: 

SOLAR DECATHLON COMPETITION EXAMPLE 

Ceren Nur ARIKAN 

Gazi Üniversitesi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Çankaya, Ankara 

Prof. Dr. Figen BEYHAN 

Gazi Üniversitesi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Çankaya, Ankara 

ÖZET 

Son 30 yılı aşkın bir süredir dünya ülkelerinin öncelikli gündemi durumuna gelen enerji 

verimliliği ve ilgili politikaların geliştirilmesinde Avrupa Birliği (AB) öncülüğünü ortaya 

koymuştur. Enerji tüketiminin %40’ından ve sera gazı salınımının %35’inden binalar sorumlu 

olduğu için enerji politikalarının geniş bir kısmını da binalar kapsamaktadır. Enerji 

politikalarının uygulamaya aktarılması amacıyla hazırlanan mevzuatlardan en öne 

çıkanlarından biri olan Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nde 2010 yılında yapılan 

güncelleme ile ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ kavramı ortaya çıkmıştır. Direktif’in 9. 

maddesi gereği 31 Aralık 2020 tarihine kadar üye ülkelerdeki tüm yeni binalar ve 31 Aralık 

2018’den sonra kamu kurumlarınca kullanılan tüm yeni binalar ‘Neredeyse Sıfır Enerjili’ 

olmalıdır. Direktif’in 2018 yılındaki versiyonunda neredeyse sıfır enerji kavramı güncelliğini 

korumuştur ve bu doğrultuda 2020, 2030 ve 2050 yılları için belirlenen hedeflere ulaşmak için 

Avrupa ülkelerinde uluslararası araştırmalar sürmektedir. Türkiye’de ise 2009 yılından beri, 

Binalarda Enerji Performansı Direktifi esaslarını yerine getirecek ulusal mevzuatlar 

geliştirilmiştir ve neredeyse sıfır enerjili binalara yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Neredeyse sıfır enerjili binalar elde edebilmek için tasarımın ilk evrelerinde binaların enerji 

ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda enerji stratejileri geliştirilerek 

tasarımın ilk evresi itibariyle binaya entegre edilmelidir. Geleneksel tasarım ve yapım 

süreçlerine yapılan bu mühadele ‘Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı’ olarak adlandırılmaktadır. 

Geleneksel tasarım yönteminden tek fark kanıtlanmış yaklaşımları sistematik süreç içerisine 

özellikle tasarımın en erken evresine entegre etmektedir. Tasarımın değişimlerinin ve 

geliştirilmesinin tasarım sürecinin başında yapılması nispeten kolaydır fakat süreç ilerledikçe 

giderek daha zor ve yıkıcı hale geldiği kanıtlanmış bir gerçektir. Ayrıca bütünleşik tasarım, 

tasarım aşamasının en başından itibaren uygulandığında uygun maliyetli bir süreç olmaktadır.  

Binalarda Enerji Performansı direktifinde yer alan hedeflere ulaşabilmek için Bütünleşik 

Tasarım yaklaşımının çok iyi tanımlanması ve benimsenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı bütünleşik tasarım yaklaşımını ele alarak temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini 

ortaya koymak ve neredeyse sıfır enerjili bina tasarımları için bütünleşik tasarım kılavuzu 
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oluşturabilmektedir. Bir başka deyişle bu çalışma da nitelikli bir yapı sürecinin yaşama dahil 

edilmesi için arazi seçiminden sistem seçimine, malzeme özelliklerinden yapıda kullanımına 

kadar bir yapının tasarım ve yapım süreçlerinde etkin olan tüm alt aşamaları ele alarak öncelik 

ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya aktarılabilmesi için sistematik bir yönerge 

hazırlamak amaçlanmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise ABD Enerji Departmanı Solar 

Decathlon tarafından 2013 yılında yarışma projesi olarak tasarlanan bina, bütünleşik tasarım 

kavramının başlangıç konsepti ile mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği hakkında 

çok disiplinli bilgileri içeren tasarım yol haritası incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Neredeyse Sıfır Enerjili Bina, Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı, Enerji 

Etkin Bina 

ABSTRACT 

The European Union (EU) has taken the lead in the development of energy efficiency and 

related policies, which have been the priority agenda of the countries of the world for more 

than 30 years. Buildings are responsible for 40% of energy consumption and 35% of 

greenhouse gas emissions. The concept of ‘almost zero energy building’ emerged with the 

update made in 2010 in the energy performance directive on buildings, which is one of the 

most prominent of the legislation prepared in order to transfer energy policies into practice. 

Directive 9. by December December 31, 2020, all new buildings in member states and all new 

buildings used by public institutions after December 31, 2018 must be ‘almost zero energy’. 

In the 2018 version of the directive, the concept of almost zero energy remains current and 

international research is under way in European countries to achieve the targets set for 2020, 

2030 and 2050. In Turkey, since 2009, national legislation has been developed to fulfill the 

principles of the energy performance directive in buildings, and studies on buildings with 

almost zero energy are continuing. 

In order to achieve almost zero energy buildings, the energy needs of the buildings should be 

taken into consideration in the early stages of the design and energy strategies should be 

developed in this direction and integrated into the building as of the first phase of the design. 

This seal to traditional design and construction processes is called ‘Integrated Design 

approach’. The only difference from the traditional design method is that it integrates proven 

approaches into the systematic process, especially at the earliest stage of design. The changes 

and development of the design are relatively easy to make at the beginning of the design 

process, but it is a proven fact that as the process progresses it becomes increasingly difficult 

and destructive. Furthermore, integrated design is a cost-effective process when applied from 

the very beginning of the design phase.  

The Integrated Design approach needs to be well defined and adopted in order to achieve the 

targets set out in the energy performance directive in buildings. The aim of this study is to 

demonstrate the basic principles and methods of application by taking the integrated design 
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approach and to create integrated design guidelines for almost zero energy building designs. 

In other words, this study aims to determine the priorities and objectives of a structure by 

addressing all the sub-stages that are active in the design and construction processes, from 

land selection to System selection, from material properties to use in the structure, and to 

prepare a systematic directive for its application. The final part of the study examined the 

building, which was designed by the U.S. Department of Energy Solar Decathlon as a 

competition Project in 2013, the initial concept of integrated design and the design roadmap, 

which includes multidisciplinary information about architecture, construction, machinery and 

electrical engineering. 

Keywords: Nearly Zero Energy Building, Integrated Design Process, Energy Efficient 

Building 
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FIRAT HAVZASINDAKİ YAĞIŞ VERİLERİNİN KIRILMA NOKTASININ 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION THE BREAK POINT OF RAINFALL DATA IN THE EUPHRATES 

RIVER VALLEY, TURKEY 

Arş. Gör. Okan Mert KATİPOĞLU 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

Yalnızbağ yerleşkesi, Erzincan 

Prof. Dr. Reşat ACAR 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  Merkez, Erzurum 

ÖZET 

Hidrolojik, meteorolojik ve iklimsel çalışmaların en doğru şekilde değerlendirilebilmesi için 

verilerin doğru şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu nedenle, yağış, sıcaklık, 

buharlaşma, vb. parametrelerin kullanıldığı meteorolojik bir çalışmaya başlamadan önce ön 

inceleme aşaması olan homojenlik testinin yapılması gerekmektedir. Homojenlik testi 

sonucunda verilerde kırılma gözlenen yılların metaveri (veribilgi) incelenerek kırılmanın 

nedeni araştırılmalı ve gerekli ise çift toplam eğri metodu ile tutarsızlıklar giderilmelidir. 

Metaveri (veribilgi), gözlem yöntemlerini de içeren istasyonun tarihi bilgileridir ve kırılmanın 

iklimsel mi yoksa sistematik bir hatadan mı kaynaklandığını belirlememizi sağlamaktadır. Bu 

çalışmada 1966-2017 yılları arası 17 istasyonunun yıllık ortalama yağışlarındaki tutarsızlıkları 

ve kırılmaları tespit etmek için dört mutlak homojenlik testi yapılmıştır. Yıllık toplam yağışlar 

%5 anlamlılık seviyesine göre yapılan bu testler sırasıyla Standart Normal Homojenlik 

(SNHT), Pettitt Testi, Buishand Aralık Testi ve Von Neumann Oran Testidir. SNHT testine 

göre 17 istasyonun 8 tanesi homojendir. Pettitt testine göre 17 istasyonun 12 tanesi 

homojendir. Buishand Aralık Testine göre 17 istasyonun 16 tanesi homojendir. Von Neumann 

Oran Testine göre ise 17 istasyonun 10 homojendir. Tüm testler göze alındığında %95 güven 

aralığında 10 istasyon homojen olup 7 istasyon homojen olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan 

incelemeler sonucunda bu kırılmanın nedeni ölçüm metodunun değişmesinden kaynaklandığı 

tespit edilmiş ve çift toplam eğri metodu ile veriler homojen hale getirilmiştir. Böylece 

meteorolojik analizlerde kullanılabilecek kalitede ve daha güvenilir veriler elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kırılma noktası, Çift toplam eğri, Homojenlik testi, Yağış, Metaveri 
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KESİM SEVİYESİ METODU İLE FIRAT HAVZASINDAKİ HİDROLOJİK 

KURAKLIKLARIN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF HYDROLOGICAL DROUGHT IN EUPHRATES BASIN BY 

THRESHOLD LEVEL METHOD 

Arş. Gör. Okan Mert KATİPOĞLU  

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

Yalnızbağ yerleşkesi, Erzincan. 

Prof. Dr. Reşat ACAR 

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,  Merkez, Erzurum 

ÖZET 

Kuraklık uzun süreli su eksikliği sonucunda ortaya çıkan ve hidroelektrik üretimi, su 

kaynakları, sağlık, sanayi, turizm, toplum, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli sektörleri olumsuz 

etkileyen bir doğal afettir. Bu doğal afet, hidrolojik döngünün farklı aşamalarında meydana 

gelen olaylardan kaynaklanmaktadır ve genellikle meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve 

sosyoekonomik gibi farklı kuraklık türleri bulunmaktadır. Yüzeysel sularının önceden 

belirlenen bir kesim seviyesinin altına düşmesi durumunda meydana gelen hidrolojik 

kuraklıkları izlemek ve olumsuz etkilerini önleyebilmek için kuraklık süresi, kuraklık şiddeti, 

kuraklıkların alansal kapsam, kuraklık haritası, kuraklık başlangıç ve bitiş dönemi gibi 

kuraklık özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Fırat Havzasındaki aylık ve 

yıllık zaman periyodunda hidrolojik kuraklık özelliklerinin (süre, şiddet, başlangıç ve bitiş 

yılı) kesim seviyesi metodu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 1970 ile 2009 

yıllarını kapsayan (40 yıl) 18 akım gözlem istasyonuna ait aylık ve yıllık ortalama akım 

verilerinin debi gidiş çizgilerinden faydalanılarak debi süreklilik eğrileri (DSE) elde edilmiş 

ve kuraklık analizi için kritik kesim seviyeleri (Q70 ve Q90)  belirlenmiştir. Seçilen kesim 

seviyeleri için havzadaki hidrolojik kuraklık tehlikesi incelenmiş ve havzada uzun süreli ve 

şiddetli kuraklıklarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle, Fırat havzasında etkili bir şekilde su 

kaynakları planlamasının yapılması, su tasarrufu sağlanması, kuraklık eylem planını 

oluşturulması, erken müdahale ve önlemlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 

kuraklığın en şiddetli görüldüğü bölgeler saptanarak kuraklık meydana gelmeden önce 

kuraklık olasılıkları dikkate alınması, yani kriz yönetimi yerine risk yönetimi yaklaşımı 

uygulanması gerekliliği öne sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kesim Seviyesi Metodu, Debi Süreklilik Eğrisi, Hidrolojik Kuraklık, 

Fırat Havzası, Akım verileri. 
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARIMIZDA 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç 

OUAS'lı Hastalarda uykuda nefes durmaları sonucu hipoksi gelişir ve inflamatuar bir süreç 

oluşur. OUAS'ın sebebi henüz net değildir ayrıca kesin teşhisi için kullanılan Uyku Testi de 

pratik bir test değildir. Bu sebeple OUAS'da hem teşhis hem takip için çeşitli belirteçler 

aranmaktadır. Bu sebeple çok pratik ve kolay ulaşılabilir tam kan sayımı bulguları ve 

sedimantasyon testi bu çalışmada irdelenecektir. 

Yöntem 

Son 1 yılda Özel NCR Hastanesinde polisomnografi yapılan hastaların dosyaları retrospektif 

olarak taranacaktır. Hastalardan inflamasyon değerleri yüksek olacak hastalıkları olanlar 

dışlanacaktır (Romatolojik hastalıklar, Chrohn, Ülseratif kolit, Maliniteler) Kalan hastalar 

uyku test sonuçlarına göre gruplandırılacaktır. AHİ<5 olan hastalar normal, AHİ 6-15 arası 

Hafif OUAS, AHİ 16-29 olanlar Orta OUAS, AHİ>30 olanlar Ağır OUAS. Hastaların 

dosyalarında polisomnografi testi öncesi en fazla 15 gün önce olan hemogram ve 

sedimantasyon testi olan hastalar çalışmaya dahil edileceklerdir. Daha sonra OUAS ağırlığı 

sedimantasyon değeri, platelet lenfosit oranı (PLR), platelet nötrofil oranı (PNR) ve nötrofil 

lenfosit oranı (NLR) ile ilişkilerine bakılacaktır. 

Sonuç 

Çalışmamızda OUAS’ın ağırlığının, platelet lenfosit oranı, platelet nötrofil oranı ve nötrofil 

lenfosit oranlarını değiştirmediğini göstermiştir. Bu konu ile ilgili daha fazla sayıda çalışma 

yapılarak basit, ucuz ve ulaşılabilir bir test olan tam kan sayımının OUAS ile ilişkisi 

netleştirilip teşhis ve takipte kullanımı ile ilgili çalışmalar planlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Uyku Apnesi, Tam kan sayımı, Nötrofil lenfosit oranı 



     2020 

GAZİANTEP
4. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN

VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi 

3 - 5 Nisan 2020  KONGRE ÖZET KİTABI  www.gapzirvesi.org  9 

ABSTRACT 

İntroduction and Aim     

In patients with OSAS, hypoxia develops as a result of sleep breathing stops and an 

inflammatory process occurs. The cause of OSAS is not yet clear, and the Sleep Test used for 

its definitive diagnosis is not a practical test. For this reason, various markers are sought in 

OSAS for both diagnosis and follow-up. For this reason, very practical and easily accessible 

complete blood count findings and sedimentation test will be examined in this study.  

Method 

The files of patients who have been polysomnographed in the Private NCR Hospital in the 

last 1 year will be scanned retrospectively. Patients with high-inflammatory diseases will be 

excluded (Rheumatological diseases, Chrohn, Ulcerative colitis, Malignancies) The remaining 

patients will be grouped according to the sleep test results. Patients with AHI <5 are normal, 

AHI between 6-15 mild OSAS, those with AHI 16-29 are medium OSAS, those with AHI> 

30 are severe OSAS. Patients who have had hemogram and sedimentation test no more than 

15 days before the polysomnography test in their files will be included in the study. Then, the 

relationship between OSAS level sedimentation value, platelet lymphocyte ratio (PLR), 

platelet neutrophil rate (PNR) and neutrophil lymphocyte ratio (NLR) will be examined. 

Result 

Our study showed that the level of OSAS does not change the platelet lymphocyte ratio, 

platelet neutrophil rate, and neutrophil lymphocyte ratios. By conducting more studies on this 

subject, studies on diagnosis and follow-up can be planned by clarifying the relationship 

between the complete blood count, which is a simple, cheap and accessible test, with OSAS. 

Keywords: Sleep Apnea, Complete blood count, Neutrophil lymphocyte ratio 
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ÖZET 

Günümüzde betonarme yapılarda genellikle elektrik enerjisinin elektrik telleri vasıtasıyla 

alıcılara ve/veya kumanda elemanlarına ulaştırılması ve iletkenlerin dış etkenlerden 

korunması yalıtkan bir gereç olan plastik boru içerisinden geçirilmek suretiyle yapılmaktadır. 

Bu iletkenlerin mekanik çarpma veya suyla temas gibi dış etkenlerden korunması yalıtkan 

koruma borularıyla sağlanmaktadır. Koruma amaçlı kullanılan plastik boruların çapları 

taşınan enerji iletkenine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle enerji dağıtım 

elamanlarının (sigorta kutusu, enerji panosu, dağıtım buatları gibi...) bulunduğu bölgelerde 

artan çapları ve sayıları ile koruma boruları betonarme kirişler içerisinde azımsanmayacak 

boyutta boşluklar oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada betonarme kirişler içerisinden geçmekte olan koruma borularının, betonarme 

kirişlerin eğilme dayanımına etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma için uygulamadaki şartlara 

haiz olacak şekilde 4 (dört) adet tam-ölçekli betonarme kirişler tasarlanmıştır. Kirişlerin birisi 

referans numune olarak tasarlanırken kalan 3 (üç) adet betonarme kiriş numuneleri ise 

sırasıyla basınç, çekme ve asal eksen bölgesinde toplam 5 adet koruma borusuna sahip olacak 

şekilde üretilmiştir. Üretilen tüm deneysel betonarme kirişleri, yükleme sınırlarındaki eğilme 

momentlerinin sabit olması talebiyle 4 (dört) noktadan eksenel eğilme deneyine tabi tutularak, 

koruma borularının betonarme kirişlerin yapısal davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen deneysel program kapsamında, basınç, çekme ve asal eksen bölgelerinde 

koruma borularına sahip betonarme kirişler, taşıma gücü kapasitesi, enerji yutma kapasitesi, 

süneklik ve başlangıç rijitlikleri bakımından referans kirişe göre karşılaştırılmıştır. Çalışmanın 

sonucundan asal eksen ve/veya basınç bölgesinde oluşturulan boşlukların betonarme kirişlerin 

mekanik özelliklerini önemli derecede etkilemeyeceği ancak çekme bölgesindeki boşlukların 

bu özellikleri hatırı sayılır derecede olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Betonarme kiriş, Koruma boruları, Dayanım, Çekme bölgesi. 
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ABSTRACT 

Nowadays, in reinforced concrete structures, by the electrical wires the transmission of 

electrical energy to the receivers and/or control elements and the protection of the conductors 

from external factors are carried out by passing it through an insulating plastic pipe. 

Protection of these conductors from external factors such as mechanical impact or contact 

with water is provided with insulating protection pipes. Diameters of plastic pipes used for 

protection vary depending on the carried energy conductor. Especially in the regions where 

the energy distribution elements (such as fuse boxes, energy panels, distribution junction 

boxes, etc.) are located, the protection pipes with their increasing diameters and numbers 

create considerable gaps in the reinforced concrete beams. 

In this study, the effect of protection pipes passing through reinforced concrete beams on the 

flexural strength of concrete beams was investigated. For this research, 4 full-scale reinforced 

concrete beams are designed to meet the circumstances in construction. While one of the 

beams is designed as a reference sample, the remaining 3 reinforced concrete beams are 

produced in a way to have a total of 5 protection pipes in the zone of compression, tension 

and neutral axis, respectively. All produced experimental reinforced concrete beams were 

subjected to the axial flexure tests from 4 points for the demand constant flexure moments at 

the loading boundaries and the effect of protection pipes on the structural behavior of 

reinforced concrete beams was examined. Within the scope of the carried out experimental 

program, reinforced concrete beams with protection pipes in the compressive, tensile and 

neutral axis zones are compared with reference beams in terms of load bearing capacity, 

energy absorption capacity, ductility and initial stiffness. As a result of the study, it is thought 

that the gaps formed in the neutral axis and/or compressive zones will not significantly affect 

the mechanical properties of the reinforced concrete beams, but the gaps in the tensile region 

will affect these characteristics significantly. 

Keywords: Reinforce concrete beam, Protection pipes, Strength, Tensile zone. 
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ÖZET 

Yapılar tasarlanırken bazı durumlarda betonarme yapı elemanı içerisindeki boyuna donatılar 

belirli uzunlukta üst üste eklenerek yapılır. Buradaki üst üste eklenen donatıların ek 

uzunluğuna bindirme boyu denir. Şartnamelerde genellikle kolonlar için daha yaygın 

olmasına rağmen, bindirme boyunun betonarme kirişlerde de yapılması gerekli 

olabilmektedir. Amerika Beton Enstitüsü (ACI) şartnamesinde betonarme kolonlar için 

uygulanan bindirme boyunun benzer şartlarla betonarme kirişler için de kullanılıp 

kullanılmayacağı konusunda yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Bindirme boyu 

uzunluğunun ve tasarımının sağlıklı bir şekilde yapılması, özellikle yapının dayanım ve yük 

taşıma kapasitesi gibi mekanik özellikleri açısından oldukça önemlidir. Bindirme boyunun 

yetersiz olması durumunda gerilmeler donatı uçlarında yoğunlaşır ve bu durum şiddetli bir 

sarsıntı durumunda yapıda erken göçme gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Betonarme 

taşıyıcı elemanlara poli-propilen fiber katkılar ilave edildiğinde yapının mekanik özellikleri 

iyileştirilerek bindirme boyu uzunluğu optimize edilebilir. Fiber katkılar günümüzde dayanım 

ve dayanıklılığı yüksek, mekanik özellikleri iyi olan daha güçlü bir yapı elde etmek amacıyla 

kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada poli-propilen fiber katkısının betonarme kirişlerdeki bindirme boyu üzerine 

etkisi çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, 3 (üç) farklı poli-propilen fiber katkı oranına ve 

bindirme boyuna sahip 11 (on bir) adet betonarme kirişi eksenel yükleme deneylerine tabi 

tutulmuştur. Deneysel programda betonarme kirişler öncelikli olarak ACI şartname 

kapsamındaki minimum teorik bindirme boyuna göre tasarlanmıştır. Ardından betonarme 

kirişleri 3 ana gruba ayrılarak bindirme boyları 3 farklı poli-propilen katkı oranına göre 

azaltılmıştır. Deneysel program kapsamında deneye tabi tutulan her bir betonarme kirişi için 

ve eş zamanlı olarak yük-deplasman, enerji yutma kapasiteleri ve gerçek aderans boyları elde 

edilmiştir. Poli-propilen fiber katkılı betonarme kirişlerde bindirme boyunun kısa tutulmasının 

uygulanabilirlik, işlenebilirlik ve fabrikasyon açısından daha olumlu sonuçlar doğuracağı 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Betonarme kiriş, Bindirme boyu, Dayanım, Poli-propilen fiber. 
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ABSTRACT 

In some cases, longitudinal reinforcements within the reinforced concrete structural element 

are made by adding an overlap length over each other for designing structures. The additional 

length of the overlapping reinforcements is called the overlap length. Although the Codes are 

generally more common for columns, the overlap length may also need to be made in 

reinforced concrete beams. In the American Concrete Institute (ACI) Codes, there are not 

enough studies on whether the overlap lengths applied for reinforce concrete columns can be 

used for reinforce concrete beams with analogous conditions. For designing and/or 

performing the overlap length in a salubrious way is very important in terms of the structure 

of mechanical properties such as strength and load bearing capacity.  In the case of inadequate 

overlap length, the stresses concentrate on the ends of the reinforcement and in case of a 

severe impact it can cause serious problems such as premature collapse for the structures. 

Adding polypropylene fiber additives to load bearing reinforced concrete elements, the 

mechanical properties of the structures can be improved and the overlap length can be 

optimized. Nowadays poli-propilen fiber additives are used to obtain more forceful structures 

with high strength and durability and good mechanical properties.  

In this study, the effect of poly-propylene fiber additives on the overlap length of reinforced 

concrete beams was studied. Within the scope of the study, 11 reinforced concrete beams with 

3 different polypropylene fiber additive ratios and overlap length have been subjected to axial 

loading tests. In the experimental program, reinforced concrete beams are preferentially 

designed according to the minimum theoretical overlap length within the scope of ACI Codes. 

Then the reinforced concrete beams are divided into 3 main groups and the overlap lengths 

are reduced according to 3 different polypropylene additive ratios. Within the scope of the 

experimental program, load-displacement, energy absorption capacities and real development 

lengths were obtained simultaneously for each reinforced concrete beams. For the reinforced 

concrete beams with poly-propylene fiber additives it is expected that short keeping the 

overlap length will have more favorable results in terms of applicability, workability and 

fabrication. 

Keywords:  Reinforce concrete beam, Overlap length, Strength, Polypropylene fiber. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Pınarbaşı bölgesinden toplanan Urmu 

Ekşi Kara dut (Morusnigra L.) bitkisinin meyve ve yaprak bileşimlerinin belirlenmesi ve 

antimikrobiyal özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  

Bitkinin meyve ve yapraklarının kimyasal bileşimi Gaz Kromotografisi (GC) cihazı 

kullanılarak belirlenmiştir. Morus nigra L. bitkinin yağ asiti kompozisyonu yönünden 

incelendiğinde meyvesinde baskın yağ asitlerinin sırasıyla Linoleik asit %47,822, Palmitik 

asit %17,007, Oleik asit %14,589 olduğu görülürken, bitkinin yaprağında ise, alfa-Linolenik 

asit %21,212, Palmitik asit %18,881, Behenik asit %9,778 olduğu belirlenmiştir. Makro ve 

mikro element analizi ise yine Gaz Kromotografisi (GC) cihazı kullanılmıştır. Yaprak 

ekstraktının toplam azot miktarı incelendiğinde % ağırlık 2,5979 bulunurken, meyve 

ekstraktında ise % ağırlık 2,4977 oranında rastlanılmıştır. Toplam K konsantrasyonuna 

bakıldığında meyve ekstraktında bu değerin 17170 mg/kg olduğu, yaprakta ise 24000 mg/kg 

olduğu görülmüştür. Ca ise yaprakta 43100 mg/kg bulunurken, meyvede 3868 mg/kg olarak 

bulunmuştur. Bunların dışında P, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo minerallerine de rastlanılmıştır. 

Antimikrobiyal aktivite testi için Kirby-Bauer Disk Difüzyon Yöntemi kullanılmıştır. Bitkinin 

meyve ve yapraklarına ait kısımları etanol, metanol, etilasetat ekstraktları Soxhlet özütleme 

yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bitkinin ekstraktlarının 100 µl ve 200 µl konsantrasyonları, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella paratyphi A NCTC 13, S. poona RM350, Enterobacter 

cloacae, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Proteus sp., Klebsiella sp., Bacillus subtilis, 

Yersinia sp, Streptococcus thermophilus NCFB 2392, Candida albicans,  Aspergillus niger, 

Pantoea sp.,  Escherichiacoli 9539994, Lactococcus lactis subsp. lactisIL 1403 

mikroorganizmalara karşı denenmiştir. Standart antibiyotiklerin test mikroorganizmalarına 

karşı gösterdiği inhibisyon zonları ile kıyaslandığında Morus nigra L. ekstraktlarının daha az 



     2020 

GAZİANTEP
4. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN

VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi 

3 - 5 Nisan 2020  KONGRE ÖZET KİTABI  www.gapzirvesi.org  15 

antimikrobiyal aktivite gösterdiği bulunmuştur. En yüksek antimikrobiyal aktiviteyi meyvenin 

200 µl konsantrasyondaki saf ekstraktı 16 mm inhibisyon zonu ile S. aureus ATCC 29213 

bakterisine karşı göstermiştir. Meyve ve yapraklara ait 100 µl ve 200 µl konsantrasyonlu 

ekstraktlarının antifungal aktivitesine ise rastlanılmamıştır. 

Anahtar  Kelimeler:  Morus nigra L., Urmu Ekşi Kara dut, GC cihazı, Antimikrobiyal 

aktivite.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Pınarbaşı bölgesinden toplanan Urmu 

Ekşi Kara dut (Morus nigra L.) bitkisinin meyve ile yaprak özütlerinin antioksidan aktiviteleri 

ve fitokimyasal özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Urmu dutunun genel antioksidan 

aktivitesi DPPH süpürme metottu (Blois, 1958) ile belirlenmiştir. Fitokimyasal içerikler ise 

Stankovic (2011) ve Sharm ve Vig (2013) tarafından rapor edilen spektrofotometrik analizler 

ile test edilmiştir. Dut meyve ve yaprağındaki yüzde cinsinden antioksidan aktivite sırasıyla 

%68.23±1.73 ve 49.05±2.45 olarak hesaplanmıştır. Dut meyvesindeki toplam fenolik ve 

flavonoid madde miktarı 0.22±0.015 mg GAE/g ve 0.036±0.002 mg RE/g’dir. Dut 

yaprağındaki fitokimaysal analizler sonucunda total fenolik ve flavonoid içerik 0.99±0.037 

mg GAE/g ve 0.027±0.003 mg RE/g olarak belirlenmiştir. Dut meyve özütündeki yüksek 

antioksidan aktiviteye karşın toplam fenolik madde içeriği dut yaprak özütüne göre düşüktür. 

Total flavonoid madde içeriği açısından dut meyve özütlerinin daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Bu çalışmanın sonucuna göre ileriki uygulamalarımızda urmu dutu (morus 

nigra L.) bitkisinin meyve ve yaprak özütlerinin metal şelatlama aktivitesi ve indirgeme 

kapasitesi gibi farklı antioksidan aktivite tayin metotları kullanılarak fitoterapide potansiyel 

uygulanmasına yönelik analizler yapılması hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Morus nigra L, Urmu Ekşi Kara Dut, Antioksidan Aktivite, Fitokimyasal 

Özellik 
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DÜZGÜN YAYILI DÜŞEY YÜK ETKİSİNDEKİ KÜÇÜK İLKEL KUSURLU 

KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE NONLINEAR BEHAVIOR OF INITIALLY IMPERFECT 

BEAMS SUBJECTED TO VERTICAL UNIFORM LOAD 

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer TEKİN ATACAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa, 

İstanbul 

Prof. Dr. Receb Faruk YÜKSELER (Emekli) 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa, 

İstanbul 

ÖZET 

İlkel kusurlu kirişler, yapı elemanı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Kirişteki küçük ilkel 

kusur, imalat veya taşınma sırasında meydana gelmiş olabilmekte ve böylece, başlangıçta 

doğru eksenli olan çubuk, küçük bir eğriliğe sahip olabilmektedir. Kirişin düşey yükler 

altındaki davranışı, ilkel kusurun oluşması durumunda önemli ölçüde değişmektedir. Düşey 

yükler etkisi altındaki doğru eksenli çubukta yalnızca eğilme problemi söz konusu iken, aynı 

yükleme etkisinde çubuk ekseninin bir doğru olmadığı durumda stabilite problemi de 

oluşmaktadır. Ayrıca, düşey yükler etkisindeki ilkel kusurlu kirişte büyük yer değiştirmeler 

söz konusu olduğunda, incelenen stabilite problemi geometrik doğrusal olmayan bir yapıya 

sahip olmaktadır. Meydana gelen vurgu tipi stabilite problemi dolayısıyla, ilkel kusurlu kirişin 

burkulma sonrası davranışının incelenmesi gerekmektedir.  

Ele alınan çalışmada, düzgün yayılı düşey yük etkisindeki, iki ucu sabit mesnetli, küçük 

sinusoidal ilkel kusura sahip kirişlerin burkulma ve burkulma sonrası davranışları Euler-

Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde araştırılmaktadır. Probleme ait denge denklemleri, 

kinematik denklemler ve bünye denklemlerinden oluşan yönetici diferansiyel denklemler, 

geometrik doğrusal olmayan yapıdadır. Sonlu farklar yöntemi yardımıyla, doğrusal olmayan 

diferansiyel yönetici denklemler, cebirsel denklemlere uyarlanmıştır. Elde edilen cebirsel 

denklemlerin sayısal çözümünde Newton-Raphson yöntemi kullanılmıştır.  

Sayısal sonuçların elde edilmesinde boyutsuz büyüklükler kullanılmıştır. Boyutsuz küçük 

ilkel kusurun genliğinin, boyutsuz burkulma yükü ve boyutsuz burkulma çökmesi üzerindeki 

etkisini araştırmak üzere, “yük-ilkel kusurlu kirişin orta noktasındaki düşey yer değiştirme” 

grafikleri çizilmiştir. Elde edilen sonuçlardan, boyutsuz ilkel kusur genliğinin, hem boyutsuz 

burkulma yükü ve boyutsuz burkulma çökmesi değerlerine hem de burkulma modunun tipine 

önemli ölçüde etki ettiği görülmüştür. Ayrıca, genliğin açıklığa oranı ve narinlik katsayısı 

değerlerinin de burkulma modu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yüklemenin çeşitli 
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aşamalarına karşılık gelen yatay mesnet tepkisinin değerinin değişimi ve yüklemenin değeri 

ile olan ilişkisi grafikler çizilerek gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vurgu stabilitesi, doğrusal olmayan davranış, ilkel kusurlu kiriş 

 

ABSTRACT 

Initially imperfect beams are frequently used as structural elements. The small initial 

imperfection in a beam may have occurred during fabrication or transportation so that the 

beam may have a small curvature that is initially straight axis. The behavior of such a beam 

under vertical loads varies considerably if the initially imperfection is occurred. While there is 

only the flexural problem a beam with the straight axis under the effect of vertical loads, there 

is aditionally the stability problem when the beam axis is not straight under the same loading 

effect. Considering large displacements for the initially imperfect beam under the influence of 

vertical loads, the concerning problem is geometrically nonlinear. Due to the snap-through 

instability problem that occurs, the behavior of the initially imperfect beam after buckling 

should be examined, as well. 

In the present study, the buckling and postbuckling behaviors of pinned-pinned beams, having 

initially small sinusoidal imperfection, under uniformly distributed vertical loads are 

investigated within the framework of Euler-Bernoulli beam theory. The governing differential 

equations consisting of equilibrium equations, kinematical equations and constitutive 

equations are geometrically nonlinear. With the help of finite difference method, the nonlinear 

governing differential equations are converted to algebraic equations. Newton-Raphson 

method is used for the numerical solution of the algebraic equations obtained. 

Nondimensional parameters are used to obtain numerical results. In order to investigate the 

effect of the amplitude of the dimensionless small initial imperfection on the dimensionless 

buckling load and the dimensionless buckling midpoint deflection, "load-vertical midpoint 

deflection" graphics are drawn. From the results obtained, it is observed that the amplitude of 

the dimensionless initial imperfection significantly affect both the dimensionless buckling 

loads, dimensionless buckling midpoint deflections and the type of the buckling mode. In 

addition, the effects of the values of rise-to-span ratio and slenderness ratio on the buckling 

modes are investigated. The variations of the value of the horizontal support reaction 

corresponding to the various stages of the loading and its relationship with the value of the 

loading are shown by plotting graphs. 

Keywords: Snap-through instability, nonlinear behavior, initially imperfect beam 
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YALOVA VE GEBZE ŞEHİR MERKEZLERİNDEKİ ARAZİ ÖRTÜSÜ 

DEĞİŞİMİNİN YÜZEY SICAKLIĞINA ETKİSİNİN LANDSAT UYDU 

GÖRÜNTÜLERİNDEN ARAŞTIRILMASI 

Ayşe ÇELİK 

Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir 

Planlama Bölümü 29600 Kelkit/Gümüşhane/Türkiye 

Fatih ÇELİK 

Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programı Yüksek lisans, 41400 Gebze/Kocaeli/Türkiye  

ÖZET 

Hızlı gelişen şehirlerde yapı yoğunluğu artarken etkilerini daha sonra fark ediyoruz. Bu yoğun 

kentleşme ve sanayileşme öncesinde ısı depolama özelliği az olan toprak yerini betona ve 

asfalta bırakmaktadır. Şehirlerin ve sanayi alanlarının etrafındaki ham arazilere göre 

sıcaklığının yüksek olması Kentsel Isı Adası (KIA) olarak nitelendirilmektedir. Meteorolojik 

istasyon verileri hem de uzaktan algılama uydularından faydalanarak yüzey sıcaklığını tespiti 

kolaylaştırmaktadır. NDVI, NDWI, NDBI ve NDBaI indeksleri üretilerek arazi örtüsü tipleri 

için zamansal değişiminin kent alanlarındaki artış ve yüzey sıcaklığı artışının sebebinin arazi 

örtüsü değişimi olduğu gözlemlenmiştir. Şehirlerin planlama aşamasında bu etkilerle birlikte, 

bina yapısı ve yoğunluğunun da göz önüne alınarak sürdürülebilir ve ekolojik açıdan ısı tutma 

kapasitesi daha düşük materyal kullanılarak inşa edilmesi gerektiği daha hızlı büyüyen 

kentlerin acilen planlama stratejisini bu doğrultuda değiştirmesi gerektiği bir gerçektir. Bu 

çalışmada? Yalova İlinin, Merkez İlçesinin ve Kocaeli İlinin, Gebze İlçesinin 1991 ve 2019 

yılları arasında elde edilmiş Landsat uydu görüntülerinden faydalanarak şehir merkezinin 

büyümesine bağlı olarak yüzey sıcaklığı değişimi çıkartılarak arazi kullanım örtüsünün bu 

artışta etkisi gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Kentsel ısı adası, Yüzey sıcaklığı, Arazi örtüsü 

değişimi 

ABSTRACT 

As the density of buildings increases in the fast-developing cities, we realize its effects 

afterwards. Before this intensive urbanization and industrialization, soil which has a low heat 

storage feature yield to concrete and asphalt. The high temperature in the cities and industrial 

areas in comparison with surrounding raw lands is called Urban Heat Island (UHI). 

Meteorological station facilitates the detection of surface temperature by making use of data 

and remote sensing satellites. This is because surface temperature can be determined using 

both ground station data and remote sensing satellites. By producing NDVI, NDWI, NDBI 

and NDBaI indexes, it was observed that the temporal change for land cover types is due to 
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increasing urban areas and the reason for the increase in the surface temperature was land 

cover change. It is a fact that together with these effects, cities hould be built considering 

building structure and density ysing sustainable and ecologically low-heat materials and faster 

growing cities should urgently change their planning strategy in this direction. By exploiting 

Landsat satellite images obtained between 1991 and 2019 of Yalova and Gebze, land use 

cover is observed to affect this increase by subracting the surface temprature change due to 

the growth of the city centre. 

Keywords: Remote sensing, urban heat island, surface temperature, land cover change 
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SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNDEN AĞAÇ TESPİTİ VE SAYDIRILMASI 
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41400 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Fatih ÇELİK 
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Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programı Yüksek lisans, 41400 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

ÖZET 

Uzaktan algılama konusunda hava görüntülerinden yeryüzündeki ürün tespiti ve izlenmesi 

olanağı zaman tasarrufu ve ekonomiklik anlamında fayda getirmiştir. İnsansız hava araçları, 

tarımsal uygulamalar için zamanla efektif bir algılama platformu haline gelmiştir. Çeşitli 

yöntemlerle ürün tespiti otomatikleştirilmeye çalışılmış olsa da parametreler ve algoritmaları 

manuel olarak girmek durumundayız. Bu çalışma ağaç sayısının, taç boyutlarının çıkarılması 

ve yüksekliklerinin belirlenmesinde yarı otomatik yöntemler sunmaktadır. Bu kapsamda 

görünür dalga boyları ve kızılötesi bantların kombinasyonları ile vejetasyon indeksleri 

oluşturulmuştur. Ağaç taç boyutlarını kümeleme ve eşik değer belirleme ile tespiti sonucu 

arazi de alınan test noktalarıyla kıyası yapılmıştır.  Elde edilen vejetasyon indeksleri 

sonuçlarında %92 ile %96 arasında taç boyutu belirleme doğruluğu yakalanmıştır. Tespit 

edilen ağaçların taçları ile sahada alınan boyutların arasındaki ilişki katsayısı 0,9371’dir. 

Izgara desenli olarak dikili ağaçların oluşturduğu alanlarda ağaçların tamamının sayıldığı 

görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda zaman, maliyet ve iş gücünün çalışılan alanlara 

kıyasında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tarımsal izlemenin gerekli olduğu alanlarda bu 

tarz çalışmaların her yıl tekrarı sağlanarak ağaçların izlenmesi ve denetlenmesi konusunda 

oldukça başarılı sonuçlar elde edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: uzaktan algılama, insanız hava araçları, görüntü işleme, ağaç tespiti, 

vejetasyon indeksleri, ağaç tepesi tespiti. 

ABSTRACT 

In terms of remote sensing, the possibility of detecting and monitoring the product on the 

earth from the aerial images has brought benefits in terms of time saving and economy. 

Unmanned aircraft have become an effective detection platform for agricultural applications 

over time. Although we tried to automate product detection by various methods, we have to 

manually insert parameters and algorithms. This study provides semi-automated methods for 

removing the number of trees, crown sizes and determining their height. Vegetation indexes 

have been created with combinations of visible wavelengths and infrared bands. As a result of 

clustering of tree crown sizes and determination by determining the threshold value, the land 

was compared with the test points taken. The crown size determination accuracy between 

92% and 96% was achieved in the results of the vegetation indices obtained. The correlation 
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coefficient between the crowns of the detected trees and the dimensions taken in the field is 

0.9371. It was observed that all the trees were counted in the areas formed by the trees planted 

with a grid pattern. In line with these results, it provides a great advantage in comparison of 

time, cost and workforce to the studied areas. In areas where agricultural monitoring is 

required, this type of work will be repeated every year, resulting in very successful results in 

monitoring and controlling trees. 

Keywords: Remote sensing, unmanned aerial vehicles, image processing, tree detection, 

vegetation indexes, tree-top detection 
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ÖZET 

Metotreksat (MTX), dihidrofolat redüktazı inhibe eden ve hücrelerdeki tetrafolat seviyelerini 

azaltan bir folik asit antagonist ilaçtır. MTX, antiproliferatif etkisi nedeniyle yaklaşık 20 yıldır 

kanserlerin (akut lenfoblastik lösemi, sarkom, akciğer, meme ve mesane kanseri) ve 

enflamatuar hastalıkların (sedef hastalığı, multipl skleroz ve romatoid artrit) tedavisinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. MTX ile tedavi edilen hastaların% 60 ila% 93'ünde öksürük, 

nefes darlığı, ateş, zatürree, interstisyel akciğer hastalığı ve akciğer fibrozu görülmektedir. 

Vitaminler arasında suda çözünür B12 vitamininin, kırmızı kan hücresi oluşumu, sinir hücresi 

bakımı ve DNA sentezinde metil grubu bağışı gibi birçok metabolik sürece dahil olduğu 

bildirilmiştir. Çalışmada MTX-kaynaklı akciğer hasarında B12 vitamininin etkisini histolojik 

ve immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmamızda 32 adet 8-12 haftalık, 200-300 gr ağırlığında yetişkin Wistar albino türü erkek 

sıçanlar kullanıldı. Denekler rastgele her grupta n=8 olacak şekilde dağıtıldı. Grup I; Kontrol 

n=8, Grup 2; B12 vit. 15 gün boyunca 3μg intraperitoneal (ip) uygulandı, Grup 3; 

Methotreksat 20 mg/kg deneyin 8.gününde tek doz ip uygulandı, Grup 4; B12 vit. (3μg) + 

methotreksat (20 mg/kg). Deneyin sonlandırılmasıyla (15. günde) deneklerin akciğer dokuları 

alındı. Histopatolojik değerlendirme için masson trikrom. (MT), fibrozis için 

immunohistokimyasal. olarak α-SMA proteini boyandı.  

MT boyama sonucunda kontrol grubu akciğer dokuları normal histolojik görünüme sahipti. 

B12 vit. uygulanan grup kesitleri kontrole benzer görünümdeydi. MTX grubunda ise 
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çoğunlukla alveolar septumlar arasında olmak üzere yoğun fibrotik alanların olduğu gözlendi. 

MTX+B12 grubunda ise bu fibrotik alanların azaldığı belirlendi. İmmünohistokimya 

sonucuna göre α-SMA ekspresyonu kontrol grubuna göre MTX grubunda istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde arttı. MTX+B12 grubunda ise α-SMA ekspresyon yoğunluğunda kayda değer 

miktarda azaldı. 

α-düz kas aktin (αSMA) genellikle patolojik fibroblastları tanımlamak için kullanılır. αSMA+ 

hücrelerin başlıca ekstrasellüler matriks (ECM) kaynağı olduğu öne sürülmektedir. Çalışmada 

MTX’in kollajen birikimini arttırdığını ve bu artışın B12 vitamini ile azaldığını gördük. 

Sonuç olarak, B12 vit artmış α-SMA ekspresyonunu azaltarak dokuda MTX-kaynaklı hasarda 

etkili olduğu gösterilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Metotreksat, B12 vitamini, sıçan, akciğer. 

ABSTRACT 

Methotrexate (MTX) is a folic acid antagonist drug that inhibits dihydrofolate reductase and 

reduces levels of tetrafolate in cells. MTX has been widely used in the treatment of cancers 

(acute lymphoblastic leukemia, sarcoma, lung, breast and bladder cancer) and inflammatory 

diseases (psoriasis, multiple sclerosis and rheumatoid arthritis) for nearly 20 years due to its 

antiproliferative effect. Diseases such as cough, shortness of breath, fever, pneumonia, 

interstitial lung disease and lung fibrosis are observed in 60% to 93% of patients treated with 

MTX. Among the vitamins, water-soluble vitamin B12 has been reported to be involved in 

many metabolic processes such as red blood cell formation, nerve cell maintenance, and 

methyl group donation in DNA synthesis. The aim of the study was to evaluate the effect of 

vitamin B12 on MTX-induced lung damage histologically and immunohistochemically. 

In our study, 32 adult 8-12 weeks old male Wistar albino rats weighing 200-300 g were used. 

Rats were randomly distributed to n = 8 in each group. Group I; Control n = 8, Group 2; B12 

vit. 3μg intraperitoneal (ip) was applied for 15 days, Group 3; A single dose of rope was 

applied on the 8th day of the methotrexate 20 mg / kg experiment, Group 4; B12 vit. (3μg) + 

methotrexate (20 mg / kg). Lung tissues of the rats were taken at the end of the experiment 

(day 15). Masson trichrome for histopathological evaluation. (MT), immunohistochemical for 

fibrosis. α-SMA protein was stained. 

As a result of MT staining, the control group lung tissues had a normal histological 

appearance. B12 vit. group sections applied were similar to the control. In the MTX group, 

dense fibrotic areas were observed, mostly between the alveolar septa. In the MTX + B12 

group, it was determined that these fibrotic areas decreased. According to the 

immunohistochemistry result, α-SMA expression increased statistically significantly in the 

MTX group compared to the control group. In the MTX + B12 group, α-SMA expression 

density decreased significantly. 
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α-smooth muscle actin (αSMA) is often used to identify pathological fibroblasts. It is 

suggested that αSMA + cells are the primary source of extracellular matrix (ECM). In the 

study, we found that MTX increases collagen accumulation and this increase decreases with 

vitamin B12. As a result, B12 vit has been shown to be effective in MTX-induced damage in 

tissue by reducing increased α-SMA expression. 

Keywords: Methotrexate, Vitamin B12, rat, lung. 
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ÖZET 

Sisplatin, kafa ve boyun, akciğer, testis, yumurtalık ve mesane kanseri gibi çeşitli katı 

tümörlerin tedavisinde kullanılan bir antineoplastik maddedir. Hücre için de yapısal ve 

fonksiyonel mitokondri hasarına yol açar, reaktif oksijen türlerinin açığa çıkmasıyla oksidatif 

stresin tetiklenmesine neden olur. Hücre ölüm mekanizmalarından biri olan otofaji hücrede 

metabolizma, morfogenez, yaşlanma, hücre ölümü süreçlerinde rol oynadığı bilinmektedir. 

Çalışmamızda sisplatin-kaynaklı oküler toksisite de otofajinin rolünün belirlenmesi 

amaçlanmıştır.   

Çalışmada 40 adet yetişkin Wistar albino cinsi erkek sıçan dört eşit gruba ayrıldı. Grup I; 

Kontrol, Grup II; Sisplatin; deneyin 7.gününde tek doz 8 mg/kg intraperitoneal (ip) sisplatin 

uygulandı, Grup III; Deneyin 1.gününden başlayarak 3-metiladenin 15 mg/kg (ip) 15 gün 

boyunca günde tek doz uygulandı, 7.gün 8 mg/kg (ip) tek doz sisplatin uygulandı, Grup IV; 

Deneyin 1.gününden başlayarak rapamisin 2 mg/kg (ip) 15 gün boyunca günde tek doz 

uygulandı, 7.gün 8 mg/kg (ip) tek doz sisplatin uygulandı. Deney sonunda gözler çıkarılarak 

histolojik (Hematoksilen-Eozin (HE)) ve immunohistokimyasal (mikrotübül-ilişkili protein 

hafif zincir-3 (LC3AB ve LC3B) incelemeler için boyandı.  

Kontrol grubu göz kesitleri normal histolojik görünüme sahipti. Grup II kesitlerinde retina 

tabakasında özellikle ganglion hücre tabakasını oluşturan hücrelerde dağılma olduğu 

belirlendi. İç nükleer hücre tabakasında disorganizasyon ve dejenerasyon, fotoreseptör 

tabakasında da disorganizasyon olduğu belirlendi. Grup III ve Grup IV kesitlerinde de benzer 

histolojik bulgulara rastlandı. LC3B ve LC3AB ekspresyon yoğunlukları kontrole kıyasla 

Grup II ve IV’de istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttı.  

Otofajide görevli olarak tanımlanan (otofaji ilişkili gen) Atg proteininin homoloğu LC3 

proteinidir. Otofaji sırasında LC3AB proteini LC3B’ye dönüştürülür. LC3B’nin varlığı 

otofagozom varlığının göstergesi olarak kabul edilir. Sonuçlarımıza göre sisplatin’nin neden 

olduğu histolojik hasarın yanı sıra artmış LC3B ekspresyonu da dokuda otofajinin göstergesi 

olarak kabul edilir. Rapamisin otofaji aktivatörü, 3metiladenin ise inhibitörüdür. Grup IV ‘de 

artmış LC3B ekspresyonu dokuda otofajinin indüklendiğinin göstergesidir. Bu çalışmada, 

sisplatinin oküler toksisiteye sebep olduğu ve otofajiyi de aktive ettiği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelime: Sisplatin, otofaji, göz, sıçan. 



       2020 

GAZİANTEP 
4. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN 

VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi 
 

3 - 5 Nisan 2020              KONGRE ÖZET KİTABI               www.gapzirvesi.org   27 

ABSTRACT 

Cisplatin is an antineoplastic agent used in the treatment of various solid tumors such as head 

and neck, lung, testicle, ovarian and bladder cancer. It also causes structural and functional 

mitochondria damage for the cell, causing oxidative stress to be triggered by the release of 

reactive oxygen species. Autophagy, one of the cell death mechanisms, is known to play a 

role in cell metabolism, morphogenesis, aging and cell death processes. In this study, it was 

aimed to determine the role of autophagy in cisplatin-induced ocular toxicity. 

In the study, 40 adult Wistar albino male rats were divided into four equal groups. Group I; 

Control, Group II; Cisplatin; On the 7th day of the experiment, a single dose of 8 mg/kg 

intraperitoneal (ip) cisplatin was administered, Group III; 15 mg/kg (ip) of 3-methyladenine 

was administered during 15 days starting from the 1st day of the experiment, cisplatin on the 

7th day, a single dose of 8 mg / kg (ip) was administered. Group IV; 2 mg / kg (ip) rapamycin 

was administered during 15 days starting from the 1st day of the experiment, cisplatin on the 

7th day, a single dose of 8 mg / kg (ip) was administered. At the end of the experiment, the 

eyes were removed and stained for histological (Hematoxylin-Eosin (HE)) and 

immunohistochemical (microtubule-related protein light chain-3 (LC3AB and LC3B) 

examinations.  

Group I eye sections had normal histological appearance. In Group II sections, it was 

determined that there was a disorganization in the retinal layer, especially in the cells that 

make up the ganglion cell layer. Disorganization and degeneration in the inner nuclear cell 

layer, and disorganization in the photoreceptor layer. Similar histological findings were 

observed in Group III and Group IV sections. LC3B and LC3AB expression intensities 

increased statistically significantly in Group II and especially in group IV compared to 

control. 

The homologue of the Atg protein (autophagy related gene) identified as the autophagy task is 

the LC3 protein. During autophagy, the LC3AB protein is converted to LC3B. The presence 

of LC3B is considered to be an indicator of autophagoma. According to our results, besides 

histological damage caused by cisplatin, increased LC3B expression is also considered as an 

indicator of autophagy in tissue. Rapamycin is an autophagy activator and 3methylade is an 

inhibitor. Increased LC3B expression in group IV is an indication that autophagy is stimulated 

in tissue. In this study, it was concluded that cisplatin causes ocular toxicity and activates 

autophagy. 

Keywords: Cisplatin, autophagy, eye, rat. 
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KİFOTİK POSTÜRÜ OLAN ADELÖSAN KIZLARDA SOLUNUM ve POSTÜR 

EGZERSİZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF RESPIRATORY AND POSTUR EXERCISE EFFECT IN 

ADELOSAN GIRLS WITH KYPHOTIC POSTURES 

İmran KANDEĞER 

Özel Beyaz Damla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Onikişubat. Kahramanmaraş 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Erdan KOCAMAZ 

Hasan Kalyoncu Üniversites, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü, Şahinbey, Gaziantep 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, kifotik postürü olan adelösan kızlarda solunum ve postür egzersiz 

etkisininin incelenmesi amacıyla planlandı.  

Yöntem: Araştırmaya yaşları 11 ile 14 arası yaş arası postürel kifozu olan 40 kız çocuğu dahil 

edildi (yaş ort=12,55±71,5 yıl). Bireyler, solunum ve postür egzersizi grubu (N=20) ve postür 

egzersizi grubu (N=20) olacak şekilde randomize olarak iki gruba ayrıldı. Bireylerin mezura 

ile C7-duvar arası ölçüldü, flexruler ile C7-T12 arası eğriliği değerlendirdi, spirometre ile 

inspirasyonlarına bakıldı. Tüm değerlendirmeler başlangıçta ve 8. haftanın sonunda 

uygulandı. Solunum ve postür grubu solunum ve postür egzersizlerini ev egzersizi olarak 

haftada 3 gün 8 hafta süresince yaptı. Postür grubu ise sadece postür egzersizlerini ev 

egzersizi olarak haftada 3 gün 8 hafta süresince yaptı. Bulgular: Başlangıç ve 8. hafta 

sonundaki veriler incelendiğinde, her iki gupta da kifotik postürün azaldığı görüldü fakat 

inspirasyon kapasitesinde anlamlı bir fark bulunamadı (p<0,05).  

Tartışma: Adelösan dönemde yapılan postür egzersiz eğitiminin omurga sağlığını koruduğu 

bilinmektedir. Kifotik postür solunum kapasitesinin azalmasına ve vertebralara binen yükün 

artmasına neden olmaktadır. Adelösan dönemde düzenli yapılan solunum ve postür 

egzersizlerinin kas iskelet sisteminin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasında 

olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Solunum, Postür egzersizi, Kifoz, Solunıum egzersizi 

ABSTRACT 

Objective: This study was planned to investigate the effect of respiration and posture exercise 

in adelosan girls with kyphotic posture.  

Method: The study included 40 girls aged 11 to 14 years with postural kyphosis (mean age = 

12.55 ± 71.5 years). Individuals were randomly divided into two groups as respiratory and 

posture exercise group (N = 20) and posture exercise group (N = 20). The individuals 

measured between the tape measure and the C7-wall, evaluated the curvature between 

flexruler and C7-T12, and inspired by spirometry. All evaluations were performed at the 
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beginning and at the end of the 8th week. Respiratory and posture group performed breathing 

and posture exercises as home exercise 3 days a week for 8 weeks. The posture group did 

only posture exercises as a home workout for 3 days a week for 8 weeks. 

Results: When the data at the beginning and at the end of the 8th week were examined, it was 

seen that the kyphotic posture decreased in both groups, but there was no significant 

difference in inspiration capacity (p <0.05).  

Discussion: Posture exercise training in adeloscence is known to protect spine health. 

Kyphotic posture causes decreased respiratory capacity and increased load on the vertebrae. It 

is thought that regular breathing and posture exercises performed in the adolescent period 

have positive effects on the healthy development of the musculoskeletal system and 

increasing the quality of life. 

Keywords: Respiratory, Posture exercise, Kyphosis, Respiratory exercise 
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 OZON TEDAVİSİNİN OSTEOARTRİTTE KULLANIMI 

 USE OF OZONE THERAPY IN OSTEOARTRITIS 

Uzm. Dr. Nevzat GÖNDER 

 Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Gaziantep 

ÖZET 

Ozon tedavisinin tıpta çeşitli şekillerde faydalı olduğu bulunmuştur. 150 yıl önce ilk kez 

kullanıldığında amaç  hastalıkları dezenfekte etmek ve tedavi etmekti. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında, yaralara uygulanması sadece dezenfekte etme yeteneğini değil, aynı zamanda kan 

akışına yardımcı olma ve antienflamatuar etkiler üretme yeteneğini de gösterdi. Günümüzde 

aşağıdakileri tedavi etmek için kullanılır: enfekte yaralar, dolaşım bozuklukları, geriatrik 

bozukluklar, romatizma ve artrit, kanser, AIDS. 

Osteoartrit (OA)  işlevi etkileyen ve ağrıya neden olan dejeneratif bir hastalıktır. O3 (Ozon) 

infiltrasyonu anabolizmayı hızlandırır ve kıkırdak ve kemikte daha iyi vaskülarizasyon üretir. 

Dizdeki osteoartiküler hastalıkla ilgili olarak,verilen O3 ün gaz konsantrasyonu ile etki 

arasında büyük bir çeşitlilik vardır. Diz ekleminde periartiküler, eklem içi ve subkutan 

uygulanabilir. Şu anda, diz OA'nin  bilinen bir tedavisi yoktur. Bu nedenle diz OA'nın neden 

olduğu semptomların iyileşmesine odaklanılmaktadır. O3 eklem hareket aralığını (ROM) 

geliştirir ve dejeneratif süreci yavaşlatır. Ayrıca kondrositleri, kök hücreleri, enflamatuar 

sitokinleri, nitrik oksit ve mineral metaloproteinazları inhibe edebilir. Uzun yıllar boyunca, 

eklem içi O3 enjeksiyonları etkili olan maliyetsiz bir prosedür olarak bulunmuştur. Şiddetli 

OA olan hastalar, düşük dereceli OA olanlarla aynı oranda iyileşme göstermiştir. OA'nın 

patofizyolojisi, proteoglikanazlar ve kollajenazlara bağlı artmış matris degradasyonu ile 

birlikte eklem kıkırdağının tahrip edilmesi ve yumuşaması ile karakterizedir. Aktive edilmiş 

kondrositler ve monositler, TNF- α ve IL-1'i serbest bırakarak enflamasyonu çoğaltan 

enzimleri serbest bırakır. O3, ilk aşamada prostaglandin E2 gibi proenflamatuar sitokinleri 

inhibe edecektir. İkinci aşama sırasında  IL-10, TGF- β ve IL-4 gibi inhibitör sitokinleri aktive 

edecek antioksidan enzimler ve neoanjiyogenezi uyaracaktır. Bunların hepsi fibroblastları, 

kondrositleri ve kök hücreleri uyararak eklem eklemini onarma sürecinde birlikte çalışır. 

Ozon, uzun zamandır tıp alanında bilinirliği olan ve birçok fizikokimyasal özellikleri ortaya 

konmuş bir moleküldür. Bununla beraber, tedavide kullanımı klinik pratikte daha geç 

yaygınlaşma eğilimindedir. Elde edilmesi ve tekrarlanması kolay bir tedavi metodu olarak, 

kas iskelet sistemi hastalıklarında geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Kullanıcı eğitimi ve 

tecrübesi, uygun doz ve uygulama tekniğinin seçiminde önem arz etmekte ve tedavide başarı 

şansını arttırabilmektedir. Literatürde kısıtlı sayıda klinik çalışma mevcuttur. Kanıt değeri 

yüksek bilimsel verilerin artması, ozon tedavisinin kullanım standartlarının oluşmasına 

katkıda bulunacak ve kas iskelet sistemi hastalıklarıyla ilgili hekim grubunun günlük pratiğine 

daha çok girmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ostaeoartrit, Ozon, Kıkırdak 
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ABSTRACT 

Ozone therapy has been found to be useful in several ways in medicine. When it was first 

used more than 150 years ago, it was to disinfect and treat diseases.During the First World 

War, its application to wounds showed not only its ability to disinfect but also to aid blood 

flow and produce anti-inflammatory effects. Today it is used for treating the 

following:infected wounds, circulatory disorders, geriatric disorders, rheumatism and arthritis, 

cancer,AIDS. 

Osteoarthritis (OA)  is a degenerative disease that affects function and produces pain.O3

(Ozone)  infiltration accelerates anabolism and produces better vascularization on cartilage and 

bone. Regarding knee osterarticular disease, there is a great variability in terms of gas 

concentration of O3 as well as the side of injection. On the knee joint, it could be either 

periarticular, intra articular, and subcutaneous. Currently, there is no cure for knee OA. 

Because of this there is a focus on the amelioration of the symptoms caused by knee OA. 

O3 improves the range of motion (ROM) and slows down the degenerative process. It also is 

able to inhibit chondrocytes, stem cells, inflammatory cytokines, nitric oxide, and mineral 

metalloproteinases. Over the many years, intra articular O3 injections have found to be a 

costless procedure that is effective. Patients who have severe OA will improve at about the 

same rate as those with low grade OA. The pathophysiology of OA is characterized by the 

destruction and softening of articular cartilage along with increased matrix degradation due to 

proteoglycanases and collagenases. Activated chondrocytes and monocytes release enzymes 

which by releasing TNF-α and IL-1 multiply the inflammation. O3 would inhibit the 

proinflammatory cytokines such as prostaglandin E2 (PGE2) during the first phase. During 

the second phase, O3 will act over inhibitory cytokines such as IL-10, TGF-β, and IL-4, 

antioxidant enzymes, and neoangiogenesis. These are all working together in the process of 

repairing the articular joint by stimulating fibroblasts, chondrocytes, and stem cells. Ozone is 

a molecule that has been known for a long time in medicine and has many physicochemical 

properties. However, its use in treatment tends to become widespread in clinical practice later. 

As a treatment method that is easy to obtain and repeat, it has a wide range of uses in 

musculoskeletal diseases. User training and experience are important in the selection of the 

appropriate dosage and application technique and can increase the chance of success in 

treatment. There are a limited number of clinical studies in the literature. Increasing scientific 

data with high evidence value will contribute to the establishment of the usage standards of 

ozone therapy and will enable the physician group to participate more in the daily practice of 

musculoskeletal diseases. 

Keywords: Osteoarthritis, Ozone, Cartilage 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312702/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/7621.php
https://www.medicalnewstoday.com/info/cancer-oncology/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/17131.php
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RNA’YA EPİGENETİK YAKLAŞIM 

EPİGENETİC APROACH OF RNA 

Arş. Gör. Zeliha TUNCER 

KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Karatay, Konya 

Öğr. Gör. Saliha KURT 

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hiz. ve Tek. Bölümü, Odyometri 

Programı, Selçuklu, Konya 

ÖZET 

Rübonükleik asit (RNA) nükleotitlerden oluşan polimerik yapıya sahip bir nükleik asittir. 

RNA birçok biyolojik süreçte rol almaktadır. Protein sentezi (translasyon), gen regülasyonu, 

X kromozom inaktivasyonu gibi hücre için çok önemli rolleri vardır. Transkripsiyon sonrası 

mRNA modifikasyonları RNA epigenetiği olarak adlandırılmaktadır. RNA'da DNA’ya göre 

daha fazla modifikasyon olmaktadır çünkü DNA genetik bilgi deposu iken RNA mRNA, 

rRNA, tRNA, miRNA gibi farklı türlerine sahiptir ve farklı katalitik, gen düzenleme, protein 

sentez fonksiyonlarına sahiptir. Çeşitli kimyasal modifikasyonlar nükleik asitlerin alternatif 

formlarını oluşturmaktadır. DNA da yaklaşık 12 alternatif form varken RNA yaklaşık 140 

alternatif forma sahiptir. Modifikasyonlar nükleik asitlerin yapılarını değiştirir ve hücresel 

fonksiyonları olan spesifik proteinlerin bağlanmasını sağlar. RNA’da posttranskripsiyonel 

modifikasyonlar yaklaşık 60 yıl önce Psödoouridinin (Ψ) tanımlanması ile keşfedildi. 

RNA’da en yaygın bulunan modifiye nükleosidedir ve birçok RNA’da bulunmaktadır. 

RNA'larda gözlenen 3 majör modifikasyon, 2’-0-metil nükleotit, 5-metilsitozin (m5C) ve N6-

metil adenindir (m6A). 

2’-O-metil nükleotit (Nm) ribozun 2.hidroksil grubuna metil bağlanması ile oluşmaktadır. 

Genellikle ribozomal RNA ve small nuklear RNA’da bulunmaktadır. 5-metilsitozin 

modifikasyonu arkea ve ökaryot tRNA’sında sıkça rastlanmaktadır. Bakterilerde, bazı 

virüslerde, maya ve bitkilerde m6A modifikasyonu bulunmaktadır. Aynı zamanda tRNA, 

rRNA, snRNA ve long noncoding RNA’larda m6A modifikasyonu bulunmaktadır. m6A 

modifikasyonunda epigenetik kontrol için 3 grup protein (writer, eraser ve reader) gereklidir. 

Writer spesifik bölgelerde kimyasal modifikasyonları katalize eder, Eraser bu 

modifikasyonları kaldırır. Reader ise modifiye olmuş bölgeleri tanır ve modifiye bazlara 

bağlanır. m6A modifikasyonu sirkadiyen ritimini düzenlemektedir. Sirkadiyen ritimi 

düzenleyen genlerin traskriplerinde m6A modifikasyonları tanımlanmıştır. m6A 

modifikasyonunun embriyonik kök hücrelerin farklılaşmasında önemli bir rol oynadığı 

bulunmuştur.  Embriyonik kök hücrelerde pluripotent regülatör kodlayan Nanog, KLF4, myc, 

Lin28, Med1 genlerinin mRNA’larının m6A ile modifiye olduğu bulunmuştur. m6A 

modifikasyonları embriyonik kök hücrenin ektoderm, mezoderm ve endoderm yapılarına 

dönüşümünde etkilidir. 
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Son yıllarda, DNA'nın epigenetik mekanizmalarını anlamak için birçok çalışma yapılmıştır. 

Bununla birlikte, RNA epigenetiği çalışmaları çok yeni bir alandır ve biyolojik önemini 

anlamak için birçok çalışma gerektirir. 

Anahtar Kelimeler: RNA modifikasyonu, 2-0-methyl nükleotit, 5-metilsitozin (m5C), N6 -

metil adenin, epigenetik 

ABSTRACT 

Rübonucleic acid (RNA) is a polymeric nucleic acid consisting of nucleotides. RNA plays a 

role in many biological processes. It has very important roles for the cell such as protein 

synthesis (translation), gene regulation, X chromosome inactivation. Post transcriptional 

mRNA modifications are called RNA epigenetics. There are more modifications in RNA than 

DNA because the DNA is a genetic repository of information, while RNA has different types 

of mRNA, rRNA, tRNA, miRNA, and has different catalytic, gene regulation, protein 

synthesis functions. Various chemical modifications constitute alternative forms of nucleic 

acids. While DNA has about 12 alternative forms, RNA has about 140 alternative forms. 

Modifications change the structure of nucleic acids and enable binding of specific proteins 

with cellular functions. Identification of pseudouridine (Ψ) was discovered about 60 years 

ago. It is the most common modified nucleoside in RNA and is found in many RNAs. The 3 

major modifications observed in RNAs are 2-O-methyl nucleotide, 5-methylcytosine (m5C) 

and N6-methyl adenosine. 2'-O-methyl nucleotide (Nm) is formed by methyl binding to the 

second hydroxyl group of ribose. It is usually found in ribosomal RNA and small nuclear 

RNA. Modification of 5-methylcytosine is frequently encountered in archea and eukaryotic 

tRNA. There is m6A modification in bacteria, some viruses, yeast and plants. There are also 

m6A modifications in tRNA, rRNA, snRNA and long noncoding RNA. In m6A modification, 

3 groups of proteins (writer, eraser and reader) are required for epigenetic control. Writer 

catalyzes chemical modifications in specific regions, Eraser removes these modifications. 

Reader recognizes the modified regions and binds to modified bases. The m6A modification 

regulates the circadian rhythm. m6A modifications have been described in the transcripts of 

genes regulating circadian rhythm. m6A modification has been found to play an important role 

in the differentiation of embryonic stem cells. Nanog, KLF4, myc, Lin28, Med1 genes 

encoding the pluripotent regulator in embryonic stem cells were found to be modified with 

m6A. m6A modifications are effective in the transformation of embryonic stem cells into 

ectoderm, mesoderm and endoderm structures. In recent years, many studies have been done 

to understand the epigenetic mechanisms of DNA. However, RNA epigenetics studies are a 

very new area and require many more studies to understand its biological significance. 

Keyworsd: RNA modifications, 2-O-methyl nucleotide, 5-methylcytosine (m5C) and N6-

methyl adenosine (2), epigenetics 
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VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA VEMP (VESTİBÜLER UYARILMIŞ 

MİYOJENİK POTANSİYELLER) YANITLARI 

VEMP (VESTİBULAR EVOKED MYOGENİC POTENTİALS) RESPONSES İN 

VESTİBULAR SYSTEM DİSEASES 

Öğr. Gör. Saliha KURT 

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hiz. ve Tek. Bölümü, Odyometri 

Programı, Selçuklu, Konya 

Arş. Gör. Zeliha TUNCER 

KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Karatay, Konya 

ÖZET 

Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (VEMP: “Vestibular Evoked Myogenic 

Potential”) testi, kulaklık aracılığıyla kulağa verilen şiddetli spesifik bir işitsel uyaran 

vasıtasıyla periferik vestibüler uç organların uyarılması ve boyun kaslarında (SCM) bir 

elektromiyografik yanıt oluşturulması prensibine dayanan elektrofizyolojik bir testtir. İşitsel 

uyaran standart protokolde 500 Hz’lik tone-burst özelliktedir; kulaklık vasıtasıyla deneğe 

sırasıyla sağ ve sol kulak için uygulanarak kasılı haldeki ipsilateral SCM 

(Sternokleidomastoid) kasının elektromiyografik aktivitesi kaydedilir. Klinikte sakkülün ve 

inferior-vestibüler sinirin santral bağlantılarının işlevselliğinin değerlendirilmesi için 

kullanılır. Öyle ki, işitsel uyaran verildikten yaklaşık 13-23 ms sonra ortaya çıkan VEMP 

yanıtı, sinyal özellikleri bakımından Ménière, Vestibüler Nörit ve Benign Paroksismal 

Pozisyonel Vertigo (BPPV) gibi periferik vestibüler sistem hastalıklarında farklılıklar 

göstermektedir. Ayrıca migrenöz vertigo ve MS (Multiple Skleros) gibi bazı santral sitemi 

etkiyen patolojilerde de Vemp yanıtları kontrole göre değişim göstermektedir. 

Bu çalışmada, periferik ve santral sistemi etkileyen patolojilerde Vemp sinyal özelliklerinin 

farklılıklarını gösteren birçok çalışma incelenmiş ve Vemp yanıtlarının fiziksel 

parametrelerindeki değişim (latans, genlik vb.) analiz edilmiştir.  

Çalışmadaki amacımız; periferik ve santral sistem hastalıklarında Vemp yanıtlarında oluşan 

farklılıkları kategorize etmek ve Vemp yanıtlarının fiziksel parametrelerine dayanarak 

vestibüler sistemde oluşan patolojinin periferik ya da santral ayrımını yapabilmek, hastalık 

gruplarının tanılandırılmasına yönelik gelecekteki çalışmalarımıza bir temel teşkil etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Vemp, periferik vestibüler sistem hastalıkları, santral vestibüler sistem 

hastalıkları 
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ABSTRACT 

The Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP: “Vestibular Evoked Myogenic 

Potential”) test is an electrophysiological test based on the principle of stimulating peripheral 

vestibular end organs and generating an electromyographic response in the neck muscles 

(SCM) through a severe specific auditory stimulus delivered to the ear through the earpiece. 

The auditory stimulus is 500 Hz tone-burst in the standard protocol; Electromyographic 

activity of the contracted ipsilateral SCM (Sternocleidomastoid) muscle is recorded by 

applying it to the subject, respectively, for the right and left ears. It is used in the clinic to 

evaluate the functionality of the central connections of the sacral and inferior vestibular nerve.  

So much so that the VEMP response, which occurs approximately 13-23 ms after the auditory 

stimulus, differs in peripheral vestibular system diseases such as Ménière, Vestibular Neuritis 

and Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) in terms of signal characteristics. In 

addition, in some pathologies affecting some central system such as migrainous vertigo and 

MS (Multiple Scleros), Vemp responses vary according to the control.  

In this study, many studies showing the differences of Vemp signal characteristics in 

pathologies affecting the peripheral and central system are examined and the change in the 

physical parameters (latency, amplitude, etc.) of Vemp responses are analyzed. 

Our aim in the study; To categorize the differences in Vemp responses in peripheral and 

central system diseases, and to make a peripheral or central distinction of the pathology 

formed in the vestibular system based on the physical parameters of the Vemp responses, to 

form a basis for our future studies for the diagnosis of disease groups. 

Keyworsd: Vemp, peripheral vestibular system diseases, central vestibular system diseases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2020 

GAZİANTEP
4. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN

VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi 

3 - 5 Nisan 2020  KONGRE ÖZET KİTABI  www.gapzirvesi.org  36 

ROTOR ÇUBUĞU ARIZASI TEŞHİSİNİN DÜŞÜK MALİYETLİ BİR EL CİHAZI 

İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

IMPLEMENTATION OF ROTOR BAR FAULT DIAGNOSTIC WITH A LOW-COST 

HAND DEVICE 

Öğr. Gör. Mustafa PARLA 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 

Prof. Dr. Hayri ARABACI 

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik 

Tesisleri Anabilim Dalı 

ÖZET 

Asenkron motorların arızaları ile ilgili son 20 yılda çok sayıda çalışma yapılmaktadır. 

Çalışmalarda genellikle veri alma kartları ve yüksek kapasiteli işlemcilere sahip bilgisayarlar 

kullanılmaktadır. Bu durumda teşhis sistemlerinin bir fabrika ortamında pratik olarak 

uygulanabilmesi çok maliyetli olmaktadır. Ayrıca fabrika ortamında bulunan her bir motor 

için teşhis sisteminin oluşturulduğu düşünülürse maliyet artmakta ve uygulanabilirlik 

zorlaşmaktadır. Taşınabilir el cihazı şeklinde tasarlanan bir arıza teşhis sistemi hem maliyet 

hem de uygulama kolaylığı getirecektir. Ancak el cihazında kullanılabilecek düşük kapasiteli 

işlemci, teşhis algoritmalarında kullanılan işlem yükü yüksek işlemleri gerçekleştirmek için 

özel çözümler gerektirmektedir. Dolayısıyla teşhis için bir el cihazı gerçekleştirmek 

zorlaşmaktadır.  

Bu çalışmada rotor arızası teşhisi için taşınabilir bir el cihazı uygulaması gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. Özellik çıkarımı için motorun hat akımının frekans spektrumundan 

faydalanılmıştır. Frekans spektrumu Hızlı Fourier Dönüşümü ile elde edilmiştir. Motor akımı 

hall sensörü kullanılarak örneklenmiştir. Sistemde 16 bitlik mikrodenetleyici ile işlemler 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistem hem fabrikaların düşük maliyetli olarak arıza 

teşhisini mümkün kılmış hem de farklı konumlardaki motorlara uygulamayı da 

kolaylaştırmıştır. Deneysel sonuçlar önerilen yöntemin ve gerçekleştirilen sistemin arıza 

teşhisini gerçekleştirebildiği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arıza Teşhisi, Asenkron Motor, Mikrodenetleyici, Rotor Arızaları 

ABSTRACT 

Many studies have been made on the faults of asynchronous motors for the last 20 years, and 

continue. High-speed data acquisition cards and computers with powerful processors are 

generally used in these studies. In this situation, the practical implementation of the diagnosis 

systems in factories is very costly. Also, the cost of the system increases and the applicability 
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becomes more difficult when we consider that a diagnosis system is created for each motor 

separately in the factory. The diagnostic system as a handheld device will provide low cost 

and ease of use of the application. However, the low-capacity processor that can be used in 

the handheld device requires special solutions to perform the operations that need more 

calculations in diagnostic algorithms. Therefore, the implementation of a handheld device for 

diagnosis becomes difficult.  

In this study, it is aimed to realize the application of a portable handheld device for the 

diagnosis of rotor failure. The frequency spectrum of the line current of the motor was used 

for feature extraction. The frequency spectrum was obtained by Fast Fourier Transform. The 

motor current is sampled by using the hall sensor. Operations were carried out with a 16-bit 

microcontroller in the system. The realized  system not only made it possible to diagnose the 

motor failures for the factories at low cost but also made it possible to easily apply it to 

motors in different locations. It has been shown with experimental results that the proposed 

method and the system performed can detect fault diagnosis. 

Key Words: Fault Detection, Asynchronous Motors, Microcontroller, Rotor Faults 
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DOKSORUBİSİN VE AGOMELATİNİN SIÇANLARDA ANTİOKSİDAN DURUM 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

EFFECTS OF DOXORUBICIN AND AGOMELATINE ON ANTİOXIDANT STATUS IN 

RATS 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Alanya, Antalya. 

Assist. Prof. Hasan Basri SAVAS 

Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biochemistry. Alanya, Antalya 

ÖZET 

Amaç: Bir antrasiklin antibiyotik olan doksorubisinin (DOX) farklı kanser tedavilerinde 

kullanılan anti-tümör ve anti-neoplastik etkili bir ajandır ve non-neoplastik dokular üzerinde 

oksidatif strese sebep olabilir. Yenilikçi bir antidepresan olan Agomelatin (AGO);  5HT (2C) 

reseptör antagonist aktivitesine sahip, güçlü bir antioksidan olan melatonin agonistidir ve 

majör depresif bozuklukların tedavisi kullanılmaktadır. Bu çalışmada; anti-inflamatuar ve 

anti-oksidan özelliği olan AGO kullanımı sonucunun sıçanlarda DOX ile indüklenen deneysel 

toksisite modelinde meydana gelen oksidatif stres ve antioksidan kapasite değişikliğini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal-Metot: Kontrol, 12. Gün 40 mg/kg intraperitoneal olarak DOX ve 20 ve 40 mg/kg 

AGO uygulanıp sonra 12. Gün 40 mg/kg intraperitoneal olarak DOX uygulanan olmak üzere 

dört grup bulunmaktadır. Her grupta denek sayısı 8’dir. Deney sonunda sakrifiye edilen 

sıçanlardan kan örneği alındı. Serumda kolorimetrik yöntem ile total antioksidan status 

(TAS), total oksidan status (TOS) ölçüldü. Oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplandı. Sonuçlar 

Anova test ile gruplar arasında karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p<0,05 

kabul edildi. 

Bulgular: TAS, TOS ve OSI, açısından Anova test ile karşılaştırıldığında gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulundu (p<0,001). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu post-hoc testler 

ile incelendiğinde DOX uygulamasının oksidatif stresi arttırdığı, antioksidan etkinliği 

azalttığı, AGO uygulamasının ise dozla orantılı olarak artmak üzere, DOX üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde antioksidan etkinliği arttırıp, oksidatif stresi azalttığı TAS, 

TOS ve OSI parametrelerinin her biri için gösterildi (p<0,05). 

Sonuç: Melatonin sekresyonunu taklit eden, etkili, güvenli ve yan etkilere karşı iyi tolere 

edilebilen bir ilaç olan AGO, kemoterapi için DOX alan hastalarda hem depresyona karşı hem 

de DOX’un oksidatif etkisine karşı iyi bir tercih olarak kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, antioksidan kapasite, doksorubisin, agomelatin. 
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ABSTRACT 

Objective: Doxorubicin (DOX), an anthracycline antibiotic, is an anti-tumor and anti-

neoplastic agent used in different cancer treatments and may cause oxidative stress on non-

neoplastic tissues. Agomelatine (AGO), an innovative antidepressant; It is a powerful 

antioxidant melatonin agonist with 5HT (2C) receptor antagonist activity, and treatment of 

major depressive disorders is used. In this study; We aimed to evaluate the oxidative stress 

and antioxidant capacity change that occurred in the DOX-induced experimental toxicity 

model in rats as a result of the use of AGO, which has anti-inflammatory and anti-oxidant 

properties. 

Material-Method: There are four groups: Control, Day 12, 40 mg / kg intraperitoneally, 

DOX and 20 and 40 mg / kg AGO, then Day 12, 40 mg / kg intraperitoneally, DOX. The 

number of subjects in each group is 8. Blood samples were collected from rats sacrificed at 

the end of the experiment. In serum, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) 

were measured by colorimetric method. Oxidative stress index (OSI) was calculated. The 

results were compared between the Anova test and the groups. In statistical analysis, 

significance level was accepted as p <0.05. 

Results: A significant difference was found between the groups in terms of TAS, TOS and 

OSI compared to Anova test (p <0.001). When the groups of differences are examined by 

post-hoc tests, DOX application increases oxidative stress, decreases antioxidant activity, 

AGO application increases statistically significant antioxidant activity and decreases 

oxidative stress on DOX and were shown for each of the TAS, TOS, OSI, parameters (p 

<0.05). 

Conclusion: AGO, which is an effective, safe and well tolerated drug that mimics melatonin 

secretion, can be used as a good choice both against depression and against the oxidative 

effect of DOX in patients receiving DOX for chemotherapy. 

Keywords: Oxidative stress, antioxidant capacity, doxorubicin, agomelatine. 
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SOĞUK BÖLGELERDE BETONARME İMALATA İLİŞKİN BİR ALGI ANKETİ VE 

İMALATA YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR  

A PERCEPTION QUESTIONNAIRE FOR PRODUCTION OF REINFORCED 

CONCRETE IN COLD REGIONS AND PILOT STUDIES TOWARDS 

MANUFACTURING 
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Anabilim Dalı 

ÖZET 

Türkiye coğrafyasının önemli bir kısmında karasal iklim hâkim olup; uzun ve soğuk geçen kış 

mevsimleri betonarme inşaat sezonunu 4-5 ay gibi kısa süreler ile sınırlamaktadır. İnşaat 

sektörünün bölgenin lokomotif sektörü olması; bu durumun bölgede ekonomik ve sosyal 

sorunlar doğurmasına yol açmaktadır. Kış mevsiminde inşaat sezonunun devam etmesine 

yönelik sektörün talep ve beklentilerinin belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin bilimsel 

çalışmalar yapılmasının doğru olacağı düşünülerek bir anket çalışması yapılmıştır.  

Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışından 23.761 kişinin katılım sağladığı ve 11-14 Nisan 2019 

tarihleri arasında TÜYAP – Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen 

Doğu Anadolu – Erzurum İnşaat, Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, 

Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı’ nda kışın beton dökümü ve betonarme imalat 

üzerine bir algı anketi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, kışın beton dökümüne 

ilişkin teknolojiye Erzurum ili gibi soğuk bölgelerde ihtiyaç duyulduğunu ve sektörün bu 

yönde bir talebi olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç doğrultusunda, kışın beton dökümü ve 

betonarme imalata ilişkin deneysel araştırmalara başlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında C30 
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sınıfı betonun kış koşullarında üretilmesine ilişkin bir çalışma yapılmış ve başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Araştırmanın sunulacağı tam metin bildiride; kışın beton dökümü ve betonarme imalata 

ilişkin algı anketi sonuçları ve soğuk havada C30 sınıfı beton üretimine ilişkin çalışma 

detaylarının sunulması planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Soğuk bölge mühendisliği, kışın beton dökümü, betonarme imalat, 

inşaat sektörü, Erzurum 

ABSTRACT 

A huge portion of Turkey's land is dominated by continental climate; where long and cold 

winter seasons limit the reinforced concrete construction season to short periods of 4-5 

months. The construction sector is the locomotive sector of the region; hence this situation 

causes economic and social problems. After determining the demands and expectations of the 

sector for the continuation of the construction season in the winter season, a questionnaire 

was conducted considering the scientific studies on the subject was thought to be correct. 

For this purpose, Eastern Anatolia - Erzurum Construction, Building, Construction Materials, 

Installation, Heating, Cooling, Ventilation, Natural Gas and Technologies fair which was held 

at TÜYAP - Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fair Center in between 11-14 April 2019 with 

participation of 23,761 people from Turkey and abroad was selected as application site.  In 

the fair, a perception survey was carried out on concrete casting and reinforced concrete 

manufacturing in the winter. The survey results revealed that technology related to concrete 

casting in winter is needed in cold regions such as Erzurum and the sector has a demand in 

this direction. In line with this result, experimental researches on concrete casting and 

reinforced concrete manufacturing have been started in the winter. As the first stage of the 

research, a study was conducted on the production of C30 class concrete in winter conditions 

and successful results were obtained. 

In the full-text paper that the research will be presented; it is planned to present the results of 

the perception questionnaire regarding concrete casting and reinforced concrete production in 

winter and the study details related to C30 class concrete production in cold weather. 

Keywords: Cold regions engineering, concrete casting in winter, reinforced concrete 

manufacturing, construction sector, Erzurum  
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ÖZET 

Operasyonel modal analiz yapıların yerinde modal davranış parametrelerinin belirlenmesinde 

kullanılan bir deneysel yöntemdir. Yöntem, yapının ortam titreşimi etkileri altındaki 

tepkilerinin ölçülmesi ve uygun görülen bir yöntem ile analizi neticesinde modal davranış 

parametrelerinin elde edilmesi üzerine kuruludur. Yapı titreşim tepkileri ivmeölçer sensörler 

ile ölçülür. Sensör yerleşim düzeni belirlenmeden önce yapının teorik modal analizinin 

yapılması ve mod şekillerinin elde edilmesi önemli bir aşamadır.  

Detayları bildiri tam metninde sunulacak olan bu çalışmada, sismik yalıtımlı bir bina üzerinde 

operasyonel modal analiz çalışması yapılmıştır. Çalışma başlangıcında teorik modal analiz 

yapılmamış, tahmini bir şekilde sensör yerleşimleri yapılarak alınan ölçümler ile modal 

davranış parametreleri elde edilmeye çalışılmıştır. Bu işlem 3 kez, birbirinden farklı ölçüm 

düzeni ile tekrarlanmış; yapının çatı ve izolatör katı seviyesinde alınan ivme kayıtları 

kullanılarak modal davranış parametrelerinin elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Nihai 

durumda, yüzer sensör-referans sensör metodu kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Operasyonel modal analiz, sismik yalıtımlı bina, ivmeölçer, sensör 

yerleşimi, yüzer sensör-referans sensör metodu 



     2020 

GAZİANTEP
4. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN

VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi 

3 - 5 Nisan 2020  KONGRE ÖZET KİTABI  www.gapzirvesi.org  43 

ABSTRACT 

Operational modal analysis is an experimental method used to determine the modal behaviour 

parameters of the structures. The method is based on measuring the reactions of the building 

to the effects of ambient vibration and obtaining modal behaviour parameters as a result of 

analysis with a method deemed appropriate. Vibration response of the structure measured 

with accelerometer sensors. It is an important step to perform the theoretical modal analysis 

of the structure and obtain the mode shapes before determining the sensor layout. 

In this study, the details of which will be presented in the full text of the paper, an operational 

modal analysis was carried out on a building with seismic isolation. At the beginning of the 

study, no theoretical modal analysis was made, and the sensor placements were made in an 

estimated manner and modal behaviour parameters were tried to be obtained with the 

measurements taken. This process was repeated 3 times with different measurement patterns. 

It is concluded that the modal behaviour parameters can be obtained by using the acceleration 

records taken at the roof and base isolation level of the building. In the final case, the multi 

setup measurement method was used. 

Keywords: Operational modal analysis, seismic base isolation, accelerometer, sensor 

instrumentation, multi setup measurement method 
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