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SUNUŞ
Ankara Üniversitesi 70. Kuruluş yılını kutlamaktadır. Ankara Üniversitesi’nin köklü
tarihi yenilikler, ilkler ve büyük başarılar ile doludur. Ankara Üniversitesi 17 Fakülte,
1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar, 13 Enstitü ile kaliteli
eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında öncü rolünü sürdürmektedir.
Ankara Üniversitesi araştırma altyapısı ile temel bilimsel araştırmaları, sorun
çözümüne ve ürüne yönelik projeleri desteklemektedir. Bu kapsamda
Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi, Üniversitemizin araştırma kapasite ve
becerisinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik, araştırmacılarımıza sağladıkları
proje desteklerini 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da sürdürmüştür.
Ankara Üniversitesi uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Uluslararası projeleri öncelikle destek ve
teşvik etmekteyiz. Bu kapsamda Teknoloji Transfer ofisi, Teknokent ve yeni hizmete giren Tarım, Gıda ve
Hayvancılık teknokenti ile bir araştırmanın planlanmasından, yazılmasına, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına
kadar bütün aşamalarda destek olunmaktadır. Ülkemizin öncelikli araştırma alanları ve disiplinlerarası
araştırmaları öncelikle desteklemekte ve teşvik etmekteyiz.
Bu katalog ile araştırmacılarımız tarafından 2016 yılında başlatılan BAP Projeleri hakkında kısa bilgiler
verilmektedir. Üniversite olarak Hızlı Destek, Lisansüstü Tez, Bağımsız Araştırma, Öğrenci Destekli Proje, Altyapı
ve Yönlendirilmiş projeleri desteklemekteyiz.
Katalogda yer alan projeleri veren ve bu projelerde görev alan tüm araştırmacılarımıza ve projelerin
yürütülmesinde emeği geçen tüm BAP Koordinasyon Birimi çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Rektör
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E-posta: eryilmaz@medicine.ankara.edu.tr

Koroner Bypass Cerrahisi Geçirecek Hastalarda Endoskopik Endovasküler
Yöntemler ile Safen Ven Grefti Hazırlanması, Sonuçlarının Klasik
Yöntemler İle Karşılaştırılması
Proje Özeti
Koroner arter hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mortalitesi en yüksek hastalıkların arasındadır. Yılda
yaklaşık olarak 11,500 hasta koroner arter bypass cerrahisi(KABC) geçirmektedir. Bu cerrahinin karmaşıklığı,
uzunluğu ve post operatif dönemdeki komplikasyonları cerrahları son yıllarda minimal invaziv cerrahi yöntemlerini
denemeye doğru yöneltmiştir.
KABC’de vena safena magna en sık kullanılan koroner arter bypass greftidir. Bu greft klasik yöntemler ile bacak
medial bölgesinde 20‐40 cm arasında değişen kesiler ile elde edilmektedir. Son on yılda populerleşen minimal invaziv
yöntemleri ile bu greftler daha küçük kesiler ile elde edilebilmektedir. (1) Amerika Birleşik Devletleri’nde son 15 yılda
nerdeyse KABC geçiren hastaların %80’inde vena safena magna endovasküler yöntemler ile hazırlanmaktadır.(2)
Yapılan bir çok çalışmada endovasküler greft eldesinin, hastanın yara yeri enfeksiyonlarını azalttığı, yara iyileşmesini
hızlandırdığı, hastalara erken mobilizasyon kazandırdığı, hastane yatış sürelerini kısalttığı ve daha yüksek kalitede
kosmetik görünüm elde edildiği belirtilmiştir.
Son yıllarda tüm dünyada kullanımı artan endovasküler yöntemleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi servisinde koroner arter hastalığı tanısı alan, vena safena manganın greft olarak hazırlanacağı hastalarda
kullanmak ve kısa dönemde ağrı skalası, kosmetik görünümden memnuniyet, hastane kalış sürelerindeki değişimler,
yara enfeksiyonları ve iyileşme hızları alanlarında, uzun dönemde de greft açıklığı alanındaki sonuçlarımızı
yayımlayarak bilimsel platforma katkı sağlamayı düşünüyoruz.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ne Genel Poliklinik
Başvurusu Yapan 1 Ay‐12 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Ağır Metal ve
Nikotin Toksisite Göstergelerinin ve Maruz Kalım Öyküsünün
Değerlendirilmesi
Proje Özeti
Ekonomik gelişmeler ve kentleşme, çevresel kirletecilere maruz kalıma yol açmaktadır. Metaller gibi çevresel kirleticiler
kentsel bölgelerde progresif olarak artmaktadır. Şehirlerdeki insanlar fark edilebilir semptomlar olmadan bu maddelere
düşük doz ve uzun süreli maruz kalabilirler. Pek çok toksik ksenobiyotikler sülfidril gruplarına bağlanırlar ve bu gruplar
tırnak ve saç gibi keratinize dokuların içindedir. Bu çevre kirleticiler insan saçında 10 kat kadar yüksek konsantrasyonda
bulunur. Kafadaki saçın uzaması ayda 1 cm’dir ve 1 cm saç örneği 1 aylık geçmiş döneme ait maruz kalımı göstermektedir.
Ağır metallerden ana tehditler, arsenik, civa, kurşun ve kadmiyumdur. Civa, kadmiyum ve kurşun, böbrek ve santral sinir
sisteminin en duyarlı organlar olması nedeni ile çocuklarda erken etkilere neden olur. Genel nüfus, metil civaya balık gibi
gıdalar yoluyla maruz kalmaktadır ve ana semptomlar sinir sistemi ile ilişkilidir. Metil civa yüksek miktarda balık tüketimi
olan bazı toplumlarda erişkinler için nörolojik hasar seviyelerine kadar yükselebilir. Özellikle fetüs için risk vardır.
Kadmiyum bileşikleri günümüzde özellikle şarj edilebilir nikel‐kadmiyum bataryalarda kullanılmaktadır. Kadmiyum içeren
ürünler nadiren geri dönüşümlüdür. Sigara içimi, kadmiyuma maruz kalmanın en önemli kaynağıdır. Sigara içmeyenlerde
en önemli kaynak gıdalardır. En sıklıkla yapraklı sebzeler, tahıllar ve patates tüketimi yoluyla alınır. Kadmiyuma maruz
kalma böbrek hasarına ve uzun dönemde iskelet sistemi hasarına yol açabilir.
Genel nüfus kurşuna hava ve gıdalardan eşit oranlarda maruz kalmaktadır. Geçen yüzyıl boyunca havaya kurşun salınımı,
temelde petrolden kaynaklanmaktaydı. Çocuklar, yüksek gastrointestinal emilim ve kan‐beyin bariyerindeki geçirgenlik
nedeniyle kurşuna özellikle duyarlıdırlar. Etkilenen çocuklarda davranış bozuklukları, öğrenme ve konsantrasyon güçlükleri
görülebilir. Uzun süreli maruz kalan insanlarda hafıza bozuklukları, reaksiyon zamanında uzama ve anlama kabiliyetinde
azalma, hemoglobin sentezinde bozulma ve anemi görülebilir.
Arseniğe maruz kalma temel olarak gıda ve içme suyu ile olmuştur. Organik arsenik bileşikleri primer olarak balıklarda
bulunur ve bu yolla maruz kalım artmış olur. İnorganik arsenik akut olarak toksiktir ve büyük miktarlar gastrointestinal,
kardiyovasküler ve merkezi sinir sisteminde şiddetli bozulmalara ve sonunda ölüme yol açar. İçme suyu yoluyla maruz
kalanlarda mesane, böbrek ve akciğer kanseri kaynaklı ölüm riskinin arttığı gösterilmiştir.
Tütün dumanına pasif maruz kalım çocuklarda mortalite ve morbiditeye önemli katkıda bulunur. Çocuklar çevresel tütün
dumanı(ÇTD)nın zararlı etkilerine karşılık en duyarlı nüfusu oluşturmaktadırlar. Ebeveynin ev içi sigara içmesi, fetüsün
sağlığını olumsuz etkileyebilir. ÇTD, okul başarısında azalma, nöro‐davranışsal problemler, solunum sistemi hastalıkları,
perinatal mortalite, intrauterin gelişme geriliği ve preterm doğum üzerine olumsuz etkilerle ilişkilidir. Ev içinde ÇTD’na
maruz kalan çocuklarda, akut otitis media, astım, hışıltı, öksürük, bronşit, bronşiolit, pnömoni ve akciğer kapasitesinde
bozulma insidansı artmıştır. Nikotin/kotinin saç büyüdüğü sürece saçta birikir ve bu yol uzun dönem ölçüm için
mükemmeldir.
*
•
•
•
*
•
•

ARAŞTIRMAYA DAHİL OLMA KRİTERLERİ:
AÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Polikliniğine başvuran; 1 ay‐12 yaş arası hastalar
Aileden imzalı onam formu alınmış olması
Kronik hastalık ve malnütrisyonun olmaması
ARAŞTIRMAYA DAHİL OLMAMA KRİTERLERİ:
Aileden imzalı onam formunun alınamadığı hastalar
Kronik hastalık ve malnütrisyonun olması
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Otoimmün Gastritli Hastalarda Serum Ghrelin, Motilin ve Dolaşan
Antimyenterik Antıkor Düzeyleri ile Gastrik Boşalma Zamanı ve Otonom
Sinir Sistemi Fonksiyon Testleri Arasındakı İlişki
Proje Özeti
Otoimmün gastrit (kronik atrofik gastrit) mide fundus ve korpus bölümlerinin atrofisi ile seyreden, gastrik parietal
hücre antikorları (APCA) ve /veya intrensek faktör (IF) varlığı ile karakterize kronik atrofik bir gastrit tablosudur.
Otoimmün gastrit hastaları parietal hücre kaybının aklorhidri veya hipoklorhidri oluşturması aşamasına kadar
asemptomatik seyredebilirler.1 Otoimmün gastritin yüksek morbiditesine rağmen yapılan çalışmalar yetersiz olup
daha çok pernisiyöz anemi üzerine odaklanmıştır. Kuzey Amerika' da yapılan bir çalışmada otoimmün gastritli
hastaların sadece %1,9 unda pernisiyöz anemi saptanmış olup bu durum otoimmün gastrit hastalarının henüz tam
olarak tanımlanmış veya spesifiye edilmiş bir klinik spekturumunun olmaması durumunu gözler önüne sermiştir.2
2012 yılında yapılan bir çalışmada otoimmün gastrit tanısı ile takip edilen geniş bir hasta grubu taranmış bu hastaların
çoğunda karın ağrısı, kilo kaybı, şişkinlik, erken doyma, yanma hissi, bulantı, disfaji gibi nonspesifik ancak gastrik
motilite bozukluklarına işaret eden semptomların varlığı gözlenmiştir.3 Gastrik motilite bozuklukları fonksiyonel
dispepsi gibi, mide boşalmasında gecikme veya erken gastrik boşalma ile karakterize motor veya sensorial olabilen
bir takım bozuklukları içermektedir. Otoimmun gastritli hastalarda mide boşalmasında gecikmeye yol açan faktörler
belli değildir. Gastrin, Ghrelin ve Motilin gibi gastrointestinal hormonlar, gastrointestinal kanalda motiliteyi
düzenleyen en önemli hormonlardır. Ghrelin oreksijenik hormon olarak da bilinen ghrelin; insan ve hayvanlarda
beslenmeyi stimule eden, büyüme hormonu (GH) sekretegog reseptörünün endojen ligandıdır.5 Ghrelin, motilin
ilişkili bir peptit olup mide fundus ve korpusunun %80 ini oluşturan oksintik hücrelerde bol miktarda bulunmaktadır.5
Oksintik mukozada bugüne kadar başlıca dört tip endokrin hücre belirlenmiştir. Bunlar; enterokromoffin benzeri
hücreler (ECL), delta hücreleri (D), entero‐kromoffin hücreler (EC) ve X/A benzeri hücrelerdir. X/A‐like cells ghrelin
sekresyonundan asıl sorumlu hücreler olarak görülmektedir. Ghrelin sekresyonunun düzenlenmesindeki en önemli
faktör beslenmedir. Plazma ghrelin seviyeleri açlıkta artar ve gıda alımından sonra düşer. Ghrelin gıda alımı ve barsak
motilitesinin stimülasyonunda önemli bir rol almaktadır. Ghrelin hormonunun dolaşımda acylated ghrelin ve
desacylated ghrelin olarak iki formu bulunmaktadır. Acylated ghrelin antrumdaki motor indeks yüzdesini (%MI)
stimüle eder, duodenumdaki açlık motor aktivitesini indükler. Desacylated ghrelin ise gastrik boşalmayı yavaşlatarak
gıda alımını azaltmaktadır. Yapılan hayvan deneylerinde acylated ghrelin verilmesi sonrası mide antrum ve
duodenumda faz 3 kontraksiyonlarda artma görülmüş bu durum dispepsinin muhtemel patofizyolojik mekanizmaları
olan gecikmiş gastrik boşalma, bozulmuş proksimal gastrik akomodasyon ve visseral hipersensitivite ile azalmış
acylated ghrelin arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmüştür.6,‐9Ghrelin reseptör agonistleri mide boşalmasını
hızlandırıce etkilerinden dolayı diabetik gastroparesis hastalığında çeşitli araştırmalarda kullanılmıştır10 Gastrik
motiliteyi etkileyen diğer önemli hormon motilindir. Motilin 22 aminoasit içeren bir polipeptiddir.İnsanlarda MLN
geni arafından kodlanmakta ve ince barsakta özellikle duodenum ve jejnumdaki çok sayıda kriptte bulunan endokrin
M hücreleri tarafından salgılanmaktadır. Genel dolaşıma sindirimler arası zamanda 100 dakikada bir salınmakta ve
bu sindirimler arası zamanda kontraksiyondan sorumlu ana hormon olarak görev yapmaktadır.11 Motilin
hormonunun ana fonksiyonu gastrointestinal motilitenin ''migrating myoelectric complex'' komponentini arttırmak
ve pepsin üretimini uyarmaktır. Öğünler arasında motilin sekresyonu yüksek değerlere ulaşmakta, bu da fundus ve
antrumdaki kontraksiyonu sağlayıp gastrik boşalmayı hızlandırımaktadır. Motilin diğer hormonlardan bağımsız olarak
gastrik motiliteyi kontrol edebilmektedir.12 Yapılan bazı çalışmalarda motilin salımının alkali pH da arttığı görülmüş,
düşük pH da gastrik motor aktivitenin inhibe olduğu yüksek pH da ise stimüle olduğu saptanarak bu durumun motilin
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ilişkili olabileceği düşünülmüştür.13,14Motilin ve ghrelin hormonlarının mide boşalmasını hızlandırdığı göz önüne
alındığında, otoimmün gastritli hastalarda bu hormon düzeylerinin azalmış olabileceği öne sürülebilir.
Son yıllarda özellikle akalazya ile ilgili yapılan çalışmalarda etyopatogenezde adı geçen ve myenterik plexusa karşı
oluşmuş bir otoantikor olan sirküler antimiyenterik antikor’ların varlığı akalazya’daki temel patolojik bozukluktan
sorumlu tutulmaktdır. Gastrik motor fonksiyonları düzenleyen iki önemli sinir sistemi mevcuttur: vagus (otonom sinir
sistemi) ve enterik sinir sistemi (myenterik pleksus). Otoimmün gastritli hastlarda otonom sinir sisteminde bir takım
bozukluklar olduğu bilinmektedir. Ancak miyenterik plesusa karşı da antikorların varlığı gösterilebilrise, hastalığın
fizyopatolojisinde önemli bir parametre ortaya konmuş olacaktır.15
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Hipertansif Sıçanlarda Endoplazmik Retikulum Stresinin Engellenmesinin
Kalp ve Damarda Mitojenik Cevaplara Etkisi
Proje Özeti
Hipertansiyon (HT), kan basıncının yükselmesi ile karakterize kronik bir hastalıktır ve yol açtığı komplikasyonlar
nedeniyle morbidite ve mortalite artmaktadır. Endoplazmik retikulum (ER), proteinlerin katlanmasının düzenlendiği
organeldir ve lümeninde katlanmamış veya yanlış katlanmış proteinlerin birikimi durumunda Endoplazmik Retikulum
Stres (ERS) olarak adlandırılan olay meydana gelmektedir. HT ile ERS’in ilişkisini işaret eden çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışmalar ERS inhibisyonunun HT tedavisinde yeni bir yaklaşımı olarak ön plana çıkarmaktadır.
HT nedeniyle hücre içinde aktif hale gelen mitojenik yollaklar, hücre proliferasyonunda artış ve hücre hipertofisine
neden olmaktadır. İşleyen bu mekanizmalar uzun sürede vasküler düz kas hücre proliferasyonu ve kardiyak hipertrofi
gibi komplikasyonlara neden olmaktadır.
HT’da mitojenik cevapta büyüme faktörlerinin rol aldığı düşünülmektedir. Büyüme faktörlerinden biri olan epidermal
growth factor (EGF), tirozin kinaz reseptör ailesinden epidermal growth factor reseptör’e (EGFR) bağlanarak hücre
içi uyarı yolaklarının aktivasyonuna neden olur. EGF, damar düz kas hücresi için hem mitojenik özellik gösterir hem
kasılma mekanizmasını düzenlemekte rol oynar. EGFR’ün uyarılması ile, hücre içinde extracellular‐signal‐regulated
kinases (ERK), protein kinaz B (Akt) ve nuclear factor kappa B (NF‐kB) yollaklarının aktive olduğu bilinmektedir.
ERK, kinaz ailesinin bir üyesi olup hücre proliferasyonunda önemli rol oynayan bir proteindir. ERK, apoptozis ve
mitozis düzenlemesinde rolü olan bir protein kinaz dır. Damar düz kasında proliferatif ve hipertrofik uyarılar ile
kardiyomiyositte hipertrofik uyarılar ERK aktivasyonuna yol açmaktadır.
Akt, hipertrofi, anjiyogenez, apoptozis gibi hücresel olaylarda yer alması nedeniyle kardiyovasküler sistemde önemli
bir rol oynamaktadır. Akt yolağının kronik aktivasyonu kardiyomiyositlerde hipertrofi ile sonuçlanmaktadır. Akt aynı
zamanda vazomotor tonusu düzenlemekte ve düz kas proliferasyonunda rol almaktadır.
NF‐kB ise bir transkripsiyon faktörü olup, kalpte hipertrofiyle ilişkili süreçlerde rol alırken, damar düz kasında
proliferasyon ve neointima formasyonu ile ilişkilidir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar HT’da ERK, Akt, NF‐kB, ve EGFR yollaklarının daha ön planda olduğunu göstermektedir,
fakat bunların ERS ile ilişkisi henüz ortaya konmamıştır. Bu çalışmada hipertansif sıçan kalbi ve aortunda, mitotik
uyarıda rol alan bu moleküllerin ekspresyonlarının ve aktivitelerinin ERS inhibisyonu ile nasıl değiştiği araştırılacaktır.
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Rutin Tedavi Olarak Monoklonal Antikor Uygulanan Kolorektal Kanserli
Hastalarda Bir Biyobelirteç Olarak Survivinin Araştırılması
Proje Özeti
Kolorektal kanser, ülkemizde ve dünyada sık görülen kanser türlerinden biridir. Cerrahi, tedavide birincil yöntem
olup yüksek şifa oranı sağlamakla birlikte cerrahi sonrası tekrarlama (rekürrens) ve metastaz genellikle kötü prognoz
ve genel sağkalım ile ilişkilidir. Hastaların da yaklaşık %50’sinin metastaz geliştirdiği göz önüne alındığında kolorektal
kanser konusunda bu hastaların tedavi sonuçlarını iyileştirebilmek için yapılması gereken araştırmaların önemi açıkça
ortaya çıkmaktadır.
Kemoterapi,kolorektal kanser tedavisinde cerrahi yapılan ve yapılamayan hastalarda hemen daima başvurulan klasik
bir tedavi yöntemidir. Sistemik kemoterapi rejimi fluoropirimidinlerin kullanımına dayanmaktadır.
Fluoropirimidinlerle kombine olarak kullanılan irinotekan ve okzaliplatin gibi ilaçlar cevap oranlarını, progresyona
kadar geçen süreyi ve genel sağkalımı arttırırlar. Ancak, bu ilaçla hücre için önemli mekanizmalardan olan hücre
döngüsünü bloke ederek, DNA yapısını ve tamirini bozaraketki göstermektedirler. Özetle, kemoterapi ilaçlarının
etkileri tümör hücresine spesifik olmayıp normal hücrelere de zarar vermektedirler. Bu nedenle,normal hücrelere
zarar vermeksizin spesifik olarak kanser hücrelerini tanıyarak etki gösteren ve hedeflenmiş tedaviler olarak
adlandırılan ilaçlar ve maddelerin araştırılması yoluna gidilmiştir.
Anjiyogenez tümörlerin gelişimi ve metastazı için kritik bir öneme sahiptir. Anjiyogenezin inhibe edilerek hedefe
yönelik tedaviler geliştirilebileceği mantığıyla anti‐anjiyogenik ilaçlar geliştirilmiş ve klinikte kullanım imkanı
bulmuştur. Yapılan pek çok araştırmada bu ajanların kullanımının genel sağkalımda bir artışa neden olduğu
gösterilmiştir. Bevasizumab, cetuximab, panitumumab, regorafenib, Ziv‐Aflibercept kolorektal kanserde FDA
tarafından onaylanarak klinikte kullanılan hedeflenmiş tedavilerdir. Bevasizumab 2006 yılından itibaren Türkiye’de
kolon kanseri hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmıştır. Cetuximab ülkemizde henüz ruhsatlı
olmasa da 2009 yılından beri TEB aracılığıyla getirtilerek kullanılmaktadır. Panitumumab 2013, regorafenib 2012 ve
Ziv‐Aflibercept 2013 yılında FDA tarafından onaylanmış olup Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanmış olan ilaçlardır.
Projemizde bevasizumab veya cetuximab kullanan hastalar ile çalışılması planlanmıştır. Bu ajanlar tek başlarına yada
kemoterapi tedavisine ek olarak kullanılmaktadırlar. Ancak bu ilaçlar tümörlerin farklı moleküler özellik
sergilemelerinden dolayı her hastada etkili olamamaktadırlar. Bu noktada hangi hastanın hangi ilaçtan fayda
sağlayacağının anlaşılması için prediktif (tahmin edici) biyobelirteçlerin kullanılması önem kazanmaktadır.
Biyobelirteçler normal veya patolojik bir prosesi ya da özel bir terapötik müdahaleye cevabı gösteren belirleyicilerdir.
Biyobelirteçler prognostik ya/ya da prediktif değerde olabilir. Prognostik biyobelirteçler tedaviden bağımsız olarak
hasta hikayesi hakkında bilgi sağlarken prediktif biyobelirteçler belirli bir tedaviye olan cevap hakkında bilgi
sağlamaktadır. Hedeflenmiş tedaviler etkili tedaviler olmakla birlikte bu tedavilerden yarar görmeyecek olan
hastaların önceden belirlenebilmesi hem bu hastaların ilacın yan etkilerine maruz kalmaması hem de gereksiz ilaç
kullanılmasının önüne geçilerek ülke ekonomisine vereceği zararın engellenmesi açısından biyobelirteç çalışmaları
önem taşımaktadır.
Günümüzde EGFR monoklonal antikor tedavisi (cetuximab, panitumumab) uygulanması planlanan hastalara K‐RAS
mutasyonu taranması bir biyobelirteç olarak düşünülüp yapılmaktadır. İlaç tedavisi için K‐RAS mutasyonu
saptanmayan hastalar seçilmekte, bu tarama yapılıp mutasyon saptanamamış hastalara ilaç tedavisine başlandığında
ise bu hastaların ancak ortalama olarak %50‐60 ında cevap elde edilebilmektedir. %40‐50 gibi ciddi bir hasta
populasyonu ilaç tedavisinden bu mutasyonu barındırmamasına rağmen fayda görememektedir. Bu durumda yeni
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biyobelirteçlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Günümüzde anti‐anjiyojenik tedaviler (bevacizumab, regorafenib,
ziv‐aflibercept) için belirlenebilmiş bir prediktif biyobelirteç bulunmamaktadır. Survivin apoptoz inhibitörü bir
proteindir. Embriyonik ve fetal organlarda yüksek miktarda ifade edilirken normal farklılaşmış dokuların çoğunda
ifade olmaz. Çoğu kanser türünde yüksek miktarda ifade olması kanser araştırmalarında survivin’i eşsiz bir aday
yapmaktadır. Apoptoz inhibitör proteinlerinden (IAP) survivin’in ve XIAP’ın tümör hücrelerinin kemoterapötik ilaçlara
direncinde rol oynadığı da gösterilmiştir (18). 2011 yılında yayınlanan bir çalışmada, bevasizumab’ın bir kemoterapi
ajanı olan adriamisinin etkinliğini hepatoselüler karsinom hücrelerinde ve tümör endotel hücrelerinde survivin
ekspresyonunu inhibe ederek arttırdığı bulunmuştur (19). Survivinin kolorektal kanserdeki prognostik bir belirteç ve
terapötik bir hedef olarak kullanımı ile ilgili 1934 kolorektal kanserli hastada immunohistokimyasal olarak survivinin
araştırıldığı bir meta‐analiz çalışmasında survivin ekspresyonu ile kötü sağkalım arasında anlamlı bir ilişki
gösterilmiştir (HR 1.93; 95% CI: 1.55–2.42; P,0.00001; I 2 = 23% ) (8). Wang ve arkadaşlarının oldukça vasküler bir
solid tümör olan malign gliomada yaptığı bir çalışmada survivinin damar endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve bazik
fibroblast büyüme faktörü (bFGF) yoluyla glioma anjiyogenezini arttırdığı gösterilmiştir (20). Bevacizumabın VEGF’yi
bağlayan bir ajan olduğu göz önüne alındığında bu ilaçtan fayda göremeyen hastaların survivin geni ifadesini
arttırarak direnç kazanmasının araştırılması anlamlı görünmektedir. Bir EGFR monoklonal antikoru olan cetuximabda
duruma bakıldığında ise bu ilaca olan cevabın K‐RAS mutasyon durumu ile belirlenebileceği gösterilip rutinde
bakılıyor olsa da hastaların neredeyse yarısı bu tedaviden mutasyon barındırmamasına rağmen fayda
görememektedir. Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada K‐RAS ve survivin ilişkisi ele alınmış ve K‐RAS’ın survivin
proteininin stabilitesini düzenliyor olabileceği gösterilmiş, protein stabilitesini düzenlemek ve malin
transformasyonu uyarması için mutant K‐RAS’ın tümörde anormal miktarda survivin seviyelerine neden olarak etki
ettiği öngörülmüştür (17). K‐RAS mutasyonu bulunmayan hastalardaki survivin ifadesi değişikliği araştırılması
gereken önemli bir konudur.
Bu proje ile anti‐anjiyogenik tedavi alan kolorektal kanserli hastaların parafin dokularında survivin proteinine
bakılarak survivin proteininin bu hastalarda anti‐anjiyogenik ve anti‐EGFR tedavileri açısından tahmin edici bir
biyobelirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması amaçlanmıştır. Yaptığımız veritabanı taramalarında
böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışma özgünlüğü açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Proje kapsamında Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında son 5 yılda monoklonal antikor tedavisi almış
kolorektal kanserli hastaların dosyaları taranarak tedavi rejiminde bevasizumab bulunan 50, cetuximab bulunan 50
hasta seçilecektir. Kontrol grubu olarak kolorektal kanserden şüphelenilmiş ancak kanser tanısı almayan 10 hasta
örneği de çalışmaya dahil edilecektir. Toplamda 110 olgu, Tıbbi Patoloji AnaBilim Dalından temin edilecek parafin
blok örneklerinden çalışılacaktır. Çalışmada survivin spesifik antikor ile immünohistokimya boyama gerçekleştirilerek
hasta doku örneklerindeki survivin ifadesi incelenecektir. İstatistiksel analizlerde hastalar cinsiyet, yaş, tümör evresi
gibi belirli kriterler açısından gruplara ayrılarak tedavi etkinliği bu kriterler de göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
Bu sayede kolorektal kanserli hastalarda survivin ifadesinin anti‐EGFR ve anti‐anjiyogenik tedavi açısından bir
biyobelirteç olarak etkinliği araştırılacaktır.
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Kronik Miyeloid Lösemi’de Gelişen Dirençte Hücrelerin Yeniden
Programlanmasında Mitokondrilerin Etkisinin Araştırılması
Proje Özeti
Kronik miyeloid lösemi (KML) 9. ve 22. kromozomların resiprokal translokasyonu sonucu oluşan BCR‐ABL füzyon geni
nedeniyle oluşan bir hematopoetik neoplazidir. KML tedavisinde kullanılan Tirozin Kinaz İnhibitörlerine karşı gelişen
direnç, tedavinin başarısız olmasına neden olmaktadır.
Tümör başlatıcı hücre teorisi, tümör kütlesinin küçük bir alt populasyonunu oluşturan ‘tümör başlatıcı hücrelerin’
tümörün başlaması ve ilerlemesinin yanı sıra metastaz ve nükste de başlıca rolü oynadığını ileri sürmektedir. Bu
‘tümörijenik’ hücreler, bazen kanser kök hücre olarak da adlandırılmaktadırlar çünkü bu hücreler normal embryonik
veya somatik kök hücrelere benzer karakteristikler taşımaktadırlar. Bu karakteristikler arasında kendini yenileme ve
çok sayıda lineaja farklılaşmaya uğrama yeteneği de yer almaktadır
Mitokondri, hücre içi membran ile kapanmış ve ökaryotik hücrelerin hayatta kalmasında gerekli bir organeldir.
Mitokondri hücrenin besin alımında ve enerji üretiminde temel role sahiptir. TBH’nin mitokondrileri, bu hücrelerin
kök hücre özelliklerinin devam etmesine ve onların tedaviye direnç göstermesine neden olan farklı özelliklerine
sahiptirler, örneğin değişmiş enerjik metabolizma, anti‐apoptotik protein ifadesi, mtDNA mutasyonları ve
mitokondriyal morfoloji ve fizyolojisi. TBH’lerin (kök hücrelerin) özgün özelliklerinden olan mitokondriyal özellikleri,
bu hücrelerin tedavide hedef alınmalarında, daha iyi seçilmelerine ve TBH’leri yok etmeye katkıda bulunmaktadır.
Tümör başlatıcı hücrelerin bu mitokondriyal özelliklerinin daha iyi anlaşılması, mitokondriyi hedefleyen anti‐‘kanser
başlatıcı hücre’ ilaçlarının dizaynına ışık tutacaktır.
Bu çalışmada 3 temel amaç bulunmaktadır, 1. Nanog, Sox2 ve Oct4 genlerine ilaveten çoklu ilaç direncinden sorumlu
MDR geninin anlamlı derecede ifade edildiği daha önceki çalışmamızda bulunmuştur, bu tez çalışmasında öncelikle
K562r suspanse ve yapışan hücrelerinin ayrımı yapılacaktır ve bu iki hücre grubunun kök hücre belirteçleri Oct4,
Nanog, Sox2, Mdr‐1 ve EMT(Epitel Mezankimal Geçişi) genlerinin ifade farklılıkları analiz edilecektir, kök hücre
karakterinin varlığını göstermek amaçlı 3D kültür yapılacak ve EMT geçişi gösterilecektir. 2. Bu hücrelerde İM’e
dirençte mitokondrilerin rol oynadığından yola çıkarak Hsp90 inhibitörü kullanılarak inhibisyon gerçekleşecek,
mitokondri inhibisyonunu ATP assay, TMRE‐Mitochondrial Membrane Potential Assay, Cytoctom C assay kullanılarak
gösterilecektir. 3. Mitokondrilerin inhibisyonu gerçekleşen hücrelerde kök hücre, EMT ve apoptotik belirteçleri
kullanarak hücrelerin yeniden programlanmaları ve direncin nasıl etkilendiği bakılacaktır.
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Doç. Dr. Berk BURGU

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
E-posta: berkburgu@gmail.com

Domuz Renal Pelvisine Sterotaktik Odaklı Çift Akses Perkütan
Nefrolitotomi
Proje Özeti
Steotaktik çift akses PNL aparatı; 3 boyutlu bir koordinat sistemi kullanarak kullanıcının ve hastanın tekrar X‐ray
almasını gerek kalmadan, körlemesine aynı merkeze ikinci aksesin kolayca yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Aparatın
üzerinde bulunan tutucuların x, y ve z koordinatlarında ikiz hareketlerinin ayarlaması ile odak noktasında
kesiştirilmesi sağlanmıştır. Bu kısım da küre üzerinde hareket eden bu iki parçanın birbirinden bağımsız noktalarda
kesişmesini sağlamaktadır. Bu yöntem; tutucunun ilk akses sonrası koordinatların model aparatında hazırlanarak
uygun ikinci akses kesişim noktasını bulunmasını kapsar. Modelleme model aparat yerine algoritmik hesaplama
yazılımı ile de gerçekleştirilebilir.
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Uzm. Dr. Mahmut KALEM
Tıp Fakültesi Ortopedi
E-posta: drkalem@hotmail.com

Traneksamik Asid Kırık İyileşmesini Geciktirir mi? Proinflamatuar ve
Osteoblastik Sitokinlerin, Kallus Formasyonu ve Biyomekanik Özelliklerin
Hayvan Modeli Üzerinde Değerlendirilmesi
Proje Özeti
Traneksamik asit, özellikle ortopedik travma ve artroplasti cerrahilerinde kanama kontrolü icin kullanılan bir lizin
analoğudur. Traneksamik asidin antifibrinolitik ve antiinflamatuar etkileri iyi bilinmektedir fakat hematom
formasyonu ve inflamatuar yanıt ile yakından ilişkili olan kırık iyileşmesi üzerine etkileri bilinmemektedir.
Çalışmamızda traneksamik asidin kırık iyileşmesi üzerine etkilerini araştırmayı planlıyoruz. Çalışmamıza traneksamik
asidin kırık hematomu oluşumunu azalttığı ve kemik oluşumunu geciktirdiği hipotezi yön vermektedir.
Çalışmamız, tamamı erkek ve eşit ağırlıkta olan Wistar Albino ratlar üzerinde yapılacaktır. Bonnares ve Einhorn
tarafından standardize edilmiş giyotin metoduyla kapalı femur kırığı oluşturulacaktır. Kırık oluşumundan 2 gün sonra
herbir grub 24 rat içerecek şekilde, ratlar randomize olarak 3 gruba ayrılacaktır. Cerrahi öncesi kontrol grubu 1´e
30mg/kg SF IV verilecektir.Grup 2 ve 3’e sırasıyla yine cerrahiden 30 dakika önce 30mg/kg ve 300 mg/kg traneksamik
asit(transamine; actavis+allergan, New Jesey, USA) verilecektir. Genel anestezi altında ve steril koşullarda kırık tespiti
intramedüller 1.0 mm çaplı Kirschner telleriyle (Depuy Synthes 1.0 mm yivli Kirschner teli, paslanmaz çelik)
yapılacaktir. Ratlara cerrahi sonrasında tam yük vermeye izin verilecektir. Cerrahi öncesi ve postoperatif ilk 12 saatte
venöz kan örneklerinde “IL (interlökin) ‐1, IL‐6, TGF (transforming growth factor)‐?1, BMP (bone morphogenic
protein)‐2, BMP‐4 ve pleiotrophin” çalışılacaktır.
Operasyonun 3. ve 6. haftasında her üç gruptan 12’şer rat sakrifiye edilecek ve sağ femurları çevre yumuşak dokudan
temizlenecektir. Her gruptan 6’şar femur hacim, dansite ve trabekuler kemik kalitesi açısından micro‐CT(SkyScan
1172; Bruker, Kontich, Belcika) ile incelenecektir. Daha sonra bu örnekler veteriner patolog tarafından osteoblastik
ve inflamatuar hücre aktivitesi, histolojik kallus formasyonu için çalışılacaktır. Her gruptan diğer 6’şar örnekler ise
mekanik özellikleri açısından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomekanik Laboratuvarında incelenecektir.
Çalışmamız sonucunda elde edeceğimiz verilerin ışığında; kontrol grubu ile düşük ve yüksek doz traneksamik asid
uygulanan gruplar, sitokin cevabi, kallus kalitesi ve yeni kemik oluşumu açısından karşılaştırılacaktır.
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Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
E-posta: vural@ankara.edu.tr

İsviçre Esmeri İnek ve Düvelerde İz Element ve Vitamin Enjeksiyonlarının
Nötrofil Lökosit Aktivitesi ve Fertilite Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Süt ineği işletmelerinde, verim ve karlılığı etkileyen faktörlerin başında üreme ve meme sağlığı gelmektedir.
İşletmelerde devamlılığı sağlamak amacıyla sürü yönetiminde kritik kontrol noktaları belirlenerek sağlıklı bir yönetim
ve iyi bir beslenme stratejisi uygulanması gerekmektedir. Sürü yönetimindeki kritik kontrol noktalarından bir tanesi
de birçok metabolik ve endokrinolojik faktörlerin etkili olduğu geçiş dönemidir. Bu dönemde artan enerji ihtiyaçlarını
karşılamak üzere vücut yağlarının mobilizasyonu şekillenerek bir takım metabolik atıklar ve sonrasında negatif enerji
dengesi olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Ortaya çıkan metabolik atıklar ve stres faktörlerine bağlı olarak
şekillenen yem tüketimindeki düşüş; enerji, karaciğer, protein, vitamin, iz element ve mineral madde
metabolizmasını ve immuniteyi negatif olarak etkilerler. Metabolizmaların negatif etkilenmeleri sonucunda
laktasyon boyunca verim ve fertilite parametrelerinde ciddi düşüşler şekillenmekle birlikte enfeksiyonlara karşı
duyarlılıklar artar.
Planlanan araştırma projesinde; sütçü inek ve düvelerde vitamin ve mineral madde uygulamalarını da içeren geçiş
dönemi sevk ve yönetiminin metabolik ve immünolojik profil, postpartum dönemde yaşanan problemler ve fertilite
parametreleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu amaçla toplam 240 baş hayvan düve (Grup‐1; n=
120) ve inek (Grup‐2; n= 120) olmak üzere kendi arasında iki gruba ayrılacaktır. Her iki gruba ait 120 hayvanın 90’ı
uygulama ve 30’u kontrol alt gruplarını oluşturacak ve uygulama grubu 3 farklı alt gruptan oluşacaktır. Uygulama 1
(n=30), uygulama 2 (n=30), Uygulama 1+2 (n=30). Uygulama 1 gruplarına sadece iz element, uygulama 2 gruplarına
sadece vitamin, uygulama 1+2 gruplarına ise iz element ve vitamin uygulamaları yapılacaktır. Vitamin ve iz element
enjeksiyonları kuru döneme girişte (gebeliğin 220. gününde), gebeliğin 250. veya 260. günleri arasında, doğumun
gerçekleştiği gün ve doğumu izleyen 30‐35. günler aralığında gerçekleştirilecektir. Metabolik profilin belirlenmesi
amacıyla; gebeliğin 270‐ 275’inci günleri arasında, doğumu izleyen 3‐5. ve 30‐35. günler aralığında kan örnekleri
alınarak NEFA, BHBA, Glikoz, Albumin, Total protein, BUN, Globülin, CK, GLDH, ALT, ALP, AST, GGT, Kolesterol,
Trigliserid, Bilirubin, Ca, P, K, Mg, Na, Cl düzeyleri belirlenecektir. Metabolik profil taramasına ek olarak gebeliğin 270
ila 275’inci günler ve doğum sonrası 10‐14. günler arasında kan örnekleri alınarak nötrofil lökositlerin fagositik
aktiviteleri, oksidatif yanma kapasiteleri ve oksidatif stres göstergesi olan Superoksid Dismutaz (SOD) aktiviteleri
belirlenecektir. Doğumhane süreci ile ilgili bütün veriler kayıt altına alınacaktır. Doğum sonrası 30‐35. günler
aralığında hayvanlara rektal ve ultrasonografik muayene yapılarak ovaryum ve uterus bulguları kayıt altına alıncaktır.
Her uygulama sırasında vücut kondüsyon skorları değerlendirilecektir. Doğum sonrası 50. günden itibaren östrus
gösteren hayvanlara suni tohumlama yapılarak, tohumlama sonrası 30±2. günlerde ultrasonografik yöntemle gebelik
muayeneleri yapılacaktır.
Çalışma sonucu elde edilen veriler uygun istatistiksel değerlendirmeye alınarak uygulanan geçiş dönemi
protokollerinin postpartum dönem sorunlar ve fertilite parametrelerine olan etkisi belirlenecektir.
Sunulan araştırma projesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ve Biyokimya
Anabilim Dalı olanakları ve destekleri ile yürütülecektir. Araştırma, projenin kabul tarihinden itibaren ilk 12 ayı,
örneklerin toplanması ve değerlendirilmesi, son altı ayı da elde edilen verilerin yayın ve rapor formatına
dönüştürülmesi olarak planlanarak 18 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.
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Dr. İrem ERGİN

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
E-posta: ergin@ankara.edu.tr

Köpeklerde İntraoküler Basınç Artışı ile Ortaya Çıkan Koroidal ve Retinal
Hemodinamik Değişikliklerin, Renkli Doppler Ultrasonografik
Görüntüleme ve Floresein Anjiyografi Yöntemleri Kullanılarak
Değerlendirilmesi
Proje Özeti
Çalışmada, kronik primer açık açılı glokom (PAAG) bulunan gözlerde koroidea ve retina damarlarındaki yapısal ve
hemodinamik değişikliklerin; veteriner klinik pratikte tercih edilen renkli doppler ultrasonografi (RDU), floresein
anjiyografi (FFA) ve indosiyanin yeşili anjiyografi (İYA) yöntemleri kullanılarak ortaya konulması ve bu değişimlerin
glokom oluşumundaki rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla PAAG tanısı konmuş ve medikal/cerrahi sağaltıma başlanmamış, ırk ve cinsiyet farkı gözetilmeden, 8‐13
yaş arası 30’u PAAG’li, 15’i benzer ırk, yaş ve cinsiyette, sağlıklı normotensif göz yapısında toplam 45 adet köpekte
çalışılacaktır. Tüm olguların rutin göz muayeneleri yapılacak, çalışmaya dahil edilecek hastalar gözlerinde başka
herhangi bir patoloji bulunmayan, sistemik başka bir hastalığı bulunmayan ve ilaç kullanılmayan PAAG’li köpeklerden
seçilecektir. Seçilen olguların öncelikle genel anestezi altında renkli doppler ultrasonografi ile oküler damarlarının
rezistif indeks değerleri alınacaktır. Daha sonra anjiyografi işlemine geçilerek dolaşım paterni (retinadaki dağılım ve
floresansa ait özellikler: izo‐hipo‐hiper floresans ile damarlarda boyama, göllenme ve kaçak paternleri) ve faz
değerleri kaydedilecektir. İşlem sonunda hayvanların genel anestezileri sonlandırılacaktır.
Kontrol grubundan elde edilen veriler ile belirlenen normal değerler göz önüne alınarak çalışma grubu verileri
istatistiksel olarak uygun testler kullanılarak değerlendirilecek, hemodinamik değişimlerin glokom oluşumundaki
etkinliği belirlenecektir.
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Prof. Dr. Sakine YALÇIN

Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
E-posta: sayalcin@ankara.edu.tr

Süt ineklerinde keten tohumu ve kenevir tohumunun rumen
fermentasyonu ve süt yağ asidi profili üzerine etkileri
Proje Özeti
İnsan ve hayvan besleme alanında sürekli olarak çok sayıda çalışmalar yapılmakta, yeni gelişmeler sağlanmakta ve
bu gelişmeler sonucunda insanlar sağlık alanında daha bilinçli hale gelmektedir. Böylece insanlar kendilerini daha
sağlıklı kılacak gıdaları talep etmekte ve beslenmeye bağlı hastalıklardan uzakta durmaya çalışmaktadırlar. Hayvansal
ürünler de gıdanın bir çok alanında olduğu gibi insanların talepleri doğrultusunda değiştirilmektedir. Hayvanların
beslenmesinde yapılan değişiklikler ile süt, et ve yumurtanın kolesterol düzeyinin düşürülmesi ve faydalı yağ
asitlerinin düzeylerinin yükseltilmesi mümkündür. Son yıllarda bu şekilde üretilmiş hayvansal ürünler insanların
tüketimine sunulmaktadır. Bu yağ asitlerinden omega 3 çoklu doymamış yağ asitlerinin organizmada iki önemli rolü
bulunmaktadır. Birincisi beynin gelişimindeki rolüdür. Diğeri ise çeşitli patolojik durumların başlıca kardiyövasküler
hastalıklar ve stresden depresyona‐demansa kadar çeşitli bozuklukların önlenmesidir. Bundan dolayı hangi gıdaların
doğal olarak bu yağ asitlerini içerdiğini bilmek önem taşımaktadır. Süt insan sağlığı için önemli bir gıda olduğundan
son yıllarda sütün omega 3 yağ asitleri bakımından zenginleştirilmesi arzu edilen bir özellik haline gelmiştir. Süt yağ
asidi profilini modifiye edilmesinde etkin yöntemlerden biri de rasyonların çoklu doymamış yağ asitlerince zengin
yağlı tohumlarla zenginleştirilmesidir. Bundan dolayı bu projede insan sağlığının iyileştirimesinde fonksiyonel bir gıda
olarak süt ineği rasyonlarını keten tohumu ve kenevir tohumu ile zenginleştirerek süt yağ asidi profilini modifiye
etmek amaçlanmıştır. Bunun yanında in situ ve in vitro yöntemlerle keten tohumu ve kenevir tohumunun rumen
fermentasyonu üzerine etkileri incelenerek süt ineği beslenmesinde kullanılacak düzeyler seçilecektir. Ayrıca keten
tohumu ve kenevir tohumunun metan gazı oluşuna etkisi belirlenecektir. Bu proje sonuçlarının ülkemize ekonomik
ve sosyal anlamda katkı sağlaması beklenmektedir.
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Prof. Dr. Esin Ebru ONBAŞILAR

Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
E-posta: onbasilar@ankara.edu.tr

Yerli ve Dış Kaynaklı Ticari Yumurtacı Hibritlerde Yumurtadaki Besin
Maddelerinin Kullanımı ve Embriyo Gelişimi
Proje Özeti
Bu araştırma projesinin amacı, aynı yaştaki damızlıklardan elde edilmiş yerli ve dış kaynaklı ticari yumurtacı
hibritlerde farklı embriyonik dönemlerde yumurta içeriğinin kullanımı ile embriyo gelişimini belirlemektir. Denemede
aynı verim yaşında ikisi yerli (ATABEY (beyaz yumurtacı) ve ATAK S (kahverengi yumurtacı)) ikisi de dış kaynaklı (LSL
(beyaz yumurtacı) ve LB (kahverengi yumurtacı)) olmak üzere toplam dört yumurtacı hibrite ait kuluçkalık yumurtalar
kullanılacaktır. Çalışma da her genotipten 60’şar döllü yumurta olmak üzere toplam 240 adet döllü yumurta
kullanılacaktır. Her genotipe ait 12 taze yumurtada kabuk, sarı ve albumen ayrıldıktan sonra kabukta; ağırlık ile sarıda
ağırlık ve mineral madde düzeyleri belirlenecektir. Kalan yumurtalar 3 gün depolandıktan sonra kuluçka makinesine
yerleştirilecektir. Kuluçkanın 19 ve 21. gününde her genotipe ait 12 yumurtada yumurta ağırlığı ile kabuk, sarı ve
embriyo ağırlığı belirlendikten sonra sarıda mineral madde düzeyleri belirlenecektir. Embriyonik ölümler ile kuluçka
randımanı, çıkış gücü ve civciv ağırlığı tespit edilecektir. Yerli yumurtacı hibritlerin embriyo döneminde yumurtadaki
besin maddelerini kullanımı ve gelişimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hâlbuki embriyo dönemindeki
gelişim farklılıklarının, varsa dış kaynaklı hibritlere göre embriyonik dönemdeki üstün veya üstün olmayan
özelliklerinin tespit edilmesi bu hibritlerin üretiminde, farklı yetiştirme yöntemlerinde kullanılmasında ve yeni
projelerin yapılmasında temel oluşturacağı düşünülmektedir.
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Doç. Dr. Halit KANCA

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
E-posta: hkanca@ankara.edu.tr

Köpeklerde Laparoskopik Ovariektomi ve Ovaryohisterektomi Öğrenme
Eğrilerinin Belirlenmesi
Proje Özeti
Köpeklerde elektif ovaryohisterektomi (OVH) veteriner pratikte en sık gerçekleştirilen cerrahi prosedürdür. Utrecht
Universitesi tarafından 1981 yılında dişi köpeklerin kısırlaştırılmasında alternatif bir yöntem olarak ortaya
konulmasını takiben, bilateral ovariektomi (OVE), Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerinde OVH’nin yerine standart
uygulama halini almıştır. Son yıllarda Türkiyenin de dahil olduğu birçok ülkede “dişi köpeklerin elektif
sterilizasyonunda OVH mi OVE mi tercih edlimeli” konusu sorgulanmakta ve iki yöntemin karşılaştırıldığı çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlarda son 20 yılda minimal invaziv cerrahinin hızlı gelişimi, yaygın biçimde rutin kullanımı
ve artan toplum bilinci hayvan sahiplerinin minimal invaziv cerrahiyi petleri için bazı cerrahi yaklaşımlarda bir seçenek
olarak beklemeleri ile sonuçlanmıştır. Hayvan sahiplerinin her geçen gün artan taleplerinin yanı sıra, pratikte
hastalarına minimal invaziv cerrahi yöntemlerini sunan ya da sunmak isteyen veteriner hekim sayısı da hızla
artmaktadır.
Pet
hayvanlarında
günümüzde
laparoskopinin
kullanım
alanlarının
başında
ovariohisterektomi/ovariektomi gelmektedir. Bununla birlikte, laparoskopik cerrahinin yaygın kullanımını sınırlayan
temel nedenlerden birisi yöntemi öğrenme sürelerinin uzunluğudur. Herhangi bir prosedürün öğrenme eğrisi yüksek
doğruluk ve duyarlılıkla tekrarlanarak tamamlanması için prosedürün kaç defa yapılması gerektiğidir. İnsan
cerrahisinde hemen her disiplinde öğrenme eğrileri belirlenmiş ve cerrahların eğitiminde kullanılır hal almıştır. Bu
araştırma projesinde köpeklerde laparoskopik ovaryohisterektomi (OVH) ve ovariektominin (OVE) operasyon süresi,
perioperatif komplikasyonlar ve postoperatif ağrı ve stres yönünden geleneksel OVH ve OVE ile karşılaştırılması ve
dişi köpeklerin laparoskopik sterilizasyonunda öğrenme eğrileri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
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Deneysel Koyun Osteotomi Modelinde Kemik İçi Düşük Yoğunlukta ve
Aralıklı Olarak Uygulanan Ultrason Dalgasının Kemik İyileşmesi Üzerine
Etkisinin Araştırılması
Proje Özeti
Kemik kırıklarının iyileşmesi çevresel ve bireysel faktörlerden etkilenir. Bu bireysel faktörlerde lokal ve sistemik
faktörler olarak iyileşme süresinin artması, azalması hatta iyileşmemesine neden olabilir. Kırık iyileşmesi; hematom
evresi, gelişme evresi dediğimiz osteojenik hücrelerin farklılaşması ve proliferasyonu ve proliferasyon dokusunun
ilerlemesi, konsolidasyon evresi ve kemiğin yeniden şekillenmesi evrelerinden oluşan bir süreçtir. Geçmişte yapılan
birçok araştırma kemik iyileşmesindeki bu süreci kısaltmaya yönelik olmuştur. Bu çalışmada deneysel olarak kemik
bütünlüğü bozulmuş büyük hayvan modellerinde eksternal fiksatör aparatının schanz pinine bağlanan ve düşük
yoğunlukta ultrason stimülasyonu sağlayan bir aracın kırık iyileşim süresine etkilerini değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Daha önceki yapılan benzer çalışmalarda düşük yoğunluktaki ultrason dalgaları deri ve kemiğin
tek tarafına (korteksine) uygulanmıştır. Bu çalışmada ise ultrason dalgaları schanz pinleri aracılığıyla kemiğin hem
her iki tarafına (korteksine) hemde kemik iliği boşluğuna (medullar kanal) etki edeceğinden dolayı daha hızlı ve etkili
bir kemik iyileşmesi beklenmektedir. Üretilmesi planlanan bu sistemde 1.5 mhz dalga salınımını yapacak güç çeviricisi
orta büyüklükte bir hastanın tibia ve femuru düşünülerek dizayn edilecektir. Koyunun ilerde yapılacak klinik
çalışmalara uygun olması, besleme ve bakımının kolay olması ve cihazın bu boyuttaki hayvanlar için dizayn edilmesi
sebebiyle koyun seçilmiştir.
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Bazı Kayaç Minerallerinin İn Vitro Rumen Ortamında Gaz Üretim
Özellikleri ve Metan Gazı Oluşumuna Etkileri
Proje Özeti
Dünyadaki antropojenik metan emisyonunun yaklaşık üçte ikisi tarım sektöründen, bunun da büyük bölümü ruminal
enterik fermentasyondan kaynaklanmaktadır. Ruminant beslemede önemli mücadelelerden biri olan metan
emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar yemleme stratejilerine bağlı olarak değişmektedir. Bu da hayvanın
üretimini ve aynı zamanda sağlığını etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda kayaç minerallerinin adsorban özelliğine
dayanarak metan üretimini azaltabileceği, antibiyotik benzeri etki gösterebileceği ve rumen fermentasyonunun daha
verimli şekilde gerçekleşebileceği ortaya konmuştur. Yapılacak olan bu çalışmada farklı kayaç minerallerinin
(sepiyolit, zeolit, perlit ve diatomit) Hohenheim Gaz Test (HGT) tekniği ile gaz üretim özelliklerine ve metan gazı
üretimine etkileri incelenecektir. Bu amaçla rumen sıvısı alınacak ve suni tükrük solüsyonu ile birlikte HGT
şırıngalarına yerleştirilecektir. Rumen ortamına yemlerle birlikte ilave edilecek olan kayaç minerallerinden sepiyolit,
perlit, zeolite ve diatomit %0, 0.5, 1, 1.5 ve 2 düzeylerinde fermentasyona bırakılacak ve belirli aralıklarla gaz ölçümü
gerçekleştirilecektir. İnkubasyon sonunda rumen içeriğinde fermentasyon parametreleri incelenecek, pH, amonyak
azotu ve uçucu yağ aside miktarları belirlenecektir. Buna ilaveten rumende metan oluşumunu gerçekleştiren
metanojenik arkeaların tespiti de gen ekspresyonu yöntemi ile belirlenecektir. Elde edilecek verilerle kayaç
minerallerinin rumen fermentasyon ve gaz üretim özelliklerine nasıl etki yapacağı ve metan üretimine nasıl bir
katkıda bulunacağı ortaya konmuş olacaktır. Böyleleikle ülkemiz kaynaklarının işlenmsi ve yem katkı sektöründe rutin
olarak yerini alması sağlanabilecektir.
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Deve Sütü Whey Proteinleri, Kazein ve Biyoaktif Peptitlerinin
Kolo‐Rektal Adenokarsinoma Hücre Hattı (Caco‐2) Üzerine Antitümöral
Etkinliği
Proje Özeti
Çalışmada, deve sütü kazein ve whey proteinleri biyoaktif peptitlerinin Caco‐2 hücreleri üzerine antiproliferatif,
antitümöral etkinliği belirlenecektir.
Deve sütü Whey proteinleri, kazein biyoaktif peptitleri önemli biyolojik etkilere sahiptir. Bu etkilerden biri ve belki
de en önemlisi antitümoral etkidir. Bu özellikleri ile deve sütü günümüz toplumlarında yüksek bir itibar kazanmıştır.
Çalışmada deve sütü proteinleri ile biyoaktif peptitlerinin kolo‐rektal adenokarsinoma hücreleri (Caco‐2) üzerindeki
antiproliferatif, antitümöral etkinliği apoptoz belirteçleri (p53, Kaspazlar‐3, 8), inflammasyon belirteçleri ve
apoptotik DNA laddering ve apoptotik protein ifade analizleri üzerinden incelenecek ve sağlıklı kolo‐rektal hücre
hattına benzer uygulamadan alınacak sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda proje
çıktıları in vivo çalışmalara da temel oluşturacaktır.
Çalışmada, Caco‐2 kolo‐rektal adenokarsinoma hücre hattı ve sağlıklı kolon epitel hücre hattı kullanılacaktır.
Deve sütü Aydın ve Denizli illerinde yetiştirlen 7 baş deveden elde edilecek, soğuk zincir altında laboratuvara
ulaştırılacaktır. Deve sütünden kazein ve whey proteinleri peptitleri kromatografik olarak ayırt edilecektir. Biyoaktif
peptitler tuzlarından ayrılarak saflaştırılacak (purifikasyon) ve tamponda hazırlanacak çözeltileri Caco‐2 hücrelerine
ve sağlıklı kolon epitel hücrelerine uygulanacaktır. Antitümöral etkinlik hücreler üzerinde apoptotik belirteçler ve
inflammasyon belirteçleri ve Apoptotik DNA laddering ve apoptotik protein ifade analizleri ile değerlendirilecektir.
Elde edilen veriler uygun istatistik yöntemlerle değerlendirilerek önemlilikler belirlenecektir.
Çalışma sonunda, sağlıklı ve malign karakterli kolon hücre hatlarından elde edilecek sonuçlar karşılaştırılarak, deve
sütü Whey proteinleri ve kazein biyoaktif peptitlerinin selektif etkinliği tartışılacaktır.
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Süt Dişlerinde Çürük Durdurma Tedavisinde Gümüş Diaminflorid ve
Sodyum Florid’in Etkinliğinin İn‐Vitro Değerlendirilmesi
Proje Özeti
Erken çocukluk çağı çürüğü, günümüzde halen çocukluk çağının en önemli kronik hastalıklarından biridir. Erken
çocukluk çağı çürüklerinin erken dönemde tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü tedavi edilmeyen çürükler
ileride ağrı, sepsis, apse ve beslenme azalması gibi tablolarla karşımıza çıkabilir. Geleneksel çürük tedavisi çürüğün
mekanik olarak uzaklaştırılması ve kavitenin dolgu ile restore edilmesiyle olmaktadır. Fakat erken çocukluk çağı
çürükleri, çocuklardaki kooperasyon problemi sebebiyle standart yöntemlerle tedavi edilememekte ve genel
anestezi veya sedasyon altında tedavi yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemler de ekipman, tecrübeli
pratisyen gerektiren ve maliyeti yüksek yöntemlerdir. Bu konudaki zorluklardan dolayı ‘çürüğün durdurulması
tedavisi’ gün geçtikçe daha da popüler hale gelmektedir. Çürük durdurma tedavisinde birçok metot kullanılmaktadır.
Fakat gümüş diaminflorid uygun maliyetli ve kolay uygulanabilir olması sebebiyle bu alanda en çok dikkat çeken
materyaller arasındadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde de oldukça sık görülen erken çocukluk çağı çürüklerinin,
standart yöntemlerle tedavi edilemediği durumlarda çürüğün durdurulması amacıyla %38’lik gümüş diaminflorid
uygulamasının etkinliğinin NaF uygulamasıyla in vitro koşullarda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir.. Deney
materyallerinin dentinremineralizasyonu üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandığından çekilmiş süt
dişlerdedentin yüzeylerinde in vitro ortamda demineralizasyon işlemi uygulanacaktır. Remineralizasyoniçin % 38
gümüş diaminflorid(FAgamin) ve sodyum florid (Duraphat) uygulanacaktır.Demineralizasyon‐remineralizasyon
döngüsü tamamlandıktan sonra örnekler ilk olarak mikro‐bt incelemesine alınacaktır. Mikro bilgisayarlı tomografi
cihazıyla örneklerde kemik mineral densitesine ve lezyon derinliğine bakılacaktır. Daha sonra ise örnekler SEM
incelemesine alınarak yüzey özellikleri incelenecektir. Bu çalışmada elde edilecek olumlu bulgular, ülkemizde yaygın
olarak görülen erken çocukluk çağı çürüklerinin tedavisinde, geleneksel yöntemlere alternatif olarak sunulabilecek
maliyeti düşük, uygulanması kolay bir yöntem olacaktır.
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Rifampisin ve Vankomisin İçeren İmplante Nanofiberlerden Etkin Madde
Çıkışını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
Proje Özeti
Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi sadece sık görülmeleri nedeni ile değil, aynı zamanda antibiyotiklerin bilinçsiz
kullanılması gibi sebeplerle mikroorganizmaların birçok antibiyotiğe direnç kazanması ile de önemini yıllardır
korumaktadır. Günümüzde enfeksiyonlarda giderek artan oranda çoklu ilaç direnci gösteren organizmalara
rastlanması farmasötik çalışmalarla yeni tedavi rejimleri geliştirilmesinin önemini arttırmaktadır.
Bu projede; sık görülen ve tedavisinde çeşitli sorunlarla karşılaşılan Metisilin dirençli Staphlococcus aureus
enfeksiyonlarınlarının tedavisi için enfeksiyon bölgesine direkt olarak ya da ortopedi ve diş hekimliği gibi alanlardaki
operasyonlar sırasında enfeksiyon riski bulunan bölgeye profilaktik olarak implante edilebilecek rifampisin‐
vankomisin HCl yüklü nanofiber formülasyonlarının elektrodöndürme yöntemiyle hazırlanması, hazırlanan
formüllerin karakterizasyon çalışmalarının (DSC, SEM, TEM vb.) yapılması ve çözünme hızı deneyleri ile formülasyon
ve sistem parametrelerinin etkin madde salımı üzerine etkilerinin incelenmesi, seçilen ideal formülasyon ya da
formülasyonlar ile in vitro antibakteriyel etkinlik çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
Çalışmada; klasik implante sistemlere kıyasla gösterdikleri yüksek enkapsülasyon etkinlikleri, geniş yüzey alanına
sahip olmaları, kontrollü etkin madde salımı sağlamaları ve özellikle yapısal özelliklerinden dolayı ekstra selüler
matriks ve dokulara olan benzerliklerinden dolayı gösterdikleri yüksek biyouyumlulukları ve hücre büyüme ve
çoğalmasını hızlandırmaları, nontoksik ve biyouyumlu ilaç taşıyıcı sistemler olmaları gibi avantajları nedeniyle
nanofiber sistemler tercih edilmiştir. Bu formülasyonlardan etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin
incelenmesi ile diğer nanopartiküler sistemlere gösterdikleri üstünlükleri nedeniyle farmasötik alanda son yıllarda
büyük ilgi gören nanofiberler ve en çok kullanılan nanofiber hazırlama yöntemlerinden olan elektrodöndürme
yöntemi ile ilgili bilime önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Doğrudan enflamasyon bölgesine tatbik edilmek üzere implante sistem olarak hazırlanacak rifampisin‐vankomisin
HCI nanofiberler ile kontrollü ve uzun süreli lokalize etkin madde salımı sağlanması, rifampisin ve vankomisin HCI’nin
sistemik kullanımlarından kaynaklı yan etkilerinin azaltılması ve kombine kullanılmaları ile bakterilerdeki antibiyotik
direnç gelişiminin engellenmesi ve tek başlarına kullanıldıkları formülasyonlara göre antibakteriyel etkinliklerinin
artması ve güç tedavi edilen enfeksiyonlardan olan MRSA enfeksiyonlarının tedavi başarı oranının ve hastanın yaşam
kalitesinin artması beklenmektedir.
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Bazı Sülfonamid Grubu Taşıyan Benzoksazol Türevlerinin Aldoz Redüktaz
Aktivitesi Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Hiperglisemi diyabetes mellitusun vasküler komplikasyonlarının gelişiminde majör bir risk faktörüdür. Hiperglisemi,
diğer etkilerinin yanı sıra poliol yolağı aktivasyonuna neden olur. Bu aktivasyonda aldoz redüktaz (AR) enzimi rol
oynamaktadır. Diyabetik komplikasyonların çoğunluğu AR aktivitesinin artışı ile ilişkilidir. Günümüzdeki çalışmalar
hücrelerde sorbitol birikimini azaltmak üzere AR enzimini inhibe edecek ajanları geliştirme amacı gütmektedir. AR
inhibitörü olarak asetik asit bileşikleri, hidantoin türevleri ve yeni farklı bileşikler sentezlenmektedir.
Bugüne kadar Epalrestat, Alrestatin, Tolrestat, Zenarestat, Zopolrestat, NZ‐314, Spirohidantoinler; Sorbinal,
Fidarestat, Süksinimid; AS‐3201 (ranirestat) gibi AR inihibitörleri sentezlenmiştir ancak Epalrestat (karboksilik asit
türevi) Japonya’ da diyabetik nöropatinin tedavisinde kullanılmaktadır.
Genelde AR inhibitörleri (ARI) nonspesifik olup, yapısal benzerliği olan diğer enzimleri etkilediği ve yan etkileri de
olduğu için inhibitörler üzerinde çalışmalara halen devam edilmektedir.
Araştırmalar benzoksazol ve analogları olan benzotiyazol, benzimidazol yapısı taşıyan bileşiklerin biyolojik aktiviteler
yönünden kayda değer sonuçlar verdiğini göstermektedir. Son yıllarda bu türevler üzerindeki çalışmalar arttırılmıştır.
Günümüze dek yapılan araştırmalar, benzoksazol halka sisteminin en fazla 2. konumundan sübstitüe edildiklerinde
genellikle etkiyi yönlendirirken, diğer konumlardaki grupların ise etki şiddetinde rol oynadığını düşündürmektedir.
Zopolrestat adlı bileşik benzoksazol analoğu olup benzotiyazol bisiklik yapı içeren bir bileşiktir. 1992 Yılında Mylari
ve ark. tarafından Aldoz‐Redüktaz enzim inhibitörü olarak ortaya çıkmıştır
Ayrıca “Sülfonamit (R2SO2NR2) yapısı tedavi anlamında medisinal kimya alanında kabul görmüş bir gruptur. Bu
fonksiyonel grup, proteinlerle ve diğer hedeflerle kolayca çeşitli elektrostatik etkileşmelere girme potansiyeline
sahiptir. (Reitz ve ark., 2009). Sülfonamid fonksiyonel grubu taşıyan bir seri 2‐(Fenilsülfonamido)asetik asit türevleri
ile in vitro aldoz‐redüktaz inhibitor etki gözleniştir
Bu çalışmaların ışığı altında bu projede benzotiyazol analoğu olan benzoksazol halkası ile sülfonamid yapısını
birleştirerek elde edeceğimiz sülfonamidobenzoksazol türevi bileşiklerin Aldoz‐redüktaz enzimine karşı inhibisyon
değerlerini araştırma hedeflenmektedir. Önerilen bu araştırmada daha önceden sentezlenmiş ve yeni sentezlenecek
olan 2‐(p‐Sübstitüefenil/benzil)‐5‐(p‐nitrobenzensulfonamido) benzoksazol türevi bileşiklerin in vitro ortamda
spektrofotometrik olarak AR’ı inhibe etme gücü ve ARI olarak bilinen Zopolrestat bileşiği ile karşılaştırılması
planlanmaktadır.
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Birleşik Elektrokoagülasyon ve Elektro‐Oksidasyon Prosesi ile Kağıt
Endüstrisi Atık Sularının Arıtımında En Uygun İşletim Koşullarının
Belirlenmesi
Proje Özeti
Endüstriyel atık suların akarsu, deniz veya alıcı ortamlara bırakılmadan önce çeşitli yöntemler kullanılarak arıtılması
gerekmektedir. Aksi takdirde içerdikleri maddeler deşarj edildikleri ortamda oksijeni tüketerek bu ortamlardaki canlı
hayatını tehlikeye sokmaktadır. Türkiye’de ve dünyada sanayileşmenin artması ve temiz su kaynaklarının giderek
azalmasından dolayı düşük maliyet ve yüksek verim sağlayan alternatif arıtma teknolojilerine ilgi giderek artmakta ve gün
geçtikçe farklı arıtma metotları ortaya çıkmaktadır. Geliştirilmeye çalışılan bu metotların gelişen sanayiye ayak
uydurabilmesi gerekmektedir.
İleri arıtma tekniklerinden olan elektrokoagülasyon basit ekipmanlar ve işletme şartları gerektirir. Arıtım çıkışı renksiz,
kokusuz ve berraktır. Oluşan çamurun miktarı az olur. Kimyasal arıtma ile karşılaştırıldığında arıtılmış su daha az toplam
çözünmüş ve askıda katı içerir. Fazla kimyasal madde ilavesi yoktur. Elektroliz sırasında üretilen gaz kabarcıkları kirleticileri
çözelti yüzeyine taşıyarak daha kolay ayrılmalarını sağlar. Elektrokoagülasyon yönteminin bu avantajlarına karşın harcanan
elektrotların düzenli olarak yenilenmesi gereği, katot üzerinde film tabakası oluşumunun prosesin verimliliğini
düşürebilmesi, kararlı organik bileşiklerin gideriminde verimli olmaması ise yöntemin dezavantajları arasındadır. Bir diğer
ileri arıtma tekniği olan elektro‐oksidasyonda ise basit işletme parametreleri ile iyi bir verim elde edilebilmektedir. Elektro‐
oksidasyon arıtım yöntemiyle birçok kirletici bir arada giderilebilir. Yüksek sıcaklıklar proses için herhangi bir problem
oluşturmaz. Elektrooksidasyon sonucu oluşan anodik klor dezenfektan gibi davranır. Ancak uzun işletim süresi ve yüksek
elektrik akım yoğunluğu gerektirmesi yöntemin işletme maliyetini çok arttırmaktadır. Son zamanlarda geliştirilmeye
çalışılan atık su arıtım teknolojilerden biri de birleşik elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon prosesidir. Birleşik
elektrokoagülasyon ve elektro‐oksidasyon yönteminde elektrokoagülasyon yöntemi ile giderilemeyen kirleticiler elektro‐
oksidasyon yönteminin sinerjik etkisi ile giderilebilmekte, elektrooksidasyon yönteminin gerektirdiği yüksek akım
yoğunluğu ve uzun işletme süresi ihtiyacı ise elektrokoagülasyon yönteminin sinerjik etkisi ile azaltılmaktadır. Geleneksel
arıtım yöntemlerinde, kirlilik parametrelerinin gideriminde birkaç proses art arda kullanılırken, birleşik elektrokoagülasyon
ve elektro‐oksidasyon yöntemi ile bu parametreler tek bir prosesle giderilebilecektir.
Kağıt endüstrisinde, üretim esnasında kullanılan maddelerin farklı yapıda olması ve atık su debisinin çok yüksek olması
nedeni ile arıtım zorluğu bulunmaktadır. Bünyesinde biyolojik olarak ayrışması güç organik ve anorganik kirleticileri
içermesi, bu endüstriyi çevresel etkisi en güçlü endüstrilerden birisi haline getirmekte ve çevresel açıdan daha özen
gösterilmesini gerektirmektedir. Kağıt endüstrisi atık suyunun içinde barındırdığı kimyasallar atık suyu iletken hale
getirmekte ve elektrokimyasal proses için uygun koşulu sağlamaktadır.
Proje kapsamında kağıt endüstrisi atık sularının birleşik elektrokoagülasyon ve elektro‐oksidasyon yöntemiyle arıtılması
yarı kesikli bir elektro‐reaktörde gerçekleştirilecektir. Anot ve katot materyali olarak elektro‐oksidasyon yönteminde
kullanılan grafit elektrotlar, bipolar bağlı harcanan elektrotlar olarak ise elektrokoagülasyon yönteminde kullanılan
alüminyum ve demir kullanılacaktır. Reaktör sıcaklığı, atık suyun pH ve iletkenliği, akım şiddeti, elektrot materyali,
karıştırma hızı, proses işletim süresi gibi işletim parametrelerinin arıtım üzerindeki etkileri merkezi birleşik deney tasarımı
yöntemi kullanılarak incelenecek ve arıtılan atık suyun; biyokimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, bulanıklık, renk ve
kimyasal oksijen ihtiyacı gibi kirlilik parametrelerini içeren analizleri yapılmak suretiyle en yüksek arıtım verimi ile en düşük
işletme maliyetinin elde edileceği işletme koşulları cevap yüzey yöntemi ile belirlenecektir. Burada sıcaklık, iletkenlik ve pH
parametreleri sırasıyla soğutma suyu, destek elektrolit, asit/baz akış hızları kullanılarak ölü bantlı on/off mekanizma ile;
akım şiddeti ise güç bloğunda yer alacak ticari kontrol edici ile sabit tutulacaktır. Uygulanacak birleşik elektro‐arıtımdan
elde edilen sonuçlar; sadece elektrokoagülasyon, sadece elektro‐oksidasyon ve ardışık elektrokoagülasyon ‐ elektro‐
oksidasyon arıtım yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılacaktır.
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İnce Zeminlerde Kıvam Limitleri ve Drenajsız Kesme Dayanımı İçin Yeni
Bir Düzenek ve Yöntem Geliştirilmesi
Proje Özeti
Atterberg limitleri arasında likit limit (LL) ve plastik limit (PL) her türlü zemin araştırmasında mutlaka belirlenmesi
gereken önemli indeks parametreleridir. Bu parametrelerle ilgili deney standartları çok uzun zaman önce geliştirilmiş
olmakla birlikte, operatör etkisinin çok fazla olduğu bu deneylerle ilgili belirsizlikler bir türlü giderilememiştir. Buna
ek olarak, plastik limit için kullanılan “elle (veya plaka ile) yuvarlama” yöntemi kesinlikle rasyonel bir kıymetlendirme
(quantification) biçimi değildir. Birbiriyle yakından ilişkili bu iki parametreyi tek düzenek ile belirlemeye yönelik
olarak geçmişte çok sayıda çalışma yapılmışsa da, genelde başarılı sonuçlar alınamamıştır.
Likit limit ve plastik limit gibi, zeminlerin su içeriği ile doğrudan ilişkili ve yine önemli bir diğer indeks özelliği de
drenajsız kesme dayanımıdır (su). Bu indeks özelliğini laboratuvarda ölçmeye yönelik birkaç değişik yöntem
bulunmaktadır.
Likit limit, plastik limit ve drenajsız kesme dayanımının üçü de hem su içeriği ile hem de biri diğeriyle doğrudan ilgili
olduğundan, bu üç parametreyi birlikte ölçebilecek tek bir düzeneğin geliştirilmesi mümkündür. Yakın geçmişte
yapılan çalışmalar, ters eksrtüzyon deneyinin zeminlerin kıvam limitini ve drenajsız kesme dayanımını belirlenme
potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Benzer bir deney de “çamur sıkıştırma yöntemi”dir. Bu deney
yöntemi de üç parametreyi belirleme potansiyeline sahip olup, operatör etkisinin sıfır olması ve deney süresinin
nispeten kısa olması gibi avantajları vardır.
Bu çalışmanın amacı, tarafımızdan prototipi hazırlanan “çamur sıkıştırma düzeneği”nin yeni bir deney veri setiyle
rafine edilerek yeni bir düzenek ve yöntem geliştirilmesidir.
Çalışma kapsamında deney malzemesi olarak 50 adet zemin numunesi kullanılacaktır. Bunların bir kısmı laboratuvar
arşivinde mevcut doğal zemin numuneleri olacaktır. Bir kısmı da, plastiklik aralığını geniş tutmak için, doğal zemin
örneğine bentonitik zemin eklemek suretiyle elde edilecektir. Deney yöntemleri olarak LL için düşen koni, PL için
merdane ile yuvarlama yöntemi ve su için de minyatür kanatlı kesme deneylerinden yararlanılacaktır. Bu üç yöntemle
elde edilen kıvam limitleri ve drenajsız kesme dayanımı çamur sıkıştırma yönteminden elde edilecek verilerle
deneştirilmek suretiyle ampirik ilişkiler geliştirilecektir. Bu şekilde, üç parametrenin tek deney veri setinden
bulunması öngörülmektedir.
Projenin nihai hedeflerinden biri de, daha önce prototipi imal edilen çamur sıkma düzeneğinin ticari ürün olarak
pazarlanabilir mamul mal haline dönüştürülmesidir.
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Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında GPS‐INS Tabanlı Kullanıcı Takibi için
Akıllı Hareket Modeli Seçim Yöntemi Geliştirilmesi
Proje Özeti
Bilgisayarda üretilen görüntülerle bir kamera aracılığıyla alınan gerçek dünya görüntülerinin birleştirildiği Artırılmış
Gerçeklik (AG) uygulamalarında kullanıcının ortamda takibi uygulamanın gerçekçiliği için son derece önemlidir.
Genellikle bir HeadMountedDisplay takan kullanıcının özellikle de kafasına taktığı bir takip ünitesi düşünüldüğünde
kafanın konumunun hassas bir şekilde takibi uygulamada oluşturulacak sanal kameranın konumunun
belirlenmesinde ve buna göre ekranda oluşturulacak görüntülerin elde edilmesi için gereklidir.
Takip işlemi için iç ortamlar gerekli yapısal ortamı (işaretçileri yerleştirilmesi gibi) sağlarken, dış ortamlardaçalışan
uygulamalar için bir GPS alıcısının kullanımı öne çıkmaktadır. GPS tabanlı takip sistemlerindeki hassasiyet
sorunlarında dolayı da bu alıcılarla birlikte kullanılan eylemsizlik algılayıcıları ve jiroskoplar (accelerometer,
gyroscope) ile bir filtreleme ortamı (Kalman filtresi) içerisinde yapılacak tümleme işlemi ile daha iyi sonuçlar
alınmaktadır.
Kalman Filtrelerinde kullanılan ve modelde bir sonraki durumu tahmin eden durum geçiş fonksiyonu
(statetransitionfunction) genellikle sabit olarak kullanılır. Farklı hareket modelleri deneyen sistemler
(InteractingMultiple Motion Model) ile bu statik geçiş fonksiyonu değiştirilerek farklı hareket modellerinin de hesaba
katılması sağlanmaktadır.
Kullanılan takip yöntemlerinin kullanıldığı uygulamalar genellikle robotlar, arabalar gibi belirli bir kontrol girdisi
bulunan nesneler üzerinde çalışmaları nedeniyle başarılı sonuçlar vermektedir. Diğer yandan, hareketinin önceden
tahmin edilmesi oldukça zor olan insan kullanıcı takibi bu kontrol girdisinin olmaması nedeniyle takip hassasiyetini
azaltmakta ve bir hareket sınırlaması olmayan dış ortamlarda da takip daha zor bir hale gelmektedir.
Önerilen projede kullanılacak bir GPS‐INS algılayıcı için insan takip hassasiyetini artıracak hareket modelleri
geliştirilecektir. Bu farklı hareket modelleri arasında seçim yapmayı sağlayan akıllı bir hiyerarşik bulanık kontrol
algoritması ile hareket modelleri arasındaki geçişler gerçek zamanlı olarak seçilecek ve böylece takip hassasiyeti
artırılacaktır. Geliştirilecek algoritma bir gerçek zamanlı AG uygulamasında (kullanıcı konumu kullanarak çalışacak bir
oyun) test edilecek ve bu sayede performans değerlendirmesi yapılacaktır.
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Arsenen Tabanlı Tek Katmanlı Yapıların Farklı Atomlarla Katkılanarak
Yapılarının ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi
Proje Özeti
20. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüze kadar geçen zaman, bilimde yeni, akıllı ve işlevsel malzemeler
konusunda çığır açan buluşlara sahne olmuştur. Ekranlarda kullanılan LED’lerden (hatta şimdi OLED’lerden), askeri
amaçlı kullanılan metamateryellerden tutun da, endüstriyel alan, medikal, güvenlik, savunma sanayi, biyoteknoloji,
uzay gibi farklı alanlara kadar bütün elektronik teknolojisinin kalbinde yatan bu malzemeler günlük hayatımızın
ayrılmaz parçası olan plastiklere, hepsi bu süreç içinde hayatımıza girmiştir. Hatta bilim son yıllarda daha farklı, daha
ince ve daha işlevsel malzemeler kousunda yapılan çalışmalarla tek‐katmanlı, yani sadece “bir” atom kalınlığında
olan malzemelere doğru kaymıştır. 2010 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen grafenin ardından, araştırmacılar 2014
Eylül ayı içerisinde germanyumdan oluşan tek‐katmanlı bir yapının laboratuvarda üretildiğini duyurmuşlardır [1].
Genel olarak kullandığımız malzemeler on binlerce atom kalınlığındadırlar. Bu sebeple de, elektrik ve ısı iletimi, ışığa
karşı verilen tepkiler gibi fiziksel özellikler gene bu binlerce katman tarafından ortaklaşa gerçekleştirmektedir.. Bütün
bu katmanların tepkisini aynı anda kontrol etmek zordur, değiştirmek veya istediğimiz şekle getirmek daha da zordur.
Öte yandan, tek‐katmanlı malzemeler, sadece bir atom kalınlığındadırlar ve uygun ortam sağlandığı durumda kontrol
etmek ve kimyasal, fiziksel küçük değişimler yaratmak, örneğin farklı atomlarla katkılamak sonuçlarınızda büyük
değişimler yaratabilir [2,3]. Pek çok farklı elementten veya bileşikten tek‐katmanlı yapılar yapmak mümkündür [4,
5].
Grafen, bir atom kalınlığındaki karbon katmanı, malzeme bilim adamlarına göre elektrik özellilerinden dolayı için
cazip gelmiştir. Bu özellikler elektronların grafen yüzeyinin üstünde serbestçe dolaşmasını sağlar. Ama bu
malzemede, elektronların akımının sağlamak ve sağlamamak durumların arasındaki giçiş imkanı yaratmak için gerekli
olan doğal bant aralığı bulunmamaktadır. Bu yüzden grafen, bilgisayar devrelerindeki yarı iletken anahtarlar yerine
kullanışlı değildir [6, 7].
2014 yılında bilim adamları, doğal bant aralığı olan fosforen, fosfor atomun tek katmanlı olan yapısı, daha kolay
soğutulabilmesinden dolayı ince ve esnek elektronik malzemelerin yapımında kullanışlı olabileceğinin farkına
varmışlardır [8,9]. Fizikçiler 1960 dan beri siyah fosforu ( Balck phosphoros) katmanları arasında zayıf kimyasal bağı
olan bir malzeme olarak araştırmışlardır. Fakat geçen son yılda tek katmanlı olarak ayırmaya başarmışlardır.
Fosfor atomu ile aynı grupta olan arsenik atomu için Arsenene de tek katmanlı ve bal peteği denen altıgen bir yapıya
sahiptir [10]. Bu, grafenin sahip olduğu düz yapıyı (planar) biraz bozmakta ve Arsenene tek katmanlı yapıyı hafif
girintili‐çıkıntılı bir hale götürmektedir. Bu girintiler ve çıkıntılar, elektronların yüzey üzerinde ilerleme hızlarını
değiştirmekte ve ancak bu özellik grafenden farklı olarak, girdili çıktılı yüzey Arsenene de bir bant aralığı oluşmasını
sağlamaktadır; bu elektronik özellillerle farklı ihtiyaçlara çözümler geliştirilebilmektedir [10]. Böylece hem elektronik
anlamda kontrol edilebilen ve pek çok farklı özellik sunan bir malzemenin ortaya çıkmış olmaktadır. Arsenen band
aralıklarından dolayı elektron akımı için yalıtım ve iletim durumları arasndaki geçişi sağlayabilir.
Bu proje kapsamında Arsenene gibi tek katmanlı malzemeler As, N, C, Ge gibi farklı atomlarla katkılanarak yapıları ve
elektronik özellikleri irdelenecektir. Bu çalışmalar, yüksek frekanslı uygulamalar için Arsenene teknolojilerin
geliştirilmesi alanında devre tasarımlarında, uygulama geliştirecek gruplara, teorik temel oluşturacak bel kemiği işlevi
görecek bir çıktıyı öngörmektedir.
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Saydam Alttaşlı Düzlemsel Frekans Seçici Yapıların Analizi ve Tasarımı
Proje Özeti
Elektromanyetik kirlilik sadece girişime neden olarak cihazların tutarlı çalışmasını engellemesi nedeni ile değil, aynı
zamanda elektromanyetik dalgaların insan vücuduna zarar verdiği kaygısı ile gerek araştırmacıların gerekse sağlık
örgütlerinin dikkatini çeken bir konudur. Elektromanyetik kirliliği engellemek için kalkan özellikli metal plakalar,
frekans seçici yüzeyler ve metamalzemeler gibi farklı yapılar en çok önerilen yapılardandır. Kalkanlama etkisi çok
yüksek olan kalkan yapılar her ne kadar çok geniş bir bant aralığında görünür bölge ve elektromanyetik kirliliğin
yoğun olduğu frekanslarda filtreleme sağlasa da günümüz de belirli frekansları filtrelerken bazı frekansları geçirme
kabiliyetine sahip yapılar daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle cam tabanlı periyodik yapılar ile görünür bölgede bir
filtreleme olmaz iken kirliliğin yoğun olduğu bantta filtreleme mümkün görünmektedir. Frekans ayarlanabilir ve
istenen bantlarda filtreleme sağlayan bu yapıları bina pencerelerinden mikrodalga fırın camına kadar birçok
uygulama da kullanmak mümkündür. Bu proje kapsamında pencere camlarında kullanılmak üzere farklı frekanslarda
filtreleme sağlamak üzere cam tabanlı frekans seçici yüzey tasarımları gerçekleştirilecektir. Özellikle 9 GHz, 1,8 GHz,
2,45GHz ve 5,8GHz frekanslarında filtreleme sağlayacak farklı patern ve geometrik özelliklerde yapılar önerilecek,
önerilen yapıların benzetimleri ve parametrik analizleri gerçekleştirilecek ve en iyi performansı veren yapılar
üretilerek ölçümleri gerçekleştirilecektir. Üretilen yapılara ait ışık geçirgenlik değerleri ölçülecek yapının üzerinde
herhangi bir iletken desen bulunmayan cama göre ışık şiddetini ne kadar azalttığı ile ilgili deneyler
gerçekleştirilecektir.
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Pastırma Üretimine Yeni Bir Yaklaşım: Mikrodalga ve Mikrodalga Vakum
Kurutma
Proje Özeti
Etin raf ömrünü uzatmak için kullanılan koruma yöntemlerinden en eskisi kurutma ve tuzlamadır. Ülkemizde bu
yöntemle üretilen ve yaygın bir şekilde tüketilen et ürünlerinden pastırma, üretiminde genellikle taze sığır etleri
kullanılan ve kendine özgü lezzete sahip olan bir üründür. Pastırmanın üretim süreci diğer et ürünleriyle
karşılaştırıldığında çok daha uzundur. Üretim prosesinin en önemli bölümünü oluşturan ve diğer aşamalara göre daha
uzun süre alan kurutma işleminde yapılacak iyileştirmenin, prosesin genelini büyük ölçüde etkileyeceği son derece
açıktır.
Önerilen projede, gıdaların kurutulmasında son yıllarda bir takım avantajlarından dolayı kullanımı giderek
yaygınlaşan alternatif kurutma yöntemlerinden mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma teknolojileri ile pastırma
proses süresi kısaltılarak süreç iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Proses süresinin kısaltılmasıyla endüstriyel üretim
kapasitesinin arttırılması, pastırma üretiminde enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve üretim sürecinin enerji tüketimi
açısından daha verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.
1940’lardan beri ısı kaynağı olarak kullanıldığı bilinen mikrodalganın gıda endüstrisinde geniş uygulama alanı
bulunmaktadır. Endüstride ısıtma, kurutma, sterilizasyon vb. işlemlerde uygulama alanı bulan mikrodalga teknolojisi
konvansiyonel yöntemlere kıyasla pekçok avantaja sahiptir. Mikrodalga vakum kurutma ise vakumlu ortamdan
kaynaklanan düşük sıcaklıklarda işlem avantajını ve mikrodalga teknolojisinin beraberinde getirdiği hızlı ve hacimsel
ısınmayı birleştirebilmektedir. Her iki yöntemin de pastırma üretiminde herhangi bir uygulamasının literatürde yer
almaması çalışmanın diğer bir özgün yönünü ortaya koymaktadır.
Önerilen projede, pastırma üretiminde hedeflenen proses süresinin kısaltılması amacıyla mikrodalga, vakum ve
soğutma uygulamalarını eş zamanlı ya da peş peşe gerçekleştirebilen özel tasarlanmış bir cihaz kullanılarak optimum
koşullar belirlenecektir. Mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma ile hazırlanan örnekler geleneksel yöntemle
kurutulan örneklerle karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma için fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik özellikler
kullanılacaktır. Mikrodalga kurutma için büyük önem taşıyan dielektrik özellikler de çalışma kapsamında
belirlenecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan mikrodalga kurutma ve mikrodalga vakum kurutma
işlemlerinde üç farklı mikrodalga gücü kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, mikrodalga vakum kurutma sisteminde
üç farklı seviyede vakum uygulaması yapılacaktır. Bu çalışmalar ışığında, mikrodalga gücünün ve vakum seviyesinin
nihai ürün kalitesine etkileri araştırılacaktır. Bunun yanısıra, nem verileri kullanılarak kurutma karakteristikleri
belirlenecek ve modellenecektir, ayrıca difüzyon katsayıları hesaplanacaktır.
Yeni bir uygulama olarak mikrodalga teknolojisinin pastırma üretiminde kullanımının olanaklı hale getirilmesi ve çok
daha kısa sürede üretilen yüksek kalitede ürün elde edilmesi hedeflenen proje çıktıları ülkemizde endüstriyel üretim
yapan firmalarla paylaşılacaktır.
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Pınarbaşı Karst Kaynağı Beslenim ve Boşalım İlişkilerinin
Hidrojeokimyasal ve Mineralojik İncelemesi
Proje Özeti
Projenin amacı Pınarbaşı kaynağının beslenme ve boşalım ilişkileri ortaya koymaktır. Proje kapsamında 120 km2’lik
alanın jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri incelenerek, ilgili haritalara aktarılacaktır. Alanda yer alan jeolojik
formasyonlara ait litolojik birimlerin petrografik ve mineralojik özellikleri, kaynağın beslenme alanı içinde yer alan
karstik boşluklarda çökelenbirimlerden örnekler alarak bunların mineralojik özellikleri, kaynağın boşalım alanında,
kaynak suyunun boşalttığı ince ve iri tanelerin petrografik ve mineralojik özellikleri, kaynak suyunun taşıdığı askı
maddelerin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, alanda yer alan su kaynağı ve çevresindeki kaynakların
hidrokimyasal ve izotopik özellikleri çalışılacaktır. Proje dönemi boyunca kaynak suyunun seviye, elektriksel iletkenlik
ve sıcaklık verileri elde edilecektir. Çalışmanın son aşamasında ve su seviyesinin yüksek olduğu bir dönemde izleme
deneyi yapılacaktır. Bölgeye düşen yağış verileri Seydişehir meteoroloji istasyonundan elde edilecektir. Elde edilen
veriler bilgisayar ortamında çizilecek grafiksel yöntemler ve çizelgelerle sunulacak ve yorumlanacaktır. Proje alanında
ve ülkemizde kaynak sularındaki askı maddelerle ilgili yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma jeokimya ve
mineralojik çalışmalarla hidrojeolojik çalışmaların birleştirildiği çoklu çalışma disiplinlerini içermektedir. Projenin
herhangi bir deneme planı bulunmamakla birlikte, bir yıl önce alanda yapılan bir Tübitak projesi (Tübitak‐114Y709)
ile bu çalışmanın alt yapısı ve yapılabilirliği ortaya konmuştur.
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FeAl Manyetik İnce Filminin Değişik Atma Sürelerine Sahip Laser Işını ile
Manyetik Örgülenmesi
Proje Özeti
Proje kapsamında üretilecek olan FeAl sistemine ait ince filmelerinin üzerinde bu sistemde kristal düzensizliği ile
ortaya çıkan ferromanyetizma kullanılarak, değişik atma sürelerine sahip laser demetlerinin örnek üzerinde
yaratacağı kristal düzensizliği ile laser demetinin çarptığı noktalarda mikro boyutta periyodik manyetik bölgeler elde
edilecektir. Elde edilecek olan bu bölgeler manyetik kuvvet mikroskobu yardımı ile tespit edilecek ve manyetik alan
altındaki davranışları da incelenecektir. Değişik laser parametrelerinin (atma süresi, enerji akısı vb. gibi) elde edilecek
manyetik bölgeler üzerindeki etkilerinin araştırılacağı bu projede ileride nano boyutta manyetik örgüleme elde
etmek için kullanılabilecek laser girişim metodu için uygun laser parameterleri de belirlenmiş olacaktır.
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Titanyum Katkılamalı NiCoIn ve NiCoMnIn Manyetik Şekil Hafıza
Alaşımlarının Elde Edilmesi ve Martensitik Faz Geçişi ‐ Kalorik
Özelliklerinin Araştırılması
Proje Özeti
Şekil hafızalı alaşımlar (SMA), dış etkenlerden dolayı bozulan orijinal geometrilerine, uygun bir sıcaklık uygulanması
durumunda geri dönebilen malzemeler olarak bilinirler. Düşük sıcaklıklarda deforme edilebilen bu malzemeler, daha
yüksek sıcaklıklarda deformasyon öncesi şekillerine dönebilmektedirler. Manyetik şekil hafıza alaşımları ise, şekil hafıza
alaşımlarının sıcaklıkla gösterdiği şekil değişimi/ toparlanma (recovery) özelliklerini manyetik alan uygulanması ile gösteren
malzemelerdir. Bu malzemeler uyarıcı (actuator) uygulamaları için gelecek vaat eden malzemeler olmaları yanı sıra
mekanik etkiyi?manyetik tepkiyi birbirlerine çevirebilme özelliklerinden dolayı sensör/güç kaynağı olarak kullanılabilirler.
Manyetik şekil hafıza alaşımları manyetik alana verdikleri bu güçlü tepkiden dolayı, malzeme içinde büyük kalorik değişim
olur. Bu büyük değişimde malzemenin ısınması veya soğuması şeklinde belirlenebilir. Bu temel üzerine kurulan manyetik
soğutma teknolojisi günümüzde kullanılan soğutma teknolojilerine önemli bir alternatif olacağı rapor edilmiştir (U.S
Department of Energry Energy Savings Potential and RD&D Opportunities for Non‐Vapor‐Compression HVAC Technologies
March 2014).
Manyetik şekil hafıza alaşımları, çok ilginç termo‐mekaniksel özelliklere sahiptirler. Manyetik şekil hafıza alaşımlarında da
yüksek manyetokalorik etki (MKE) değerleri gözlenmiştir. MKE, en genel olarak manyetik alan altındaki bir malzemenin
entropisindeki değişime bağlı olarak ısınması ya da soğumasıdır. Alan uygulandığında, manyetik momentler alan
doğrultusunda düzenleneceğinden, manyetik düzensizlik yani manyetik entropi azalacaktır. Sistem toplam entropiyi sabit
tutmak isteyeceğinden, manyetik entropideki bu azalma, örgü entropisindeki artışla dengelenecektir. Örgü entropisi
artınca malzeme ısınacaktır. Alan kaldırıldığında, ilk olarak manyetik entropi artacak, bu artış örgü entropisinin azalmasıyla
dengelenecek ve malzeme soğuyacaktır. Kalorik etkiler tüm malzemelerin doğasında vardır ve malzemeye uygulanan dış
kuvvet (manyetik alan, gerilme, basınç) ile malzemede meydana gelen sıcaklık değişimidir. Manyetik şekil hafıza
alaşımlarında gözlenen yüksek MKE’nin sebebinin hem yapısal hem de manyetik geçişin aynı anda olduğu bulunmuştur. Bu
da yeni ferromanyetik şekil hafıza etkisine sahip malzemeler üzerine araştırmalarını hızlandırmıştır.
Ni‐Co‐Mn‐In sistemi yapısal faz geçişi ile manyetik faz geçişinin aynı anda gerçekleşebildiği yeni tip manyetik şekil hafıza
alaşımıdır. Bu malzemeler manyetik alan zorlamalı martensitik geçişten dolayı büyük tersinir (reversible) şekil değişimi,
büyük MKE gösterebilirler. Bu malzemelerde austenit fazın mıknatıslanması martensite fazdan daha yüksektir. Manyetik
şekil hafıza ailesinden olan bu malzemeler ilginç termo‐manyetik ve termo‐mekanik özelliklerinden dolayı ilgi çekmekte ve
araştırılmaktadırlar. Ni‐Co‐Mn‐In tabanlı manyetik şekil hafıza alaşımlarının bazıları yüksek manyetik, ısısal ve
manyetokalorik özellikler göstermektedirler. Fakat bu özellikleri oda sıcaklığının çok üzerinde göstermekledirler. Proje
yürütücüsü son çalışmalarından birinde Ni‐Co‐Mn‐Sn sisteminde oda sıcaklığının üzerinde gösterdiği ilgi çekici manyetik ve
ısısal özellikleri 4d metali Nb katkılaması ile oda sıcaklığı yakınlarına başarılı bir şekilde taşımıştır. Bu çalışma, Ni‐Co‐Mn‐In
sisteminin yüksek sıcaklıklardaki büyük manyetizasyon değişimi ve büyük MKE değeri özelliklerini kaybetmeden, Nb benzer
bir katkılama etkisi verecek olan Ti katkılaması ile oda sıcaklığı yakınlarına taşımayı amaçlamaktadır. Katkılama ile Ti atomik
yarıçapının Ni’den daha büyük olması ve bunun sonucu olarak, Ni yerine Ti atomunun katkılanması ile austenite fazın hücre
hacmi artıracak ve e/a oranı da azalacaktır. NiMnIn sistemlerinde e/a azalması ile martensitik geçiş sıcaklıklarının azaldığı
bilinmektedir. Bu katkılamanın polikristal malzemelerin yapısal geçiş sıcaklıklarına etkileri, sıcaklığa ve manyetik alana bağlı
manyetik özelliklerine etkileri araştırılacaktır. Elde edilecek polikristal malzemelerin manyetik faz diagramları,
manyetokalorik değerleri ve histerisis özellikleri belirlenecektir. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı Ti katkılanmış polikristal
Ni‐Co‐Mn‐In manyetik şekil hafıza alaşımlarının termomanyetizasyon ve manyetokalorik özelliklerinin manyetik alana,
sıcaklığa bağlı olarak incelemektir. Ayrıca elde edeceğimiz sonuçlarında manyetik soğutma ile ilgilenen bilim camiasının ve
endüstrisinin de ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
Proje ekibi Doç. Dr. Şinasi Barış Emre, Doç. Dr. Eyup Duman’dan oluşacaktır.
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Ekim Sonrası Değişken Sıcaklık ve Ön Uygulama Sürelerinin Patlıcan
Tohumlarında Çimlenme Fizyolojisi ve Fide Kalitesi Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Hızlı ve gelişmiş fide eldesi başarılı bir fide üretiminin temelidir. Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen sektör olan fide
üretim teknolojilerinde tohumun daha hızlı çimlenerek fide oluşturması için yapılan bazı ön uygulamalar
bulunmaktadır. Bunlardan birisi tohumun ekiminden sonra en az 24 saat olmak kaydıyla optimum sıcaklıkta kontrollü
odada tutma uygulamasıdır. Amaç, tohumun nem alımının ideal koşullarda sağlanarak hızlı çimlenmesini temin
etmektir. Fide kalitesini belirleyen en önemli etmen tohumun erken çıkmasıdır. Diğer bir ifadeyle hızlı çıkış daha
kaliteli fide oluşumunun temelini oluşturmaktadır. Bazı tohumlarda değişken sıcaklıklar sabit sıcaklığa göre
çimlenmenin daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Bu türlere en iyi örnek patlıcandır. Bu projede tohum ekiminden
sonra sabit sıcaklığa göre değişken sıcaklığın fide kalitesine etkisi incelenecektir. Projede 4 hibrit, 4 açık tozlanan ve
2 anaçlık patlıcan tohumlarında, ekim yapıldıktan sonra 30/20 °C, 20/30 °C, 30/20 °C, 35/20 °C, 20/35 °C, 35/ 20 °C
sıcaklıklar, sırasıyla 24/24 saat, 8/16 saat, 8/16 saat, 24/24 saat, 16/8 saat, 16/ 8 saat sürelerle kontrollü koşullarda
uygulanacaktır. Toplam uygulama süresi 120 saat olacaktır. Sabit sıcaklık 25 °C olarak alınacak ve 24 saat boyunca
uygulanacaktır. Ardından fide çıkış oranı, çıkış hızı ve fide gelişim parametreleri (fide boyu, kök boyu, gövde çapı, fide
ana yaprak sayısı, fide yaş ağırlığı, fide kuru ağırlığı, kök yaş, kuru ağırlığı ve antosiyanin oluşumu) incelenecektir.
Ayrıca, çimlenme aktivasyonunun enzimatik temelini oluşturan lipaz enziminin uygulama sürecinde değişimi açıkta
tozlanan çeşitler baz alınarak saptanacaktır. Ayrıca giberellik asit, absisik asit hormonlarının kapsamı da tespit
edilecektir. Enzim aktivasyonları ile özdeş gelişim gösteren kalsiyum ve magnezyum da saptanacaktır. Belirtilen
enzim ve hormonlar çimlenme fizyolojisinde çimlenmenin geliştirilmesinde etkin rol oynarlar. Bitki besin
elementlerinden özellikle kalsiyum ve magnezyum enzimatik değişimlerle bağlantılı olması sebebiyle önem
taşımaktadır. Değişken sıcaklıkların fide kalitesini geliştirmesi durumunda bu tür uygulamaların fidecilik sektörüne
kazandırılması ve diğer türlerde de kullanıma geçirilerek sektörün gelişmesine destek sağlanmaya çalışılacaktır.
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Ankara ili Ayaş ilçesi Asartepe Barajı'ndan Yapılan Tarımsal Sulamaların
Tarım İşletmelerinde Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi
Proje Özeti
1.1 Coğrafya
25.437 km²’lik bir alana sahip olan Ankara’nın ortalama olarak deniz seviyesinden yüksekliği 890 metredir. Doğusunda
Kırıkkale ve Kırşehir, kuzeyinde Çankırı ve Bolu, kuzeybatısında Bolu, batısında Eskişehir, güneyinde Konya ve Aksaray illeri
bulunmaktadır (Tüik, 2013).
1.2 İklim
İlin geniş arazisinde yer yer iklim farklılıkları görülür. Güneyde, iç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde
ise, Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülebilir. Kara ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede, kış sıcaklıkları düşük,
yaz ise sıcak geçer (Tüik, 2013).
1.3 Nüfus
Ankara ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 5.045.083 kişidir. Tüm belde ve köyler
Büyükşehir kapsamına alınmıştır. Bu nedenle şehirde yaşayanların oranı % 100 dür. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri
sırasıyla Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar ve Polatlı’dır. Yüzölçümü
bakımından en büyük ilçesi ise Polatlı’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçesi Evren’dir, yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi
Etimesgut’tur. Ankara ilinin merkezi, Türkiye’nin en kalabalık ikinci kentidir. Ankara‘da ki ilçe sayısı 25’dir (TÜİK, 2013).
Ankara’nın toplam nüfusu içerisinde, 65 yaş ve üzeri olanların payı yaklaşık %7’dir. Yani diğer bir ifade ile Ankara için halen
demografik fırsat penceresi açık olup Ankara dinamik ve genç nüfusunu korumaktadır. Ankara şu an için genç bir nüfusa sahip
olsa da nüfus kompozisyonundaki değişim eğilimlerine bakıldığında, bölge planının da hedef yılı olan 2023 yılı içerisinde yaşlı
nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının artacağı görülmektedir. 2012 yılında payı %6,9 olan yaşlı nüfusun 2023 yılında
%9,2’lik bir paya sahip olması beklenmektedir (TÜİK, 2013).
1.4 Eğitim
Ankara’nın kayda değer bir karakteristik özelliği de sahip olduğu güçlü eğitim altyapısıdır. İlköğretim ve ortaöğretim
okullaşma oranları sırasıyla %98,56 ve %84,54 olup ülke geneline kıyasla güçlü bir durumdadır. Ankara’nın esas olarak göreli
üstünlüğe sahip olduğu alan ise akademik altyapısı ve başarı düzeyidir. Bitirilen eğitim düzeyine göre yaş gruplarının
dağılımına bakıldığında lisans ve üzeri (yüksek lisans ve doktora dâhil ) eğitim almış nüfusun toplam nüfus içerisindeki payında
Ankara Türkiye’de en üst sırada gelen Düzey 2 bölgesidir. Ankara halen sahip olduğu 21 yükseköğretim kurumu ile uluslararası
arenada da giderek önemli bir pozisyon elde etmektedir (Tüik, 2013).
1.5 İstihdam
Ankara’da gerek tarım gerek sanayi gerekse de hizmetler sektörlerinde istihdam edilen kişi başına üretilen katma değer,
Avrupa’da gelişmekte olan bazı ülkelerin örneğin; Romanya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerin ilgili göstergelerinden epeyce
yüksektir. Ancak İtalya, Hollanda, Almanya, İsveç gibi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Ankara’nın söz konusu
göstergelerde çok gerilerde kaldığı da görülmektedir. Ankara istihdamının sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise toplam
istihdamın %72’sinin hizmetler sektöründe çalıştığı görülmektedir. Hizmetler sektörünü sırasıyla %23 ve %5’lik paylarla sanayi
ve tarım izlemektedir. Toplam istihdam büyüklüğü açısından Ankara Türkiye’nin %6,45’ini oluşturmaktadır. Bu oranlar
Ankara’daki ekonomik büyüklüğün ve istihdam olanaklarının çeşitliliği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak işsizlik
oranları incelendiğinde ise özellikle genç işsizliğinin önemli bir sorun olduğu görülmektedir. 2012 yılı içerisinde Ankara’da 20‐
24 yaş arası nüfusta işsizlik oranı %24,4 iken aynı oranın Türkiye ortalaması %19’dur (Tüik, 2013).
1.6 Gelir
Ankara'da kişi başına gayrisafi katma değeri 2011 yılında 12.259 $ olup, Türkiye sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.
Türkiye'nin kişi başına gayrisafi katma değeri ise 2011 yılında 9.244 $ olduğu düşünüldüğünde Ankara ili önemli bir değere
sahiptir (Tüik, 2013). Ankara'ya bağlı firmalar tarafından 2013 yılında 10.691 milyon dolar ithalat yapılmış, bu değer ile Türkiye
sıralamasında İstanbul ve Kocaeli'nden sonra 3. sırada yer almıştır.2013 yılında Ankara'ya bağlı firmalar tarafından 7.980
milyon dolar ihracat yapılırken Türkiye sıralamasında 5. sırayı almıştır (Tüik, 2013).
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Probiyotik ve Prebiyotiklerin Sinbiyotik Kullanımının İnek ve Keçi
Sütünden Üretilen Kefirlerin Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Kefir, süte kefir danesi veya kefire özgü starter kültür ilave edilerek fermente olan hafif asidik karakterde, ferahlık
veren fermente bir süt ürünüdür. Kefir, uzun yıllardır tüketilmesine rağmen özellikle günümüzde sağlık üzerine olan
faydalarının belirlenip insanların bilinçlenmesiyle tüketimi daha da artmıştır. Hem besin açısından zengin hem de
insan sağlığına olumlu etkileri olan kefir, fonksiyonel bir süt ürünüdür.
Bu çalışmada inek ve keçi sütüne probiyotik ticari kültür (Direk Vat Set –DVS kültür, Lactobacillus acidophilus ve
Bifidobacterium bifidum) ve prebiyotik (İnülin ve Fruktooligosakkarit (FOS)) gıda katkısı olarak eklenip kefir üretilecek
ve bu kefirlerin kimyasal, mikrobiyolojik, reolojik ve duyusal özellikleri değerlendirilecektir.
Tez kapsamında iki farklı tür süte (inek ve keçi) DVS kefir kültürü ile birlikte dört farklı eşleme yapılarak (Lactobacillus
acidophilus ile İnülin, Lactobacillus acidophilus ile FOS, Bifidobacterium bifidum ile İnülin ve Bifidobacterium bifidum
ve FOS) kefir üretimi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın amacı sinbiyotik olarak ifade edilen probiyotik ve prebiyotik
kombinasyonunun kefirin kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemektir.
Araştırma kapsamında inek ve keçi sütlerine öncelikle bakterilerin aktivitesini zenginleştiren prebiyotik ve sonrasında
probiyotik bakteri inokülasyonu ile kefir eldesi gerçekleştirilecektir. Tez kapsamında üretilen kefir örneklerinin 1., 7.,
14., 21. ve 28. günlerinde depolama periyodu boyunca bazı kimyasal, mikrobiyolojik, reolojik ve duyusal özellikleri
ortaya konulacaktır.
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Siberkondri: İnternet Bağımlılığı, Sıkıntıya Dayanma, Sağlık Anksiyetesi ve
Psikolojik Belirtiler Açısından Değerlendirme
Proje Özeti
Önerilen projenin temel konusu siberkondri’dir. Siberkondri terimi internetten sağlıkla ilgili bilgi aramaya bağlı olarak
sıradan belirtiler hakkında kaynağı belirli olmayan endişe artışına işaret etmektedir (White ve Horvitz, 2009).
Siberkondri sağlıkla ilgili yaşanan stres ya da kaygıyı azaltmak amacıyla, ancak sonuç olarak var olan belirtilerin daha
da kötüye gitmesiyle sonuçlanan, sağlığa ilişkin bilgilere ulaşmak için yoğun ya da tekrarlı bir biçimde internet
kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Starcevic ve Berle, 2013). Güven arama davranışının başka bir şekli olan
siberkondri sorunu yaşayan bireyler internette yeni patolojiler keşfettikleri ve yeni endişelere kapıldıkları için kendi
kaygılarını daha da yükseltirler. Nedenselliğin yönü ve kavramsal fikir birliği henüz belirli olmasa da, siberkondriye
dair yaygın bir görüş, siberkondrinin hipokondri ya da sağlık anksiyetesinin bir parçası olduğudur (Starcevic ve
Aboujaoude, 2015). Ayrıca siberkondrinin internet bağımlılığı, psikolojik belirtiler ve sıkıntıya dayanma değişkenleri
ile de ilişkili olabileceği düşünülerek sözkonusu proje planlanmıştır. Başka bir deyişle, bu araştırmanın konusu,
Siberkondri Ölçeği’nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması, siberkondri hakkında
betimleyici bilgiler elde edilmesi ve de siberkondri, sıkıntıya dayanma, sağlık anksiyetesi, internet bağımlılığı ve
psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Siberkondri, ülkemizde daha önce çalışılmamış bir konudur.
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Prof. Dr. Başak KOCA ÖZER

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü
E-posta: bkozer@ankara.edu.tr

Okulöncesi Dönem ve Okul Çocuklarının Büyüme‐Gelişme Profillerinin
Oluşturulması
Proje Özeti
Büyüme ve gelişme, çocuk gelişimi, antropoloji, dilbilim gibi bilimlerin ortak noktasını oluşturan ve popülasyonların
sosyo‐ekonomik değişkenlere göre gelişimlerini değerlendiren bir alandır. Projenin amacı, okul öncesi ve okul
dönemi çocuklarının büyüme ve gelişim düzeylerinin değerlendirilmesidir. Türkiye’de geçmiş yıllarda yapılan
çalışmalar incelendiğinde çocuk gelişimi, antropoloji ile dilbilim alanlarında disiplinler arası çalışmalara
rastlanmamaktadır ve bu durum ülkemiz açısından çocuk gelişiminin incelenmesinde büyük bir eksikliktir.
Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara İlinde bulunan özel ve devlet okulöncesi (3‐5 yaş), ilk ve orta
öğretim (6‐18 yaş) kurumlarında eğitim gören, 3‐18 yaş okul çocuklarının gelişim referans profillerinin oluşturulması
projenin temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma, yaş ve cinsiyetlere göre, farklı sosyo‐ekonomik düzeyden aile
onamları alınan 2500 çocuk üzerinde gerçekleştirilecektir.
Büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi için antropometrik tekniklerle boy, ağırlık, uzun kemik uzunlukları, kemik
genişlikleri, çevre ölçümleri ve kas, yağ vb. rezervlerinin ölçülmesi için deri kıvrım kalınlıkları ve biyoimpedans
ölçümleri International Biological Programme (Weiner ve Lourie, 1969) doğrultusunda alınacaktır. Okulöncesi dönem
çocukların linguistik gelişim süreci çok yönlü olarak gerçekleştiği için çalışmada bu süreç salt sözcüksel boyutuyla
incelenecektir. Çocukların, taşıt, yiyecek gibi anlamsal ve iyi, kötü gibi algısal ulamlara farkındalık düzeyleri öntür
kuramı (proto‐type theory) çerçevesinde betimlenecektir. Okulöncesi, ilk ve ortaöğretim dönem çocukların Gelişim
İndeksi çocukların motor, dil ve kavram gelişim değerlendirme araçları yardımıyla oluşturulacaktır. Çalışmada
çocukların farklı gelişim alanlarını değerlendirmek amacıyla 36‐72 ay arasında Mardell ve Goldenberg (1998)
tarafından geliştirilen Öğrenmenin Değerlendirilmesi için Gelişimsel Göstergeler 4 (Developmental Indicators for the
Assessment of Learning, DIAL 4) ve 3‐12 yaşta Alpern (2007) tarafından geliştirilen Gelişimsel Profil 3 (Developmental
Profile, DP 3) kullanılacaktır. 12 yaş üstü olan çocuklar için ise fiziksel gelişim düzeyleri ile sosyal uyumlarının
karşılaştırılmasında arkadaş ilişkileri ölçeği kullanılacaktır.
Sosyo‐ekonomik farklılıkların bedensel ve bilişsel gelişime etkisi irdelenecek, cinsiyet ve yaşa göre büyüme eğrileri
oluşturularak çocukların beslenme durumları belirlenecektir. Ayrıca 24 saatlik besin tüketimleri ve sıklığı
belirlenecek, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite de göz önüne alınarak günlük enerji alımı saptanacaktır. Proje
sonucunda güncel ve lokal büyüme‐gelişme profilleri oluşturulacak ve sosyo‐ekonomik faktörlerin etkisi ve seküler
değişimin ülkemizdeki durumuna değinilecektir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma
Merkezleri (CDC) büyüme tablolarıyla, Dünya Obezite Federasyonu (WOF) verileri ile çalışma verilerimiz
karşılaştırılacaktır. Ayrıca çocuk gelişimi açısından Gelişim İndeksi yaşa ve cinsiyete özgü olarak değerlendirilecek ve
bilişsel gelişim değişkenleri üzerindeki etkiler araştırılacaktır.
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Uzm. Dr. Halide Nihal AÇIKGÖZ

Adli Bilimler Enstitüsü Adli Biyoloji Anabilim Dalı
E-posta: acikgoz@medicine.ankara.edu.tr

mtDNA COI Gen Analizi ile Adli Önemi Olan Calliphora Vicina’nın
Türkiye’de Yapılan İlk Tür Teşhisi
Proje Özeti
Ölümden hemen sonra, hayvan veya insan cesetlerinin dokularından yayılan kokular, böcekler ve diğer omurgasızlar
için çok çekicidir. Cesetten yayılan kokuları alan Diptera (çift kanatlılar, sinekler) ordosuna ait Calliphoridae familyası
(blowflies‐mavi ve yeşil şişe sinekleri) türleri cesede ulaşırlar. Ceset üzerindeki entomolojik örnekler olay yeri
inceleme timi tarafından toplanır ve adli entomoloji laboratuvarına gönderilir. Laboratuvarda öncelikle örneklerin
morfolojik teşhisi yapılır. Böcek teşhisinde, uzun çalışmalar sonrasında oluşturulmuş teşhis anahtarları ile ergin
sinekte renk, boyut, vücut kıllarının yeri, şekli ve sayısı, kanat yapısı, anten yapısı incelenir. Larvanın teşhisinde ise;
anterior ve posterior stigmaların yapısı, sayısı, Cephalo‐pharyngeal skeleton dediğimiz baş‐yutak iskeletinin yapısı
larvanın evresi ile larvanın yaşının belirlenmesi teşhis kriteridir. Halen yaygın ve pratik olarak bu teşhis yöntemi
kullanılsa da günümüzde güvenirliği morfolojik kimliklendirmeden çok daha fazla olduğu bilinen DNA analizi ile teşhis
yöntemi geliştirilmiştir. Her canlıda olduğu gibi böcek DNA’sı da, morfolojik özelliklerin aksine coğrafi veya iklimsel
olarak tür içerisinde değişmeyen, sabit bir özelliktir. Böcek DNA’sı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Restriksiyon
Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP), Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPDNA), Çoğaltılmış Parça Uzunluk
Polimorfizmi (AFLP) ve Basit Tekrar Dizileri (SSR) gibi yöntemlerle ayrıştırılarak baz dizilimleri belirlenir ve tür teşhisi
yapılır.
DNA analiz sonuçları; inceleyen kişinin yorumuna göre değişebilecek morfolojik özelliklerin aksine çok daha
güvenilirdir. Çoğunlukla DNA analizinde böceğin mitokondrial DNA’sının (mtDNA) Cytochrome c oxidase I (COI),
Cytochrome c oxidase II (COII), Cytochrome b (cyt b),16S, 28S, ITS2 gen (protein) bölgeleri çalışılmıştır. mtDNA’nın
yanı sıra ribozomal DNA, intronlar ve nükleer proteinleri kodlayan gen bölgeleri de DNA incelemesi sırasında
çalışılabilmektedir. Böcekten yapılan DNA Analizinin kullanım alanları filogenetik çalışmalar, zoocoğrafik çalışmalar,
biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve adli entomoloji çalışmaları olarak sıralanabilir.
Projemizdeki amacımız, tuzaklarla toplanan C. vicina türünün ergin ve larvalarının önce morfolojik teşhisini yapmak
sonrasında mtDNA’sının COI (Sitokrom oksidazI) gen bölgesinin 63, 239, 273 bp’lerinin bant bölgeleri görüntülenerek
kesin tür teşhisinin yapılmasıdır.
Projemiz, böcekten mtDNA’daki COI bölgesini belirleyerek şüpheli vakaların çözümü için son derece önemli olan ne
zaman, nerede, nasıl öldüm, katilim kim, sorularına cevap bulunmasına olanak sağlayacaktır. Kaynak taramasında
teşhis yapılırken Türkiye’de de diğer birçok ülkedeki gibi yaygın olarak morfolojik‐morfometrik teşhis yöntemlerinin
kullanılmakta olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde artık böceklerin DNA analizi ile kimliklendirilmesi çalışmalarının
yapılması gerekmektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞANKAYA
Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
E-posta: dogankaya@ankara.edu.tr

Ülkemizde Bulunan Tatlısu Midyelerinde (Unio sp.) Kabuk DNA’sı ile Tür
Teşhisi
Proje Özeti
Ülkemiz tatlı su alanlarında dağılım gösteren su omurgasızlarına ilişkin çalışmalar son yıllarda artış gösterse de
türlerin dağılımı, çevreyle ilişkisi ve popülasyon yapılarına dair bilgiler halen sınırlıdır. Hem ekolojik önemi yüksek
hem de ticari değere sahip bu canlılar üzerinde yapılacak araştırmalar ile oluşturulacak veri birikimi havza yönetimi
başta olmak üzere pek çok başlıkta önem arz etmektedir. Karından bacaklı ve çiftkabuklu türleri sucul ekosistemlerde
yaygın olup balıklar, kuşlar ve memelilerin besin zincirinde yer alırlar. Biyoindikatör özellikleriyle ekolojik öneme
sahip olmakla birlikte insan beslenmesi, evcil hayvan yemleri üretimi ve süs eşyası yapımı bakımından ticari değeri
bulunmaktadır. Kabuk DNA’sının genetik analizler için uygun bir kaynak olmasının yanı sıra koruma altındaki türler
ve canlı örneği temin edilemeyen türler üzerinde yapılacak popülasyon genetiği, stoklamaya dönük kaynak yönetimi
ve ileri genetik çalışmalarında kullanışlı bir kaynak olabileceği birçok literatürde belirtilmiştir. Kabuklardan DNA
analizi yapılabilmesi özellikle nesli tehdit altında olan türlerin ortamdan alınmasına ihtiyaç bırakmayacağı gibi eski
dönemlere ait buluntular ve koleksiyon örnekleri üzerinden de teşhise olanak sağlayarak hızlı ve güvenilir çok yönlü
çalışma imkanı sunacaktır. Bu çalışma ile canlı‐cansız örnek ayrımı yapmadan habitat veya müze ‐ koleksiyon kökenli
kabukların doğruluk oranı yüksek genetik yöntemlerle tür teşhisinde kullanılabilirliğinin ortaya koyulması
hedeflenmektedir.
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Öğr. Gör. Dr. Ufuk TANYERİ

Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi
E-posta: ufuktanyeri@ankara.edu.tr

Haar Dalgacık Dönüşümüne Dayalı Yayınım Filtresi Tasarımı
Proje Özeti
Görüntü işleme çalışmaları, bugün adli bilişim, tıbbi alanlar, askeri vb. daha pek çok alanda kullanılmakta ve özellikle
teşhis, tanı ve yer tayini alanında önemli projeler yürütülmektedir. Araçların plakaları üzerinden trafik kurallarının
denetlenmesi, insan görmesinin bilgisayara kazandırılarak, güvenlik kameralarından hareketli nesnelerin takibi veya
kimlik tespiti, gözlüklerden hedefin mesafesinin bulan akıllı miğferler ve insansız hava araçları gibi askeri alandaki
çalışmalar dikkat çekicidir. Söz konusu alanlarda geliştirilen her yaklaşım, girdi olarak kullandıkları görüntülerde, ışık
dengesinin düzgün olduğu gürültüsüz resimlere ihtiyaç duymaktadır. Ancak arzu edilen durum, çevresel faktörler (ısı,
ışık, atmosferik durumlar vb.) veya görüntü yakalama aygıtlarından kaynaklı, her zaman oluşmamaktadır. Böyle
olduğunda ise histogram eşitleme, germe, filtreleme vb. ön çalışmalar yapmak gereği duyulmaktadır.
Filtreleme, bahsi geçen ön çalışmalar arasında en yaygınıdır. İhtiyaca göre yumuşatma ve keskinleştirme filtreleri
kullanılarak uygulamalar daha sağlıklı yürütülmektedir. Gerçekleştirilecek projede, dalgacık dönüşümü tabanlı
yumuşatma filtresi tasarlanacak ve kazandırılacak performans ile geleneksel yayınım filtresine göre daha yüksek
verim elde edilecektir. Ayrıca geleneksel yayınım filtresi kullanıcı bağımlıdır. Mevcut proje ile bir diğer katkı da,
filtrenin kullanıcı bağımsız hale getirilmesi olacaktır.
Projenin yürütülmesinde ilk aşama görüntü veri tabanının teminidir. Bunun için bir bilgisayar ortamında görüntülerin
saklandığı bir alan oluşturulmak istenmektedir. İkinci aşamada, söz konusu veri tabanına yapay olarak çeşitli
gürültüler eklenerek projenin yürütüleceği test ortamı geliştirilecek ve akabinde kullanışlı bir arayüzü olan yazılım
üretilecektir. Yayınım filtreleme iteratif olduğundan bulguların elde edilmesi, peş peşe yapılacak işlemlerle
olmaktadır. Söz konusu ortamın sağlanması için çizim tableti, çalışma ortamında esnekliğin sağlaması için taşınabilir
bir bilgisayar ve sonuçların kağıt ortamına aktarılması için de bir yazıcıya ihtiyaç vardır. Tüm gerekli alt yapı
oluşturulduktan sonra üretilen yazılım ile geliştirilen filtreleme tekniği geleneksel filtre ile karşılaştırılacaktır.
Tüm bu çalışmaların yapılması için toplam 12 ay hedeflenmektedir. Bunun ilk 3 ayında gerekli literatür taramasının
tamamlanması ve resimlerin toplanması, sonraki 3 ayda yazılımın geliştirilmesi ve izleyen 6 ayda bulgular ve
sonuçların yazılması planlanmaktadır.
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Prof. Dr. Emel EMREGÜL
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
E-posta: eemregul@yahoo.com

Denizanasından İzole edilen Tip‐I Kollajenin Aptasensör Matriksi Olarak
Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Proje Özeti
Önerilen proje kapsamında biyosensör, kontrollü salım, doku mühendisliği ve diğer pek çok biyoteknoloji alanında
yaygın olarak kullanılan kollajenin denizanasından izolasyonu, jelatin ve altın nanopartikül ile oluşturduğu matriksin
SEM, TEM, XRD, EDAX, FTIR ve TGA ile karakterizasyonu, ticari olarak satılanlarla karşılaştırılması ve apta‐sensör
uygulamaları üzerine çalışılacaktır. Karakterize edilecek kollajen‐jelatin biyokompoziti üzerine altın nanopartiküller
gönderilerek yüzey alanı arttırılacaktır. Geliştirilen yüzey üzerine trombin bağlayıcı aptamer immobilize edilerek
immobilizasyon şartları optimize edilecektir. Bu doğrultuda geliştirilecek apta‐sensör sisteminde taşıyıcı miktarları
(kollajen ve jelatin), çapraz bağlayıcı (glutaraldehit), altın nanopartikül miktarı, aptamer konsantrasyonları ve pH
optimizasyonu yapılacak; validasyon amacıyla ise tekrar kullanılabilirlik, tekrar üretilebilirlik, raf ömrü, girişim yapan
maddeler ve kalibrasyon çalışmaları yapılacaktır. Çalışmada iletici (transduser) olarak perde‐baskı (Screen‐printed)
elektrod ve elektrokimyasal yöntem olarak ise elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve çevrimsel voltametri
(CV) kullanılacaktır. Projenin başarı ile sonuçlanması durumunda biyoteknoloji alanında yaygın olarak kullanılan,
doğal kaynaklardan basit yöntemlerle sentezlenebilen kollajenin; biyomedikal alanda kullanılabilirliği gösterilmiş
olacaktır.
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Arş. Gör. Dr. Gözde AYDOĞDU TIĞ
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
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Organofosfor Pestisitlerin Tayini İçin Tek Kullanımlık Aptasensörlerin
Geliştirilmesi
Proje Özeti
Pestisitler ekonomik bir şekilde üretilmeleri ve kullanım kolaylığı nedeniyle tarımsal savaşta çok fazla ve bilinçsiz
olarak kullanılmaktadır. Pestisitler zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak
için kullanılan maddelerdir. Bunlar özellikle tarımsal savaşta bitkileri hastalıkların, böceklerin, yabancı otların ve diğer
zararlıların olumsuz etkilerinden koruyarak verim ve kaliteyi artırırlar. Mevcut tarım alanlarından yüksek verim
sağlamak amacıyla kullanılan pestisitlerin bilinçsiz ve denetimsiz kullanımının insan sağlığına ve çevreye olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda atık sularda, toprakta, meyve ve sebzelerde bulunan pestisitlerin kontrolsüz
kullanımı insan sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Gıda kaynaklı riskler, toplumun her kesiminde ciddi sağlık
problemlerine yol açabildiği gibi toplumda iş veriminin düşmesine ve ekonomik kayıplar oluşmasına da neden
olmaktadır. Dolayısıyla küresel ölçekte bakıldığında, gıda güvenliği tüm insanlığı ilgilendiren temel bir konu olup gıda
ve atık sular yoluyla bulaşan hastalıklar sağlık üzerinde büyük bir kriz oluşturmaktadır. Dünyada toplam tarım ilacı
kullanımı ve toplam dünya nüfusu düşünüldüğünde; 0.5 kg/birey/yıl ya da 1.4 g/birey/gün tarım ilacı kullanıldığı
görülmüştür. Sadece gelişmekte olan ülkelerde yılda 37.000 kanser olgusunun tarım ilaçlarından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Pestisitlerin uzun dönemde kullanımı kanser, mutasyon, doğumsal şekil bozuklukları gibi ciddi
sağlık problemlerine neden olurken, pestisit kalıntılarından doğan gıda alerjilerinin de migren, astım ve egzamaya
yol açtığı bildirilmiştir.
Bu bakımdan, atık sularda, meyve ve sebzelerde pestisitlerin tayini, sağlık ve gıda güvenliği ile ilgili sorunların
bilinmesi ve önüne geçilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Günümüzde pestisit tayinlerinde yaygın olarak HPLC
(high performance liquid chromatography), GC‐MS (gas chromatography‐mass spectrophotometry) ve ELISA
(Enzyme‐Linked Immuno Sorbent Assay) yöntemleri kullanılmakta ancak bu yöntemlerin maliyetinin yüksek olması,
uzmanlık gerektirmesi, çeşitli ön işlem ve yıkama aşamalarının zaman alması ve aynı anda çoklu analiz yapamaması
gibi dezavantajları bulunmaktadır.
Bu proje kapsamındaki amacımız mevcut sistemlere alternatif oluşturabilecek sandviç hibridizasyona dayalı bir
aptamer temelli elektrokimyasal biyosensör geliştirmektir. Bu amaçla, yaygın olarak kullanılan organofosfor
pestisitler olan phorate, profenos, isocarbophos ve omethoate’ın tayini için aptasensör hazırlanacaktır. Toksik etkiye
sahip bu pestisitilerin tayini için öncelikle bu pestisitlere özgü ve SELEX (systematic evolution of ligands by
exponential enrichment) yöntemiyle seçilmiş tiyol grubuna sahip aptamerlerin altın nanopartikül ve iletken polimer
ile modifiye edilecek perde baskılı karbon elektrotların (SPE) yüzeyine bağlanması sağlanacaktır. Ardından yüzeye
bağlı aptamer pestisitler ile etkileştirilecektir. Etkileşim öncesi ve sonrası sinyaller çeşitli redoks indikatörleri
kullanılarak karşılaştırılacaktır.
Bu bilgiler ışığında projenin amacı yaygın olarak kullanılan organofosfat pestisitlerinin tayini için geleneksel
yöntemlere üstünlük sağlayacak, duyarlığı yüksek ve kullanımı kolay bir aptasensör geliştirmektir. Gerçekleştirilen
literatür araştırmaları sonucunda geliştirilmesi ve optimize edilmesi hedeflenen aptasensörün şimdiye kadar bir
benzerinin olmadığı belirlenmiştir. Dolayısı ile projeden elde edilecek bulguların yüksek oranda yayınlanabilme
potansiyelinin yanı sıra patentlenme potansiyeli de bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Mahmut Ertan GÖKMEN

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
E-posta: egokmen@ankara.edu.tr

TÖMER'de Türkçe ve Yabancı Dil Öğrenen Kursiyerlerin Dil Öğrenim
Stratejileri
Proje Özeti
Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER'in şubelerinde
Türkçe ve yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Korece ve
Japonca) öğrenen kursiyerlerin dil öğrenirken kullandıkları öğrenim stratejilerini belirlemeyi ve strateji kullanımının
öğrenilen dil, dil düzeyi (temel, orta ve yüksek), cinsiyet, yaş, uyruk, eğitim düzeyi, meslek ve akademik başarı
açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tarama
modelinin kullanılacağı araştırmada, veri toplama aracı olarak Oxford tarafından geliştirilen ve 2007 yılında Cesur ve
Fer tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerliği ve güvenirliği kanıtlanan "Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri"
kullanılacaktır. Beşli Likert tipindeki ölçek 50 maddeden ve bellek, bilişsel, telafi, üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal
stratejilerden oluşmaktadır. TÖMER'de dil öğrenenlere uygulanacak Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (DÖSE) için,
her dile göre ayrı ayrı ANOVA (tek yönlü varyans analizi) uygulanacaktır. Kursiyerlerin dil öğrenme stratejilerini ne
düzeyde kullandıkları, en fazla hangi stratejileri kullandıkları, strateji kullanımında öğrenilen dilin, dil düzeyinin
(temel, orta ve yüksek), cinsiyetin, yaşın, uyruğun, eğitim düzeyinin ve mesleğin etkisinin olup olmadığı araştırılacak
ve kur sonu sınavlarında başarılı olan kursiyerlerin en fazla kullandıkları dil öğrenim stratejileri belirlenecektir.
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Suriye Savaşı ve Uluslararası Medyada Hegemonya Mücadelesi: Rt/Sputnık
News, Al Jazeera Internatıonal ve BBC Üzerine Bir İnceleme
Proje Özeti
Modern siyasi tarih içerisinde uluslararası güç mücadelesi, bu mücadelenin tarafı olan devletlerin kendi siyasi hamlelerini gerek kendi
yurttaşları gerekse de uluslararası kamuoyu nezdinde meşrulaştırma ve bu hamlelere taraftar bulma çabalarını içermiştir. 19. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan yayılmacı rekabet uluslararası iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel bir şekilde medyanın bu
amaçlara yönelik olarak uluslararası siyasetteki önemini arttırmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında faşizmin yayılmacı
eğilimlerinde ve buna karşı uluslararası ölçekte verilen mücadelede medyanın kritik rolü bir kez daha açığa çıkmıştır. Soğuk Savaş dönemi
içerisindeki kamplaşmanın ve çatışmanın aynı zamanda bütün bir dünyaya seslenen açık bir ideolojik taraflaşma olması, her iki kampın
önde gelen siyasal güçlerini yazılı ve görsel basını küresel ölçekte daha etkili bir şekilde kullanmaya itmiş ve medya bu dönemdeki
hegemonya mücadelesinin en önemli cephelerinden birisi haline gelmiştir. Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin özellikle Ortadoğu’daki
müdahaleci stratejisinin uluslararası meşruiyetinin sağlanmasında ve ABD’nin küresel ölçekteki siyasal ve ideolojik hegemonyasının
sağlamlaştırılmasında CNN International ve BBC International gibi İngilizce yayın yapan uluslararası kanalların oynadığı rol bugüne kadar
pek çok akademik araştırmanın ve siyasi analizin konusu haline gelmiştir. Soğuk Savaş sonrasının ilk dönemlerinden bugüne geçen
zamanda arkasına devlet desteğini alarak uluslararası haberciliği bir tür küresel kamu diplomasisi şeklinde yürüten haber kanallarının
hem sayısı artmış hem de internet teknolojisinin gelişimiyle bunların kullandıkları teknikler çeşitlenmiştir (Castells, 2008; Nikonov, 2013).
Örneğin, 2010‐2011 dönemindeki Arap İsyanları döneminde siyasal ve ideolojik etkisi açığa çıkan Katar destekli Al Jazeera International
kanalı, uluslararası haberlerin Batı medyasının “yanlı” anlatımına alternatif olarak daha nesnel ve çok boyutlu şekilde aktarılması hedefini
benimseme iddiasını taşımıştı (Painter, 2008; Meltzer, 2012). Bu kanal son 10 yılda uluslararası habercilikte BBC ve CNN’in sahip olduğu
tekeli önemli ölçüde sarstı. Bunu Çin devleti desteğinde İngilizce yayın yapan CCTV’nin faaliyete başlaması izledi. Etkin bir kamu
diplomasisinin yürütülmesinde ve böylelikle de uluslararası güç mücadelesinde etkin bir konuma erişmede İngilizce yayın yapan
uluslararası haber kanallarının/ajanslarının etkisini arttırdığı bu dönemdeki en büyük hamleyi ise Rusya devleti yaptı.
Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası siyasette ABD hegemonyasına karşı yeni bir ağırlık merkezi oluşturmaya çalışan Rusya, ciddi
bir finansal yatırımla 2005’te önce İngilizce yayın yapan Russia Today (RT) kanalının açılışını yaptı daha sonra da geçtiğimiz iki yılda son
derece gelişkin bir uluslararası ağa sahip web üzerinden yayın yapan Sputnik News haber portalını ve ajansını devreye soktu. Bugün 30
ayrı dilde yayın yapan Sputnik News, aslında 1994'te doğrudan Rusya'nın resmi haber ajansı gibi çalışan "Voice of Russia"nın yerini alan
bir projeydi. Bu isim değişikliğinin de işaret ettiği gibi Sputnik News ile Rusya devleti kendi resmi söylemini doğrudan iletme stratejisinden
bu resmi söylemi uluslarararası habercilik ve araştırmacılık dolayımıyla yansıtma stratejisine geçmiş oluyordu. Rusya’nın RT ve Sputnik
News’i fonlayararak etkin birer haber ağına dönüştürmesinin tek anlamı sahneye yeni bir uluslararası haber kanalının çıkmasından ibaret
değildi. RT ve Sputnik News, örneğin Çin devletinin kanalı CCTV’den farklı olarak, Rusya’nın uluslararası arenadaki resmi medya gücü
olmanın ötesine geçerek belli başlı uluslararası gündemlerde Batı medyasını (özellikle CNN ve BCC’yi) açıkça karşısına alma, “ABD karşıtı”
bir perspektifle uluslararası olayları sunma/yorumlama ve kullandıkları “Question More” (Daha Fazla Sorgula!) sloganının da işaret ettiği
gibi görünenin ya da Batı medyasının sunduğunun arkasındaki gerçekliği ifşa etme iddiasını taşıdı (Xie ve Boyd‐ Barrett, 2015: 69). Bu,
Rusya devletinin milliyetçi dış politikasını Ruslar dışındaki uluslararası kamuoyuna “güçsüzün yanında olma”, “Batıyı dengeleme”, “barış”
ve “uluslararası adalet” gibi evrensel kabulü olan nosyonlar üzerinden meşrulaştırma çabasının bir uzantısıydı (Just, 2016). Bu haliyle
özellikle RT, Rusya’nın resmi politikalarının dolaysız bir şekilde savunulduğu bir haber kanalı olma izleniminden özellikle kaçınıyor, daha
çok görüntünün arkasındaki gerçeği “olduğu gibi” çekip çıkaran ve dünya kamuoyunu Batı medyasının maniplasyonuna mahkum etmeme
amacını güden bir TV kanalı imajını çizmeye çalışıyordu. RT bu yöndeki en ciddi çabasını Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı kriz ve Kırım’ın
ilhakı sürecinde gösterdi. Ukrayna krizi sürecinde, RT, bölgeyi daha iyi tanımayan muhabirlerinin de avantajını kullanarak diğer
uluslararası haber kanallarıyla girdiği kıyasıya “bilgi savaşında” oldukça etkin bir rol üstlendi (Thornton, 2015: 40; Hutchins et. al, 2015).
RT ve Sputnik News’in uluslararası haber ağına “alternatif” bir odak olarak dahil olmasının en önemli yansımaları ise bugün halen devam
etmekte olan Suriye meselesinde açığa çıkıyor. Rusya’nın Suriye’deki çatışmalar sürecinde, diğer uluslar arası güçlerden farklı olarak Esad
yönetimini kollamaya yönelik bir dış politikaya sahip olması ve 2015 yılının sonuna doğru da Suriye devletinin yanında savaşa bilfiil dahil
olması aynı zamanda bu devletin, Ukrayna krizinde Batılı uluslar arası güçlerle olan mücadelesini Ortadoğu’ya taşıması anlamına geliyordu
(Allison, 2013). Bu süreçte de beklenildiği gibi RT ve Spunik News Rusya’nın Suriye savaşındaki konumunun meşruiyetini sağlamaya
yönelik yoğun bir medya kampanyası başlattı. Bu kampanya Ukrayna krizi sürecinde yukarıda bahsedilen "temaları" içererek bir yandan
uluslararası kamuoyunda emperyalizm ve ABD karşıtı sol eğilimli kamuoyunun ilgisine yönelirken diğer yandan Avro‐septik ve göçmen
karşıtı sağ kesimlerin tepkiselliğini de ekranlarına ve sitelerine taşıdı. RT'nin bnu açıdan Al Jazeera ve BBC'ye nazaran göçmen ve mülteci
krizini ele alış biçimindeki farklılaşmalar bu noktada özellikle önemli bulgular sağlıyor. Söz konusu yayınlar Rusya’nın uluslararası
siyasetteki güç mücadelesinde kimleri karşısına alıp, kimlerle ittifak ilişkisi geliştirmeye çalıştığının ipuçlarını yansıtmak dışında bu devletin
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Soğuk Savaş sonrasındaki konumlanışını hangi ilkeler manzumesi üzerinden savunduğuna (ya da belirli bir ilkesel yaklaşım olmadan
sadece "popülist " bir Batı karşıtı blok oluşturmaya mı çalıştığına) dair içgörü elde etmemizi sağlayan ipuçları veriyor (Yablokov, 2015).
Son dönemde Katar destekli yayın yapan Al Jazeera International ise tersine Suriye’deki rejimi muhalifi bazı grupların arayışlarını daha
fazla öne çıkaran ve onların politik konumlanışını uluslararası kamuoyuna daha fazla taşıyan bir yayın faaliyeti benimsedi. Daha çok Suriye
savaşının insani maliyetlerini odağına alan BBC International ise Avrupa Birliği ülkelerinin savaşın sonuçlarının kendi coğrafyalarına
taşınmasına dair ortak endişesinin izlerini taşıyan bir yayıncılık faaliyeti yürüttü. RT ve Sputnik News''in diğer mezkur uluslararası haber
ajanslarından çarpıcı biçimde farklı bir Suriye Savaşı portresi sunması, günümüz uluslarararası medyasının küresel güç mücadelesi
içerisindeki konumunun Suriye krizi ile beraber nasıl değiştiğini anlamak açısından önemli olacaktır. Araştırma bu açıdan RT ve Sputnik
News ile BBC ve Al Jazeera yayınları arasında sistematik bir karşılaştırma yapmanın anlamlı olduğu fikrine dayanmaktadır.
Suriye’deki savaş; RT’nin de uluslararası habercilik alanına dahil olmasıyla günümüz uluslararası sistemindeki güç dağılımının ve farklı
konumlanışların uluslararası medya üzerindeki yansımalarını izleyebileceğimiz bir olay olarak yakıcılığını devam ettiriyor. Uluslararası
medya üzerinden yürümekte olan hegemonya mücadelesi sadece mevcut güç dağılımı ve mücadelesini yansıtmak dışında, bu
mücadelenin seyrini etkileyebilecek bir etmen olarak da değerlendirilebilir. Zira, Rusya’nın önce Ukrayna daha sonra da Suriye’de,
kendisinden askeri anlamda daha donanımlı ve ekonomik anlamda daha müreffeh Batı dünyasının önde gelen güçlerine karşıt
hamlelerinin bugüne kadar bu ülke lehine bazı sonuçlar doğurabilmesinde Rusya’nın RT ve Sputnik News üzerinden yürüttüğü kamu
diplomasisinin pay sahibi olabileceği de göz önüne alınmalıdır.
Bu araştırma projesi RT‐Sputnik News ile Al Jazeera International ve BBC'nin Suriye’deki savaş ile ilgili yayınlarını içerik ve haber oluşturma
açısından karşılaştırarak birbirleriyle ilişkili aşağıdaki dört genel sorunun yanıtlarını oluşturmaya yönelik bazı veriler elde etmeyi
hedeflemektedir:
a) Günümüz uluslararası siyasetinde uluslararası medya üzerinden yürüyen hegemonya mücadelesi önceki dönemlere göre ne gibi özgül
yanlar barındırmaktadır. Bu özgül öğeler nasıl açıklanabilir?
b) RT ve Sputnik News’in uluslararası habercilik anlayışının diğerleriyle kıyaslandığında hem haber anlatısı hem de habere ulaşma
açısından ne gibi farklılıklar içermektedir? Bu farklılıklar Rusya’nın uluslar arası siyasetteki konumu bağlamında nasıl
değerlendirilebilir?
c) Suriye Savaşı sürecinde RT ve Sputnik News’in yayınları, BBC ve Al Jazeera’nın yayın anlayışında bir değişikliğe yol açmış mıdır? Varsa,
bu değişiklik uluslar arası hegemonya mücadelesinin seyri bağlamında nasıl yorumlanabilir?
d) Al Jazeera ve BBC ile kıyasla, RT ve Sputnik News’ün mevcut uluslararası medya düzeninde bir karşı hegemonik enfermasyon kaynağı
olarak değerlendirilebilir mi?
Yukarıdaki genel soruların cevapları RT ve Sputnik News’in Suriye savaşı ile ilgili yayınlarını BBC, CNN ve Al Jazeera uluslararası haber
kanallarıyla karşılaştırarak oluşturmaya çalışacaktır. Suriye savaşında Rusya ve karşısındaki uluslar arası güçlerin bugüne kadar ihtilaf
içerisinde oldukları konular göz önüne alındığında haber ve yayın içeriklerinin özellikle aşağıdaki noktalar üzerinden değerlendirilmesi
düşünülmektedir:
a)
b)
c)
d)
f)
e)

Suriye savaşının hangi görünümlerinin en fazla odağa yerleştirildiği
Suriye savaşının nasıl adlandırıldığı
Suriye’de savaşan tarafların nasıl tarif edildiği
“Terörist” sözcüğünün hangi kapsamda kullanıldığı
Göçmen ve mülteci krizinin nasıl yansıtıldığı
Araştırma süreci içerisinde ortaya çıkabilecek uluslararası kamuoyunda tartışmalı ve yukarıdaki soruları yanıtlama noktasında içgörü
sağlayabilecek bir örnek olayın nasıl yansıtıldığının takibi.

Araştırma birinci aşamada; haber içeriklerinin ve belli başlı tartışma programlarının yukarıdaki eksenlerde değerlendirilebilmesi için bu
haber kanallarını ve bağlı oldukları web sayfalarını günlük takip edecektir. Söz konusu haber kanalları yayın içeriklerini kendi internet
sayfalarına ve uygulamalarına ve RT örneğinde olduğu gibi youtube kanallarına koyduklarından bu içeriklerin takibi ve elde edilmesi
kolaylaşmaktadır.
Medya takibinin yapılması dışında yukarıdaki soruların yanıtlarını daha derinlikli bir şekilde oluşturabilmek amacıyla RT/Sputnik News, Al
Jazeera, BBC ve gerekli görülen diğer uluslar arası haber ağlarında çalışan ya da çalışmış Suriye (ya da Ortadoğu) gazetecilerle yukarıdaki
soruların yanıtlarını aramaya yönelik mülakatlar yapmayı planlamaktadır. Yaklaşık 20 tane olması öngörülen bu mülakatlar çoğunlukla
açık uçlu olmakla beraber, mülakatın kapsamı, odak noktası ve sorular büyük ölçüde öncesindeki medya içerik analizinden elde edilecek
bazı saptamalar ekseninde yapılacaktır. Mülakatlar; gazetecilerden haber elde etme ve yazma süreçlerine, çalıştıkları haber ajanslarının
yöneticileri ile girdikleri ilişkilere, haberlerinin yarattığı etkilere ve Suriye Savaşı ile ilgili deneyimlerine dair ayrıntılı bilgi edinme amacını
taşıyacaktır. Kariyerinden birden fazla haber ajansında çalışan muhabirler araştırmanın amaçları açısından özellikle tercih edilecektir.
Mülakatlardan elde edilen çıkarımlarla geri dönüp medya içeriği bir kez daha incelemeye tabi tutulacaktır. Bu gazetecilerin bir kısmının
Suriye’ye yakınlığı nedeniyle Türkiye’de yaşıyor olmaları ya da Türkiye’yi çok sık ziyaret ediyor olmaları kendilerine ulaşmayı
kolaylaştıracaktır. Araştırmacı, geçtiğimiz yıl üniversitemiz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde düzenlenen "Constructing
Middle East: Media, Ideology and Culture" başlıklı uluslararası konferansın düzenleyicilerinden birisi olarak, görüşeceği muhabirlerin
seçiminde ve bunlarla temas kurulmasında, söz konusu organizasyon sürecinde bağlantı kurduğu bazı Ortadoğu üzerine uzmanlaşmış
gazeteci ve akademisyenlerin yönlendirmelerinden faydalanabilecektir. Yapılacak görüşmelerin 10 tanesinin RT/Sputnik News, 5
tanesinin Al Jazeera International ve diğer 5 tanesinin de BBC International'a bağlı gazetecilerle gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.
Araştırma sürecinde elde edilecek bulgulara ve ulaşılan kimi sonuçlara bağlı olarak bu sayılar ve dağılım değişebilir. Bu haber ajansları
arasından İstanbul'da ayrı bir binası bulunan Al Jazeera International'in bu şehirdeki ofisi de ziyaret edilecektir.
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Ankara Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Algılanan Üniversite Hizmet
Kalitesinin Öğrenci Bağlılığı Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Eğitim kurumlarının temel amaçlarının başında, tüm öğrencileri için yüksek nitelikte bir eğitim ve öğretim hizmeti sunmak gelir.
Bu kurumlar içinde üniversiteler örgütsel amaç kapsamında öğrenci sayılarını artırırken, yönetsel amaç kapsamında öğrencilerin
ve tüm çalışanların iş doyumlarını, memnuniyet düzeylerini artırmaya ve çatışmaları çözmeye çalışır. Diğer taraftan eğitsel amaç
olarak öğrencilere nitelikli eğitim sunarken çevrenin eğitim ihtiyaçlarını karşılar.
Üniversiteler, öğrencilerin ilk gençlik dönemlerinde, geleceğe yönelik önemli tecrübeler edindiği, sosyalleştiği ve farklı türlerde
pek çok bilgi kazandığı kurumlardır. Öğrenciler için üniversitenin öneminin yanı sıra yükseköğretimde ve yükseköğretimin önemli
temsilcilerinden olan üniversitelerde, eğitim sürecinin paydaşlarından biri olarak kabul edilen öğrenciler (Yorke, 1999), bir yandan
eğitim sürecinin girdisini oluştururken, diğer yandan eğitimin kalitesinin değerlendirilmesinde önemli çıktı göstergelerinden birini
oluşturmaktadır (Özdemir 2002). Bu çıktılardan biri de üniversite yaşantıları döneminde öğrencilerin edindikleri deneyimlerine
dayalı memnuniyet düzeyidir. Memnuniyet düzeyi de öğrenci bağlılığını yakından etkilemektedir. Üniversitelerde sunulan hizmet
kalitesinden memnun kalan öğrencilerin okula daha istekli geldiklerini ve okuldaki etkinliklere daha istekli katıldıklarını söylemek
mümkündür.
Öğrenci memnuniyetini belirleme yaklaşımı doğrudan öğrencilerin katkılarıyla yönetimin iyileştirmelerde bulunmasını sağlayan
veri toplama, raporlama ve uygulama döngüsü olarak görülmelidir (Harvey, 1997; akt. Şahin, 2009). Öğrenci memnuniyeti ile
temel amaç, öğrencilere destek olabilmek için, kurumların performansını arttırmanın yanı sıra öğrenciler üniversitede iken, kendi
tecrübeleri ile memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmak ve memnuniyetsizliklerini en aza indirmektir. Bu yolla beraber iyileştirme
yapılması mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerdeki iyileştirme etkinlikleri, öğrenci memnuniyeti ile yakından ilgilidir
(Douglas, McClelland ve Davies, 2007). Ayrıca üniversiteler, öğrenciler tarafından sürekli tercih edilmeyi, üniversite
sıralamalarında üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir (Şahin, 2009). Öğrenci pazarına yönelen üniversiteler için öğrenci
memnuniyeti araştırmaları ile üniversiteye yönelik olumsuz deneyimlerin azaltılması ve uzun vadede öğrenci alımı, öğrencinin
tutumu, finansal istikrar vb. sonuçlar önemli bir araç olabilmektedir (Douglas, McClelland ve Davies, 2007).
Zineldin, Akdağ ve Vasicheva (2011) özellikle öğrenci deneyimlerinin, öğrencilerden gelen geri bildirimlere yansımasının, kaliteye
yönelik çalışmaların temel göstergelerden olduğunu savunmaktadır. Diğer bir deyişle yükseköğretim kurumlarının kalitesi ya da
hizmet kalitesi öğrencilerin eğitim‐öğretim düzeyi, sosyo‐kültürel etkinlikler ve kendilerine gösterilen ilgi bakımından memnuniyet
düzeyleri ile belirlenebilmektedir (Yılmaz, Filiz ve Yaprak, 2007). Yükseköğretimde hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyeti gibi
konular uluslararası anlaşma ve akreditasyon gibi uygulamalarla belirli periyotlarla dış değerlendirmeye tabi olabilmektedir.
Son dönemlerde özellikle Sorbon ve Bologna Bildirgeleri ile Avrupa’da bir Yükseköğretim Alanı oluşturulmaya ve yükseköğretimde
ülkeler arası standartlar belirlenmeye çalışılmaktadır. Bologna süreci ile Avrupa kredi transfer sistemi (ECTS), diploma eki (DS),
müfredat yenileme, hareketlilik (öğrenci ve akademisyen değişimi) ve tanıma, yaşam boyu öğrenim, ortak dereceler, üç aşamalı
derece sistemi (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve kalite güvencesi konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Çetinsaya,
2014). Yükseköğretimde kalite güvencesi sağlama Avrupa’da pek çok ülkede daha çok şeffaflık sağladığı düşünülen akreditasyona
dönüştürülmüştür (Süngü ve Bayrakçı, 2010). Akreditasyon, kurum için gelişme, iyileşme ve öz değerlendirme işlevi taşımaktadır.
Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarının akredite olmak için öğretim, öğrenci ve kurum çerçevesinde belirli standartları yerine
getirmesi beklenmektedir. Yeni İngiltere Birliği Yükseköğretim kurumları komisyonu (New England Association of Higher
Education Institute, 2016) üniversitelerin akredite olabilmesi için misyon ve amaçlar, planlama ve değerlendirme, örgüt ve
yönetim, akademik program, öğrenci, öğretim‐öğrenme ve bursluluk, kurumsal kaynaklar, eğitim etkililiği, şeffaflık, bütünlük ve
kamuoyuna açık olma gibi belirli standartlar getirmiştir. Bu standartlar içinde öğrenci bölümündekilerin ne düzeyde yerine
getirildiğini belirlemek için öğrencilerin üniversitede sunulan hizmet kalitesine ilişkin memnuniyet düzeyleri en önemli göstergeler
arasında yer almaktadır.
Öte yandan hizmet kalitesinin önemi tüm sektörler için gün geçtikçe artmaktadır. Artan önem, hizmet kalitesinin etkin şekilde
ölçülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. “Ölçemediğini daha iyi hale getiremezsin” görüşünden etkilenen hizmet sektörü de
hizmet kalitesini daha etkin bir şekilde ölçmeye çalışmaktadır (Bulgan ve Gürdal, 2005). Hizmetler soyut nitelikte olduğu için,
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hizmet kalitesi de soyut bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, hizmet kalitesi yerine “algılanan hizmet kalitesi” terimi kullanılmaktadır
(Uyguç, 1998; akt. Bulgan ve Gürdal, 2005).
Hizmet kalitesi kavramı alanyazında çeşitli boyutlar ya da unsurlar altında açıklanmaktadır. Teknik ve işlevsel kalite boyutları
hizmet kalitesini açıklamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknik kalite boyutu müşterinin neyi satın aldığını ve hizmetin
teknik özellikleri ve standartları yerine getirip getirmediği ile ilgilenmektedir. İşlevsel kalite ise hizmet ürünün nasıl teslim edildiği
ile ilgilenir. Ayrıca bu boyut hizmeti alan ile hizmeti veren arasındaki ilişkilerin niteliğini açıklamaktadır (Zineldin, Akdag ve
Vasicheva, 2011). Teknik ve işlevsel boyut hizmet kalitesini daha çok işletmeciler açısından ele aldığı için yeterince derinlemesine
açıklayamamıştır. Bu sebeple Zineldin (2000) hizmet kalitesini toplam ilişkiler yönetimi anlayışı çerçevesinde ele alarak teknik‐
işlevsel boyutu 5 boyuta çıkarıp 5 Q (quality) modeli ile daha detaylı şekilde ifade etmiştir. 5 Q modeline göre hizmet kalitesi
nesne, süreç, altyapı, etkileşim ve atmosfer kalitesi altboyutlarında ele alınmıştır (Zineldin, Akdag ve Vasicheva, 2011). 5 Q
modelinde bu boyutlardan yola çıkılarak öğrencilerin üniversitede sunulan hizmet kalitesinden memnuniyetleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Yükseköğretim kurumları için algılanan hizmet kalitesi farklı boyutlar altında da açıklanmaktadır. Parasuraman, Zeithhaml ve Berry
(1988) yükseköğretim hizmet kalitesini ilgi, yeterlilik, güvenilirlik, somut özellikler ve heveslilik boyutları ile ele almaktadır. Owlia
ve Aspinwall (1996) ise somut özellikler, yeterlilik, güvenilirlik ve ilgi (tutum) boyutlarına içerik ve sunum boyutlarını eklemiştir.
Somut özellikler boyutu yükseköğretim kurumlarındaki fiziki özellikleri ifade etmektedir. Buna göre yeterli ve modern ekipman ve
tesisler, ulaşım kolaylığı, güzel bir görsel çevre, barınma, spor gibi destekleyici hizmetler somut özellikler boyutunun içerisinde
yer almaktadır. Yeterlilik boyutu ihtiyaç duyulan akademik personel sayısı, teorik bilgi ve yetenekler, pratik bilgi, güncellik,
öğretme becerisi ve iletişim kalitesi ile ilgilenmektedir. Güvenilirlik boyutu sözünde durma, güvenir olma, geçerli ödüller verme,
şikayetleri değerlendirme ve problemleri çözme içeriğine sahiptir. İlgi (tutum) boyutunda ise öğrencilerin ihtiyaçlarının
anlaşılması, yardıma isteklilik, yardım ve danışmanlık için ulaşılabilirlik, bireysel ilgi gösterme, duygusallık ve nezaket ile
çalışanların empati kurabilmesi gibi maddeler yer almaktadır. İçerik boyutu eğitim programlarının öğrencilerin gelecekteki işleri
ile uygunluğu, geçerlilik, kapsayıcı temel bilgi ve beceri, tamamlayıcı teknolojik uygulamalar, iletişim becerisi ve takım çalışması,
bilgilerin esnekliği ve disiplinler arası oluşu özelliklerine yer vermektedir. Son boyut olan sunum boyutu ise etkili sunum, işlevsellik
ve yerindelik, tutarlılık, sınavların tarafsızlığı, öğrencilerden geri bildirim alınması ve öğrencilerin cesaretlendirilmesi gibi
uygulamaları kapsamaktadır (Owlia ve Aspinwall, 1996). Tüm bu boyutlarda yer alan uygulamalardaki hizmetlerin nitelikliliği
öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ve sonucunda öğrenci bağlılıklarını olumlu yönde etkileyebilir.
Bağlılık iş ile ilgili tutum ve davranışları ortaya koyan kapsamlı bir kavramdır. Bağlılık alanyazınında bu kavramın daha çok
çalışanların örgüte bağlılığı olarak ele alındığı görülmektedir. Ancak bağlılığın etkilenme, aidiyet duygusu, memnuniyet ve kalite
algısı gibi eğitim örgütlerini yakından ilgilendiren kavramlarla ilişkisinin ortaya konulması (Strauss ve Volkwein, 2004) çalışmaları,
öğrenciler üzerine yönlendirmiştir. Özellikle üniversite öğrencilerinin bağlılıkları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Çünkü
üniversite öğrencilerinin bağlılığın göstergeleri olan memnuniyet, hizmet kalitesi gibi konularda kişisel görüşlerini doğru şekilde
ortaya koyacak olgunlukta oldukları söylenebilir. Diğer taraftan bağlılık üniversitedeki öğrencilerin davranışlarına ilişkin önemli
çıkarımlar yapmayı da sağlamaktadır. McNally ve Irving (2010) yüksek öğrenci bağlılığının öğrencilerin okula istekli gelmesini ve
derse katılımını olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda öğrenci bağlılığı çalışanların bağlılığı gibi duyuşsal, devam
ve normatif bağlılık boyutları (Meyer ve Allen, 1991) altında ele alınmaktadır. Çünkü öğrenciler de tıpkı çalışanlar gibi eğitim
örgütünün bir üyesidir. Kısacası öğrenciler açısından da yüksek bağlılık üniversite ve üniversitenin sunduğu hizmetlere ilişkin
olumlu algının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Diğer yandan öğrencilerin üniversitede eğitim‐öğretim, barınma, sosyal etkinlikler gibi alanlarda sunulan hizmetlerin kalitesinden
memnuniyet düzeyi, üniversitenin öz‐değerlendirmeleri için önemli bir araç olarak ele alınabilir. Öz‐değerlendirme ile
üniversiteler, sunulan hizmetlerde iyileştirme ve geliştirme sağlayabilir (New England Association of Higher Education Institute,
2016). Yanı sıra öz‐değerlendirmeden çıkan tabloya göre kendisine yeni hedefler belirleyen üniversitelerin daha somut adımlar
atması ve daha planlı stratejiler geliştirmesi mümkündür.
Ankara Üniversitesi kamusal eğitim hizmeti üreten bir örgüttür. Bu bağlamda temel amacı tüm öğrencilerine yüksek nitelikte bir
eğitim ve öğretim hizmeti garanti etmek olmalıdır. Bunun yanı sıra sosyal etkinlikler, fiziksel mekanlar, barınma, yeme‐içme gibi
eğitime destekleyici alanlarda sunulan hizmet kalitesinin de belirli düzeyde olması gerekir. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı endekse
(Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi) göre Ankara Üniversitesi’nin 2012 yılında 23, 2013 yılında 26, 2014 yılında 29 ve 2015
yılında ise 32. sırada yer alarak periyodik bir düşüş yaşadığı görülmektedir (www. tubitak.gov.tr). Diğer yandan Ankara Üniversitesi
2012‐2018 Stratejik planında üniversitede sunulan hizmetlere ilişkin öğrencilerin 2012 yılında genel memnuniyet oranı 5
üzerinden 2,9 iken, eğitim programlarından memnuniyet oranı 2,8’dir. 2018 yılında öğrencilerin genel memnuniyet oranının 4’e,
eğitim programından memnuniyet oranının 3,5’e yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için nitelikli öğrencilerin
özendiricilerle üniversiteye çekilmesi, eğitim programlarının niteliğinin arttırılması, akademik ve bireysel gelişimi desteklemek gibi
hedefler belirlenmiştir (www. ankara.edu.tr).
Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, akademik, sosyo‐kültürel, barınma gibi öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesi öğrencilerin
memnuniyet düzeylerini etkilemektedir. Üniversitede sunulan hizmetlerin kalitesinden memnun kalan öğrencilerin bağlılıklarının
da olumlu yönde olması beklenmektedir. Hizmet kalitesinden memnun ve yüksek bağlılık gösteren öğrenciler ise akademik ve
sosyo‐psikolojik yönden sağlıklı bireyler olarak yetişirler ve topluma hizmet ederler. Bu bağlamda öğrencilerin üniversitede
sunulan hizmet kalitesine ilişkin algılarının ve bağlılık düzeylerinin belirlenmesinin hem daha nitelikli nesiller yetiştirilmesine hem
de üniversitelerin öz‐değerlendirme yaparak, hizmetlerini daha nitelikli duruma getirmesine katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu
görüşlerden hareketle bu çalışmada Ankara Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenimlerine devam eden lisans öğrencilerinin
algıladıkları hizmet kalitesinin öğrenci bağlılığı üzerine etkisini belirlemek amaçlanmaktadır.
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Çok Satılan Çocuk ve Gençlik Romanlarında Hoşgörü Konusu Üzerine Bir
Çözümleme
Proje Özeti
En önemli evrensel değerlerden olan hoşgörünün sağlanabilmesi için hoşgörüye inanan ve hoşgörülü olmanın önemini
içselleştirmiş insanların yetiştirilmesi gerekir. Bu da kısaca “hoşgörü eğitimi” ile sağlanabilir. Hoşgörü eğitiminin temel
hedefi, öğrencileri sorunları yaratıcı, yapıcı ve hoşgörülü şekillerde çözecek becerilerle donatmak, onların hoşgörü
kavramına ilişkin düşüncelerini zenginleştirmek ve derinleştirmektir. Ayrıca öğrencinin farkındalığını ve davranış becerilerini
artırarak kalabalık grupları hoşgörülü topluluklara dönüştürmektir. İlgili literatür incelendiğinde hoşgörü eğitiminin
“uluslararası eğitim”, “insan hakları eğitimi”, “kalkınma eğitimi”, “çevre eğitimi”, “çatışma çözme eğitimi”, “birlikte yaşama
eğitimi” ve “cinsiyet eşitliği eğitimi” gibi çeşitli bileşenleri kapsadığı görülmektedir. Hoşgörü; öğrencinin düzeyine uygun
bir program içeriğinin oluşturulması ve geliştirilmesi, öğrencilere bu programın gerektirdiği uygun sorumlulukların
verilmesi, kişilerin örnek davranışlarının gözlenmesi yollarıyla etkili bir biçimde öğretilip davranışa dönüştürülebilir.
Ortaokul döneminde (11‐14 yaş) bulunan çocukların gelişimsel özellikler açısından, soyut düşünme dönemine geçmiş
olduğu ve bu evrede hoşgörü gibi soyut bir kavramın çatışma çözme gibi somut uygulamaları üzerinde düşünmeye
başladıkları bilinmektedir. Oyunun kurallarının hangi amaçlarla konduğunun farkına varıldığı; anlaşarak kuralların
değiştirebileceğinin kavrandığı bir dönem olması nedeniyle ortaokulun, hoşgörü eğitimini verme bakımından elverişli bir
dönem olduğu söylenebilir.
Çocuklarda hoşgörü anlayışını küçük yaşlardan başlayarak oluşturma, geliştirme ve bunun sürekliliğini sağlamada en önemli
görev başta eğitim kurumlarına, öğretim programlarına ve öğretimin en önemli değişkeni olan öğretmenlere düşmektedir.
Öğretim programlarındaki anlayış doğrudan eğitim ortamlarına yansıyacağından programlarda okulöncesinden başlayarak
hoşgörü eğitimine yeterince ve işlevsel olarak yer verilmesi gerekmektedir. Başka bir söyleyişle, hoşgörü içinde yaşamayı
sağlamanın, hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmanın, paylaşımcı, duygudaşlık kurabilen, sorunları şiddet yoluyla değil, sorun
çözme becerisini kullanarak çözen bireyler yetiştirmenin önemli yollarından biri hoşgörü kavramını ve bu kavramla ilgili
hedefleri tüm eğitim sistemine ve öğretim programlarına yerleştirmek; programda yer alan tarih, coğrafya, sosyoloji,
psikoloji, felsefe, dil ve edebiyat derslerinde hoşgörü konusuna yeterince yer vermektir. Bu eğitime katkı sağlamada en
etkili derslerden biri, doğası gereği dil ve edebiyat dersleridir.
Edebiyatın bir parçası olan çocuk edebiyatı, ergenlik döneminden erken yetişkinlik dönemine kadar olan evredeki gençlerin
dil ve yaşam evrenlerine uygun biçimde yazılmış, onların duygu ve düşünce dünyalarını, yaşantılarını estetik bir dille
zenginleştiren ürünler olarak tanımlanabilir. Bu ürünler; çocuğun ve gencin insanı ve yaşamı tanımasında önemli bir yere
sahiptir. Dolayısıyla gençler, hoşgörü konusuna doğru yer veren yazınsal metinlerle ve çocuk edebiyatı yapıtlarıyla
buluşturulduklarında dolaylı yoldan hoşgörüye ilişkin değerler de edinebilirler. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerine
seslenen çok satılan yerli ve yabancı romanlarda hoşgörü ile ilgili anlatımlara yer verilme düzeyini ortaya koymaktır.
Araştırma tarama modelinde olacaktır. Çalışmanın veri kaynağını ortaokul öğrencilerine seslenen yazınsal çocuk
kitaplarından 2016 yılında en çok satılan ilk 20’si (13 yabancı, 7 yerli) oluşturmaktadır. Bu çalışmada yazılı birer araç olan
kitaplar üzerinde çalışılacağı için değerlendirmede, bir nitel araştırma yöntemi olan “içerik analizi” kullanılacaktır.
Çalışmada ana kategori olarak “hoşgörü” konusu alınacak; alt kategoriler; “hoşgörünün doğru algılanması” ve “hoşgörünün
yanlış algılanması” olarak belirlenecektir. Bağlam birimi olarak “cümle” seçilecek ve alt kategorilerin her bir cümlede ne
sıklıkla geçtiği saptanacaktır. Verilerin analizi; sıklık (frekans), yüzde ve yoğunluk puanları hesaplanarak yapılacaktır.
Çalışma, 12 ay içinde gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, ortaokul öğrencilerine seslenen çok satılan yerli ve yabancı
romanların sağlanması ile bu kitapların içerik analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ikinci ve son aşamasında
ise, verilerin raporlaştırılması hedeflenmektedir.
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Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi
Değerlendirme Aracı (MATBED): Geliştirme Çalışması
Proje Özeti
Matematik becerileri günlük hayatın ve erken çocukluk döneminin önemli bir parçasıdır. Çocuklarda matematikle ilgili fikirler okul
döneminden önce gelişir (Akman, 2002). Okul öncesi dönemi kapsayan 0‐6 yaş, çocukların bedensel ve sosyal gelişimlerinin yanı
sıra bilişsel gelişimlerinin en hızlı olduğu ve aktif olarak temel kavramların kazanıldığı dönemdir (Dursun, 2009; Ayhan ve Aral,
2007; Erdoğan ve Baran, 2003). Hızlı bir gelişimin yaşandığı bu dönem, erken öğrenme becerilerinin olduğu, akademik bilgilerin
temelinin atıldığı ve daha sonraki yaşantıyı etkileyen oldukça önemli ve aynı zamanda kritik bir dönemdir (Kandır ve Tümer, 2013).
Bu dönemde çocuklar sezgisel dönemden mantıksal düşünmeye geçtikleri, işlem öncesi aşamadan somut işlemler dönemine yani
görsel düşünmeden zihinsel ve bilişsel düşünmeye geçtikleri dönemdir (Altıparmak ve Öziş, 2005). Bir köprü vazifesi gören bu
dönemde, bireyler matematik becerileri açısından beklentileri karşılayabilmeleri için okul öncesi dönemden itibaren etkili bir
şekilde desteklenmeleri gerekmektedir (Clarke ve Shinn).
Alanyazında, okulöncesi dönemde yeteri kadar desteklenmeyen çocukların okul başarısının olumsuz etkilendiğine dair önemli
bulguların olduğu görülmektedir (Dursun, 2009). Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council Of Teachers
Of Mathematics‐ NCTM) 2000 yılında okulöncesinden ortaöğretimin sonuna kadar matematik eğitimi, içeriği ve prensiplerini
içeren ‘Principles and Standarts of School Mathematics’ (PSSM) adlı çalışmasında okul öncesinde matematik eğitiminin okul
başarısını olumlu bir şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan alanyazında matematik becerilerinin önemine vurgu
yapan birçok çalışmada okul çağındaki çocukların yaklaşık % 5’inin matematik alanında öğrenme güçlüğü yaşadığı belirtilmektedir
(Olkun, Altun ve Şahin, 2015). Çalışmalarda bu öğrencilerin daha okul öncesi dönemde belirlenerek uygun müdahale ve öğretim
yöntemleriyle buluşturulmasının onların yetersizlikten etkilenme dereceleri için önemli bir gösterge olduğu vurgulanmaktadır. Bu
nedenle, matematik becerilerini yeterince kazanamamış çocukların erken dönemde belirlenmesi, erken müdahale programları ile
akranlarıyla arasındaki farkın kapatılması, çocukların ileri okul yaşantılarında kendilerinden beklenen başarı gösterebilmeleri için
çok önemli görülmektedir. Çocukların sahip oldukları matematiksel düşünme becerilerinin onlar daha okul öncesi dönemdeyken
değerlendirilebilmesi için yurt dışında çok sayıda değerlendirme aracı olmasına rağmen henüz Türkiye’de okul öncesi dönemde
eğitim alan çocukların matematik becerilerinin değerlendirilmesine ilişkin geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı
bulunmamaktadır. Bu yüzden, okul öncesi dönemde eğitim alan Türk çocuklarıyla geçerliği ve güvenirliği yapılmış bir matematik
becerileri değerlendirme aracına büyük ihtiyaç vardır.
Bu proje önerisinde okul öncesi dönemde matematik becerilerinin değerlendirilmesine yönelik “Matematiksel Düşünme Becerisi
Değerlendirme Aracı (MATBED)”nın geliştirilmesi amaçlanmış bulunmaktadır. Bu aracın Türkiye’de bu konuda geliştirilecek ilk
formal değerlendirme aracı olmasından ve alanda yapılacak diğer araştırmalara öncülük edecek olmasından dolayı önemli olduğu
düşünülmektedir. Geliştirilmesi planlanan bu araçla matematik becerilerini kazanma bakımından risk grubunda yer alan çocukları
erken dönemde belirlemek, oluşturulacak erken müdahale programlarının hangi alanlarda hazırlanması gerektiğine karar vermek
ve hazırlanan programın etkiliğini değerlendirmek mümkün olacaktır.
Önerilen projenin 4 aşamada ve 10 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Birinci aşama hazırlık aşamasıdır. Alanyazın taraması ve
yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış matematik becerisi değerlendirme araçlarının incelenmesinin ardından MATBED testi
geliştirilecektir. MATBED’in 4 alt boyuttan oluşması planlanmaktadır: a) Rakam Tanıma, b)Toplama‐Çıkarma, c) Gruplama ve
Örüntü ve d) Kavram Gelişimidir. Bu aşamada aracı oluşturan sorular, soru sayısı ve soruların gelişimsel ve kültürel uygunluğu
konularında özel eğitim ve okul öncesi eğitim alanlarından uzmanların görüşüne başvurulacak ve uzmanların görüşleri
doğrultusunda MATBED yeniden düzenlenecektir. İkinci aşamada MATBED’in pilot uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.
Bu aşama için geliştirilen araç araştırmanın çalışma grubu ile benzer özellikler gösteren fakat çalışma grubunda yer almayan 15
öğrenciye uygulanacaktır. Pilot uygulama sonuçları proje ekibi tarafından değerlendirilerek gerekli düzenlemeler ve uyarlamalar
yapılacak ve MATBED’e son şekli verilecektir. Üçüncü aşamada, MATBED’in pilot uygulama sonuçlarına göre düzenlenmiş hali yine
Ankara İlinde eğitim veren anaokullarında eğitim gören 5 yaşındaki çocuklara her bir sosyo ekonomik düzeyden 100 çocuk olmak
üzere toplamda 300 çocuğa uygulanacaktır. Bu aşamada MATBED’in geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının tamamlanması
planlanmaktadır. Ayrıca ana uygulamanın sonuçları MATBED’in matematik becerilerini kazanmış ve kazanamamış çocukları
istatistiksel olarak ayırt edebilme kapasitesini test etmek için kullanılacaktır. Son aşamada ise proje sonuçları raporlar, makaleler
ve kongre bildirileri ile ilgili çevrelere ulaştırılmaya çalışılacak ve MATBED, diğer araştırmacıların kullanımına açık hale
getirilecektir.
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Proje Özeti
Bu proje, neo‐liberal dönüşümden etkilenen ülkeler ve buna bağlı olarak meydana gelen sosyo‐ekonomik gelişmeler
bağlamında Türkiye’deki yoksulluk ve eşitsizliğin eğitim alanındaki görünümüne odaklanacaktır. Bu kapsamda
yapılması planlanan araştırma ise mevcut toplumsal eşitsizlik örüntülerini analiz etmeyi ve sözkonusu süreçte
eğitimle ilgili siyasaların dezavantajlı toplumsal kesimlerden gelen öğrenciler için ne gibi doğurguları olduğunu
incelemeyi hedeflemektedir. Bu araştırma, ortaöğretime giriş sürecinde farklı okul türlerine kayıt yaptıran ve
ortaöğretimden bir üst eğitim düzeyine ya da çalışma yaşamına geçiş yapan öğrencilerin içinde bulundukları durumu,
yoksulluk ve sosyo‐ekonomik, kültürel, toplumsal cinsiyete dair vb. eşitsizlikler temelinde ortaya çıkarmaya yönelik
tasarlanmış olup, bu doğrultuda nitel yöntem ve araçlar kullanılacaktır. Bununla birlikte, araştırma sırasında
Ankara’da düzenlenecek bir çalıştay aracılığıyla eğitimin eşitlikçi ve dönüştürücü bir süreç olarak yapılandırılmasına
yönelik öneriler geliştirmek bu çalışmanın odaklanacağı bir diğer husustur.
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Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Araştırılması
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Eğriler

Prof. Dr. Kamil KAYABALI

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
E-posta: kayabali@ankara.edu.tr

Süreksizliklerin Kesme Dayanımının Sadece Bir Kesme Deneyiyle Tayini
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Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
E-posta: ferruherdogdu@ankara.edu.tr

Sıvı Gıda Ürünlerine Uygulanacak Isıl İşlem Amacıyla Bir Sürekli
Mikrodalga Sistemi Tasarımı ve Optimizasyonu – Pastörize Sıvı Yumurta
Üretim Prosesi Modernizasyonu Amacıyla Bir Matematiksel Modelleme
Çalışması

Arş. Gör. Dr. Ahmet KARATAY

Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
E-posta: akaratay@eng.ankara.edu.tr

CuIn0.7Ga0.3(SexTe1‐x)2 Yarıiletken Külçe Kristallerinden Elde Edilen
Amorf İnce Filmlerinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin
İncelenmesi

Prof. Dr. Yakup Sedat VELİOĞLU
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
E-posta: velioglu@ankara.edu.tr

Çileklerdeki Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine İşleme ve Depolamanın Etkisi
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Doç. Dr. Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
E-posta: ddemiralp@ankara.edu.tr

Pankreatik Adacık Gelişim Profilinde Etken Moleküler Yolakların Protein
Seviyesinde Değerlendirmesi

Doç. Dr. Bülent KAYPAK

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
E-posta: kaypak@eng.ankara.edu.tr

Trakya Bölgesinin Depremselliği ve Bölgede Meydana Gelen Belirli
Büyüklükteki Depremlerin Odak Mekanizması Çözümleri

Prof. Dr. Firdevs TULGA‐ÖZ

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliğibilimleri Bölümü
E-posta: oz@dentistry.ankara.edu.tr

Çürüğün Temizlenmesinde Kemomekanik Çürük Uzaklaştırma ve Döner
Alet Tekniğinin İn Vitro Koşullarda Karşılaştırılmalı Olarak
Değerlendirilmesi
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Prof. Dr. Ferabi Erhan ÖZDİLER

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliğibilimleri Bölümü
E-posta: ozdiler@gmail.com

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında
Son 10 Yılda Tedavi Görmüş Hastaların Radyografik Materyallerinin ve
Fotoğraflarının Değerlendirilerek İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hande ARPACI

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
E-posta: harpaci@ankara.edu.tr

Üreter Obstrüksiyonu Oluşturulan Ratlarda Pregabalinin Böbrek Dokusu
Üzerine Etkileri

Arş. Gör. Dr. Şivge KURGAN

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı
E-posta: sivgeakgun@gmail.com

Generalize Kronik Periodontitis Hastalarında ADAMTS‐1, VEGF ve HIF‐1?
(Alfa) Seviyelerinin Değerlendirilmesi
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Prof. Dr. Mine CAMBAZOĞLU

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliğibilimleri Bölümü
E-posta: cambazog@dentistry.ankara.edu.tr

Sonlu Eleman Analizi ile Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Intermaxiller
Fiksasyon Vidalarının ve Ligatürleme seçeneklerinin Optimizasyonu

Prof. Dr. Fatma Semra SEVİMAY

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliğibilimleri Bölümü
E-posta: ssevimay@dentistry.ankara.edu.tr

Farklı Tekniklerle Doldurulmuş Endodontik Tedavili Dişlerin Kırılma
Dirençlerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliğibilimleri Bölümü
E-posta: kamburogluk@dentistry.ankara.edu.tr

Temporomandibular Eklem Rahatsızlarının Ultrason, MR ve KIBT İle
Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi
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Doç. Dr. Aslı UÇAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
E-posta: aucar@ankara.edu.tr

Otizmli Çocukların Beslenme Durumlarının ve Yeme Davranışlarının
Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Müdriye Yıldız BIÇAKÇI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
E-posta: mbicakci@ankara.edu.tr

Prematüre Olan ve Olmayan Bebeklerin Dil Gelişimlerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
E-posta: nyabanci@gmail.com

Geleceğin Sağlık Personelinde Obezite Taraması ve Etki Eden Etmenler
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Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
E-posta: dmanoglu@agri.ankara.edu.tr

Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Elma Genotiplerinin Karaleke
Hastalığına (Venturia inaequalis (Cooke) G. Wint.) Dayanıklılık Genlerinin
Moleküler Markörler ile Belirlenmesi

Prof. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
E-posta: nsahin@agri.ankara.edu.tr

Değişik Kompozisyonlardaki Kanatlı Merasında Ot Kalitesinin Otlatma
Dönemi İçindeki Değişimi

Dr. Güray AKDOĞAN

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
E-posta: akdogangur@yahoo.com

Kuraklık Stresine Maruz Kalmış Ekmeklik Buğdayda AP2/ERF
Transkripsiyon Faktörünün Epigenetik Olarak Regüle Ettiği Genlerin
ChIP‐Seq Analizi ile Belirlenmesi
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Prof. Dr. Hilal ÖZDAĞ

Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji
E-posta: hozdag@ankara.edu.tr

Sporadik Kolorektal Kanser ile İlişkilendirilmiş Aday Tekli Nükleotid
Polimorfizmlerinin Türk Popülasyonu için Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Demet CANSARAN DUMAN
Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-posta: dcansaran@yahoo.com

Usnik Asit Liken Sekonder Metabolitinin Meme Kanser ve Normal Hücre
Hattı Üzerine Antikanserojenik Etkisinin Apoptozla İlgili Genlere Ait
mRNA Boyutunda İfade Seviyelerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Metehan ÇİÇEK

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
E-posta: mcicek@ankara.edu.tr

Taklit MR Cihazı
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Prof. Dr. Seher SEVİM

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü
E-posta: sasevim@ankara.edu.tr

Ergenlerin Akılcı Olmayan Düşünceleri, Ergen Ben Merkezliliği, Bilişsel
Esneklik Düzeyleri ve Psikolojik Sorunları Arasındaki İlişkilerin
İncelenmesi

Prof. Dr. Ayşe Nilsun DEMİR

Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
E-posta: ndemir@agri.ankara.edu.tr

Abant Gölü’nde Ekolojik Kalite Tahmini: Diyatome Kompozisyonu ve
Diyatome İndeksleri

Doç. Dr. Meryem BULUT

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü
E-posta: mbulut@ankara.edu.tr

Dikili’nin Köylerinde Doğum, Ölüm ve Düğün Üzerine Alan Araştırması

78

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

HIZLANDIRILMIŞ PROJELER

Prof. Dr. Hüseyin ÜNVER

Fen Fakültesi Fizik Bölümü
E-posta: unverh@ankara.edu.tr

Moleküler Anahtarlama Özelliği Gösteren İminlerin Sentezi ve
Karakterizasyonu, Molekül ve Elektronik Yapıları ile Spektroskopik ve
Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Yöntemlerle
İncelenmesi için Yüksek Performanslı Hesaplama Sistemlerinin (YPHS)
Geliştirilmesi
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Prof. Dr. Hakan AKBULUT

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri
E-posta: akbulut@medicine.ankara.edu.tr

Metronomik Kemoterapinin Endotel Hücre Fonksiyonları Üzerindeki
Etkisi
Proje Özeti
Kanserde anjiyogenez, hastalığın ilerlemesinde son derece önemli bir süreçtir. Anjiyogenezi baskılayarak tümörlerin
gerilemesini sağlamaya yönelik tedavi yaklaşımları üzerinde uzun zamandan beri araştırmalar devam etmektedir.
Günümüzde anti‐anjiyojenik tedaviler klasik kemoterapilere ek olarak kullanılmaya başlanmış olup, bazı kanser
türlerinde rutin tedavi seçeneklerinden biri haline gelmiştir. Yeni geliştirilen anti‐anjiyojenik tedavi ajanlarının çok
pahalı olması alternatif arayışları da gündeme getirmiştir. Metronomik tedavi uygulaması adı verilen ve klasik kanser
kemoterapi ajanlarının ciddi yan etki oluşturmayacak düşük dozlarda sürekli kullanılması onkolojide zaman zaman
başvurulan tedavi yöntemlerinden biridir. Metronomik kemoterapi uygulaması, kanser hücreleri üzerindeki
doğrudan etkisi yanı sıra özellikle endotelyal hücreler başta olmak üzere mikroçevreyi etkileyerek de tümör gelişimini
engelleyebilmektedir. Metronomik dozların tümör hücre tipleri ile karşılaştırıldığında endotel hücrelerini öldürmede
daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Yapılacak olan tez çalışmamızda öncelikle metronomik
kemoterapinin endotel hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerinin yanı sıra bu hücrelerin fonksiyonları üzerindeki
etkilerinin araştırılması, bununla bağlantılı olarak klinikte etkili olabilecek metronomik kemoterapi ve anti‐anjiyojenik
tedavi kombinasyonlarının geliştirilmesi için bir temel oluşturulması amaçlanmıştır.
Çalışmamızda, HUVEC hücre hattı kullanılacak olup, hücre kültüründe kolon kanserinde kullanılan kemoterapi
ilaçlarının (5‐fluorourasil, irinotekan, oksaliplatin) hem sitotoksisite hem de anjiyogenez üzerindeki etkileri
incelenerek anti‐anjiyojenik ilaçlarla (bevacizumab, sorafenib, regorafenib) kombinasyonu çalışılıp, etkili
kombinasyon dozları belirlenecektir. Sonrasında bu ilaçların, endotel migrasyon ve kapiller tüp oluşturma
fonksiyonları üzerindeki etkileri test edilecektir. Ayrıca ilaçların endotel hücreleri etkileyen anjiyogenik faktörlerin
(VEGF, VEGFR1,2, PDGF‐BB, angiopoietin‐1, angiopoietin‐2, endotelin‐1, iNOS, eNOS) ekspresyonuna etkileri GZ‐PZR
ve ELIZA yöntemleri ile incelenecektir. Kullanılan ilaç dozlarının, anjiyogenez boyunca rol oynayan genlerin
ifadelerine etkisinin saptanmasıyla anti‐anjiyojenik ilaçlarla kombine kullanılabilecek kemoterapi ilaçları dozlarının
(metronomik dozlar) azaltılarak, daha az toksik ve daha etkin kombinasyonların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Prof. Dr. Hakan AKBULUT

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri
E-posta: akbulut@medicine.ankara.edu.tr

Kanser Hücrelerinde Anjiyogenik Faktörlerin Ekspresyonuna
Kemoterapinin Etkilerinin İncelenmesi
Proje Özeti
Kanserde en önemli prognostik faktör olan anjiyogenez, tümör hücreleri ve mikroçevrede bulunan diğer hücrelerin
yeni kan damarları oluşumunu tetikleyerek tümör hücrelerinin oksijen ve besin yetersizliğini gidererek kanserin
ilerlemesini kolaylaştırır. Günümüzde anjiyogenezi hedefleyen ilaçlar kanserde rutin tedavi ajanları arasına girmiştir.
Ancak geleneksel kanser ilaçlarına göre çok pahallı olan bu ilaçlar genellikle kemoterapi ile kombine edildiğinde daha
fazla yarar sağlamaktadır. Anti‐anjiyogenik ilaçlar genel olarak vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), VEGF
reseptörleri veya VEGF yolağında rol alan molekülleri hedeflemektedir. Diğer bir yandan geleneksel kanser
tedavilerden olan kemoterapinin düşük dozları tümör hücrelerinin yanı sıra endotel hücrelerde de apoptozu artırdığı
ve VEGF gibi önemli bir anjiyogenik faktörün sekresyonunu baskıladığı daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Klasik
kemoterapi ilaçlarının anjiyogenezi hedefleyen dozlarının bulunması, çok ucuz olan bu ilaçların yukarıda belirtilen
pahalı ilaçlara alternatif yaratması açısından son derece önemlidir. Kemoterapi ilaçlarının düşük dozlarda hedefe
yönelik diğer antianjiyogenik ilaçlara göre yan etkilerinin daha az olması da ek bir avantaj sağlayabilecektir. Bu bilgiler
ışığında tez çalışmamızda kanser tedavisinde sık kullanılan bazı ilaçların anjiyogenez sürecinde rol oynayan önemli
bazı moleküller üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
Bu çalışmada insan kolon (HT‐29), meme (MCF‐7) ve prostat (LNCaP) kanser hücre hatlarına 5‐Flurourasil,
oxaliplatine ve irinotecan kemoterapi ilaçları uygulayarak anjiyogenezi uyaran önemli faktörlerden VEGF‐A, bFGF,
PDGF‐BB, MMP‐9 ve IL‐8’in hem mRNA hem de protein düzeyinde ekspresyonları incelenecektir. Bu çalışmamız
sonucunda kemoterapinin anjiyogenik genler üzerindeki etkileri araştırılarak kemoterapinin anti‐anjiyogenik ilaç
olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasını hedeflenmektedir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar konu ile ilgili
hayvan modellerindeki çalışmalara da ışık tutacaktır. Böylece anjiyogenezi hedefleyen pahalı tedaviler yerine
geleneksel tedavi yöntemi olan kemoterapi ilaçları kullanılarak hem hastanın ilaç yükü azaltılacak hem de ülke
ekonomisine katkı sağlanacaktır.
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Prof. Dr. Şefay Aysun İDİL
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
E-posta: aidil@ankara.edu.tr

2‐5 Yaş Grubu Çocuklarda Oftalmolojik Muayene Bulguları ve Görsel
Davranış Analizi ile Belirlenen Görme Keskinliğinin Sweep VEP Yöntemi ile
Karşılaştırılması
Proje Özeti
Görme keskinliğinin değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin birçoğu subjektiftir ve
görme keskinliği değeri hastaya, muayene koşullarına ve muayene malzemelerine ait faktörlerden
etkilenebilmektedir. Özellikle bebek ve çocuklarda görsel fonksiyonları değerlendirmek oldukça güçtür. Bu yaş
grubunda kesin sonuç veren tek bir muayene yöntemi bulunmamaktadır. Görme keskinliği değeri, göz hekiminin
klinik kararındaki belirleyici en önemli faktördür. Ayrıca malüliyet oranı belirlenmesinde görme keskinliği değeri en
önemli kriterdir. Ülkemizde eşel muayenesi için kooperasyonu yeterli olmayan çocuklara görme keskinliği değeri
belirlenemediği için malüliyet raporu verilememektedir. Bu nedenle bu çocuklar yararlanabilecekleri birçok yasal hak
ve imtiyazdan mahrum kalmaktadırlar. Ayrıca uygulanan tedavi, re/habilitasyonun gerekliliği ve etkinliliği sayısal
ölçümlerle takip edilememektedir.
Görme keskinliğinin değerlendirilmesinde subjektif olan ve niceliksel sonuçlar veren eşeller en sık kullanılan
yöntemlerdir. Eşel ile muayene yapılabilmesi için hasta kooperasyonu gerekmektedir. Bebek ve okul öncesi yaş
grubunda eşel ile görme keskinliği muayenesi çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle niteliksel muayene
yöntemleri (ışık ve farklı boyutlardaki görsel objeye bakma, takip etme, fiksasyonun korunabilmesi ve kalıcılığı, görme
alanı, optokinetik nistagmuş, tabanı aşağıda prizma ile fiksasyon tercihi testi ) kullanılmaktadır ve bu yöntemler ile
yapılan muayene sonucunda görme keskinliği değeri sayısal olarak belirlenememektedir. Ayrıca görsel davranışların
analizi ile fonksiyonel görme hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Ancak görsel davranış analizi ile de sayısal bir
değer elde edilememektedir. Sweep VEP, kooperasyonu yetersiz olan kişilerde görme keskinliğini tespit etmek amacı
ile tasarlanmış elektrofizyolojik bir testtir. Elektrofizyolojik bir test olması nedeni ile Sweep VEP cihaz ve laboratuvar
bağımlıdır. Ülkemizde çok az sayıdaki merkezde yapılabilmektedir. Pratik olarak görme keskinliği değerlendirmesi
gereken tüm bebek ve çocuklara yapılması mümkün değildir.
Niteliksel muayene yöntemleri ve görsel davranışların analizi ile elde edilen görme değerlendirmesinin sayısal
değerlerle ifade edilebilirliğini araştıran bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle preverbal ve
kooperasyonu yetersiz olan çocuklarda ulaşılabilirliği ve uygulanabilirliği daha mümkün olan muayene aletleri ve
yöntemleri ile yapılan görme muayenelerinin sonucunda sayısal değerler elde edilip edilemeyeceği
değerlendirilmelidir.
Çocukları değerlendirmek, görme azlıklarının ölçümüne olanak sağlamak ve tedavi‐rehabilitasyona cevaplarını
monitorize etmek için, görme ölçümü açısından daha iyi niteliksel metodlara ve istatistiksel modellere ihtiyaç vardır.
Bu çalışma, 2‐5 yaş grubu çocuklarda görme keskinliğinin niteliksel ve niceliksel ölçümlerini değerlendirmeyi ve bunu
Sweep VEP metodu ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
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Prof. Dr. Belma TURAN

Tıp Fakültesi Biyofizik
E-posta: belma.turan@medicine.ankara.edu.tr

İnsülin Direnci Gelişmiş Sıçan Kardiyomiyositlerinde İyon Kanallarının
Fonksiyon ve Yapısının Elektrofizyolojik ve Moleküler Biyolojik
Tekniklerle İncelenmesi
Proje Özeti
Genel olarak bireylerde obezite ile sonuçlanan ve alınan enerjinin harcanana oranının artması ile gelişen metabolik sendrom (MetS),
hiperinsülinemi (ve devamında insülin direnci), hiperlipidemi ve hipertansiyon ile karakterize olup, kardiyovasküler hastalıklar için önemli
bir risk faktörüdür. Önceki çalışmalarımızda, yüksek sükroz ile beslenen sıçanlarda (16‐18 hafta boyunca %32 oranında sükroz içeren içme
suyu ile) deneysel olarak MetS modeli oluşturularak, vücut ağırlık artışının %15 (kilolu, overweight) ve kan şekerinin %40 orananında
yüksek olduğu (pre‐diyabet) gösterilmiştir. Ayrıca, bu deney hayvanlarında hiperlipidemi, insulin direnci, glukoz intoleransı, hipertansiyon
ve kalp fonksiyon bozukluğu (sol ventrikül kasılma gücünde belirgin azalma gibi) geliştiği de gözlenmiştir. MetS’da kalp fonksiyon
bozukluğunun altında yatan mekanizmalar çok kompleks olup, bunlar arasında temel olarak mitokondri fonksiyon bozukluğu ile artan
oksidatif stres (ve azalan antioksidan savunma mekanizması) gibi faktörlerin bulunduğu işaret edilmektedir. MetS’lu sıçanlarda gözlenen
kalp fonksiyon bozukluğunun altında yatan nedenler arasında, miyofibril kayıpları, bağ dokusununda artış (fibrozis) ve lipid birikiminin
olduğu, ve bunlara ek olarak hücresel düzeyde reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin (ROS ve RNS) artması ve/veya antioksidan savunma
sisteminin azalması gibi mekanizmaların bulunduğu ileri sürülmektedir. MetS’lu sıçanlarda yaptığımız önceki çalışmalarda, kalbin mekanik
aktivitesinin azalmasına neden olan mekanizmalar arasında, değişen hücre içi Ca2+ homeostazının bulunduğu gösterilmiş olmasına
karşın, bu model hayvanlarda, kalbin global elektriksel aktivitesinin (EKG gibi) tek hücre düzeyinde elektriksel aktivitenin (kardiyomiyosit
aksiyon potansiyeli gibi) ve bu aktivitede görev alan iyonik mekanizmaların (voltaj‐kapılı iyon kanalları gibi) henüz detaylı olarak
bilinmediği görülmektedir.
Bu nedenle bu tez çalışmasında, ilk hedef olarak, yüksek karbonhidrat (sukroz) diyeti ile elde edilen kilolu MetS’lu sıçan ventrikülünden
taze olarak izole edilen kardiyomiyositlerde (tek hücre seviyesinde), aksiyon potansiyeli parametreleri (genlik, depolarizasyon ve
repolarizasyon süreleri, dinlenim membran potansiyeli gibi) patch‐clamp tekniği akım‐klamp modunda kullanılarak ölçülecek ve buna ek
olarak yine patch‐clamp tekniğinin tüm‐hücre modu voltaj‐klamp altında kullanılarak özellikle aksiyon potansiyeli repolarizasyon süresine
katkıda bulunan çeşitli K+‐kanal akımları [hızlı transient dışarı doğru K+‐kanal akımları (Ito), yavaş aktive olan voltaj‐bağımlı K+‐kanal
akımları (IK1), kararlı/sürekli K+‐kanal akımları (Iss)] ölçülecektir. Ayrıca, ön çalışmamızda akım yoğunluğunun önemli derecede
değişmediği gözlenen ve aksiyon potansiyeli süresine etkili olabilecek ICaL akımlarının bu çalışmada daha detaylı olarak incelenmesi
(akımların aktivasyon ve inaktivasyon parametrelerinin incelenmesi gibi) hedeflenmiştir. Bu elektrofizyolojik incelemelere ek olarak,
Western blot, immunopresipitasyon ve immunofluoresans boyama kullanarak bu kanalların (Kv4.2, Kv4.3, Kv1.4, ve Kv2.1 protein
ekspresyon/mRNA seviyeleri ile Cav1.2 protein ekspresyon/mRNA seviyeleri gibi) hücresel dağılımları ve yoğunlukları incelenecektir.
Bunlara ek olarak, bu kanalların insülin reseptörleri ve glukoz transporter‐4 (GLUT4) ile olan ilişkileri yine Western blot,
immunopresipitasyon ve immunofluoresans boyama kullanarak incelenecektir. Bu incelemelere ek olarak insulin ile aktivasyonları
değiştiği ileri sürülen voltaj bağımlı seçici olmayan dışarı doğru reaktifiye katyon akımları (Iins; TRPC7 TRPC6 ve TRPC3 gibi katyon kanal
protein seviyeleri) da incelenecektir.
Önceki çalışmamızda ve başkalarının çalışmalarında da gösterildiği gibi, MetS gelişmiş bireylerde ve model hayvanlarda sistemik (kan
veya serum/plamada) oksidatif stres artarken, antioksidan savunmanın azalmış olduğu gösterilmiş olmasına karşın, henüz MetS indüklü
kalp fonksiyon bozukluğunda okidatif stresin rolünün ne olduğu yani hangi mekanizmalar ile etkili olduğu henüz anlaşılamamıştır. Bu
nedenle, bu çalışmanın ikinci hedefi olarak, MetS’un temel hedef organlarından biri olan kalbin oksidatif stress durumu çeşitli oksidatif
stres belirteçleri ölçülerek gösterilecektir (kalp dokusu lipid peroksidasyon, 3‐nitotrosin, caspas‐3, Akt, GSK3‐β, eNOS, Bcl‐2, Bax, PGC‐
1α, NADPH oksidaz ve dondurulmuş doku kesitlerinde konfokal mikroskobu ile DHE boyaması altında süperoksit anyonu ölçümleri gibi).
Ayrıca, ışık mikroskobu kullanılarak kalp dokusunda Masson’s boyaması ile kalp dokusu fibröz oluşumu incelenecektir.
Bunlara ek olarak, MetS indüklü kalp fonksiyon bozukluğunda artmış oksidatif stresin rolünü gösterebilmek amacıyla, taze olarak izole
edilecek kardiyomiyositlerde özel fluoresan maddeler kullanılarak hücre içi ROS ve RNS seviyeleri konfokal mikroskobu kullanılarak
görüntülenecektir. Ayrıca, kardiyomiyositlerde ATP ölçümü yapılarak, MetS durumunda mitokondrinin fonksiyonu (özellikle ATP üretimi
ile ilgili) ve kalbin elektriksel aktivitesindeki değişmelere olası katkıları gösterilmeye çalışılacaktır.
Özet olarak bu çalışma sonuçları ile, insülin direnci gelişmiş, kan şekeri yüksek ve obez olmayan kilolu MetS’lu hayvan modellerinde; 1)
MetS indüklü kalp fonksiyon bozukluğunda elektriksel süreçlerdeki değişikliklerin katkısı (başlıca aksiyon potansiyeli parametreleri ile
Ca2+‐ ve K+‐kanal akımları ve protein ekspresyon/mRNA düzeyleri), 2) MetS gelişiminin, kalbin ince‐yapısına etkisi (kollajen, lipid ve
ekstrasellüler matriks ürünlerinin birikimi durumları, fibrozis, fibrozis), 3) MetS gelişimi ile hedef organ olarak kalp dokusunda oksidatif
stres durumu elektrofizyolojik, biyokimyasal ve moleküler biyolojik teknikler kullanılarak incelenecektir.
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Sadece Anne Sütü ile Beslenen Sağlıklı Bebeklerin İdrarında ve Annelerinin
Süt ve İdrarında Bisfenol A Düzeylerinin Belirlenmesi
Proje Özeti
Araştırmanın Adı: Sadece anne sütü ile beslenen sağlıklı bebeklerin idrarında ve annelerinin süt ve idrarında bisfenol
A düzeylerinin belirlenmesi
Çevresel kirleticilerden olan endokrin bozucuların hormonların üretimi, salınımı, bağlanması, taşınması, etkinliği,
yıkımı ve vücuttan atılımları üzerine etki ettiği ve bu etkileri sonucunda, vücutta hormon sistemini taklit ederek vücut
gelişimini, doğurganlığı ve hücre metabolizmasını bozduğu bilinmektedir. Çalışmalar, anne sütünde çeşitli çevresel
kirleticilerin varlığına dair kanıtlar olduğunu göstermiştir. Bu kirleticilerin anne sütüne nasıl geçtiği, anne sütü
aracılığıyla bebeğe geçme durumu ve yenidoğan bebeklerin maruz kalınan bu kimyasallardan nasıl etkilendiği henüz
tam olarak bilinmemektedir.
Amaç: Çalışmamızın amacı; çocuk sağlığı izlem polikliniğinde izlenen, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, sadece
anne sütü alan ve biberon ve emzik kullanmayan 1‐2 aylık bebeklerin idrarında, annelerinin sütlerinde ve idrarında
BPA düzeylerinin belirlenmesi ve sosyodemografik özellikler ve annenin plastik kullanım öyküsünün BPA düzeyleri
üzerine olan etkisinin saptanmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal
Pediatri Bilim Dalı’nda yapılacaktır. Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğine rutin kontrol amacıyla
getirilen 55 1‐2 aylık bebek ve anneleri araştırmaya alınacaktır. Anne sütünde, anne idrarında ve bebek idrarında
bisphenol A düzeyleri analizi likit kromatografi‐kütle spektrometresi (LC/MS‐MS) yöntemi ile çalışılacaktır.
Araştırmanın istatistiksel analizinde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınacaktır. Araştırmanın verileri SPSS 16.0
programı ile analiz edilecektir.
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Metabolik Sendromlu Sıçan Kortikal Nöronlarında Endoplazmik Retikulum
Stresiyle İlgili Faktörlerin Araştırılması
Proje Özeti
Metabolik sendrom (MetS), obezite, hiperinsülinemi, hiperlipidemi, hipertansiyon ile karakterize olan ve
kardiyovasküler hastalıklar ile tip 2 diyabet için ciddi risk faktörü oluşturan bir patolojidir (Hanson ve ark., 2002).
MetS oluşumana yol açan en genel etki vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiye oranının artmasıdır. Fiziksel
aktivite eksikliği, dengesiz ve aşırı beslenme insülin direncine yol açarak MetS oluşumuna zemin hazırlar (Meigs ve
ark., 2002). İlk kez 1988’de Reaven tarafından tanımlanmış olan MetS, “insülin direnci sendromu” olarak da
adlandırılır (Reaven, 1988).
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin MetS çalışma grubu tarafından 2009 yılında yayınlanan çalışma
raporunda MetS, insülin direnci ile başlayan abdominal obezite, glukoz intoleransı, dislipidemi, hipertansiyon ve
koroner arter hastalığı gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrinopati olarak
tanımlanmıştır. Türkiye populasyonunda gözlenen MetS prevalansı erkeklerde % 24‐32, kadınlarda % 39‐45
oranındadır (Demiral ve ark., 2006).
Endoplazmik retikulum (ER), transmembran, salgılanan ve ER’de yerleşik proteinlerin katlanması, olgunlaşması,
hücre içinde işlev gösterecekleri bölgelere taşınması ve bu süreçte proteinlerin kalite kontrolünden sorumlu önemli
bir organeldir. Bir Ca2+ deposu olan ER protein katlanması ve transportundaki rolü nedeniyle aynı zamanda Ca2+
bağımlı moleküler şaperonlar (GRP78, GRP94, kalretikülin) açısından da zengindir (Schroder ve ark., 2005).
Salgı yolaklarına gidecek olan proteinler sitoplazmadan ER’e transfer edilir. Bu proteinler ER’de katlanır ve
translasyon sonrası değişikliklere uğrar. Memeli proteomunun yaklaşık %30’unun salgı yolakları ile bağlantılı olduğu
ve bu proteinlerin ER’de işlendiği düşünüldüğünde ER’in protein trafiği ve işlenmesi sürecindeki rolünün son derece
önemli olduğu görülmektedir. Proteinlerin katlanamaması ya da hatalı katlanması durumunda ER içinde bulunan
ERAD (ER‐associated degredation) kontrol sistemi hasarlı ve hatalı katlanmış proteinlerin yıkımını sağlayarak
proteinlerin ER içinde birikimini önlemektedir (Kincaid ve ark., 2007).
ER’de katlanmamış veya hatalı katlanmış proteinlerin birikmesi ve ER homeostazisinin bozulması durumunda ortaya
çıkan hücresel cevap ER stresi olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir durumda ER stresini engelleyebilmek ve ER
homeostazisini tekrar eski haline döndürebilmek amacıyla UPR (katlanmamış protein cevabı) yolağı aktif hale
geçmektedir (Xu ve ark., 2005).
Bugün ER stresinin tetiklendiği birçok hastalık grubu bilinmektedir. Bunlar arasında nörodejeneratif hastalıkları
(amiyotrofik lateral skleroz, Parkinson, Alzheimer, Huntington), iskemi/reperfüzyon hasarı olan hastalıklar,
metabolik hastalıklar içerisinde ise tip 2 diyabet ve obeziteyi saymak mümkündür.
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Metabolik Sendromlu Sıçanlarda Hipokampusun Nörogenezine Etkili
Faktörlerin İncelenmesi
Proje Özeti
Günümüzde karbonhidrattan zengin beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi nedenlerle gittikçe artan
sıklıkta görülen Metabolik sendrom (MetS), insulin direnciyle başlayan karın bölgesinde yağlanma, glukoz intoleransı
veya Tip2 Diabetes Mellitus (T2DM), kan yağlarında artış (dislipidemi), hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi
sistemik bozuklukların birbirine eklendiği bir hastalık tablosudur. Metabolik sendromun ilerleyen aşamalarında
T2DM gelişimi ile Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişim sıklığı arasında ilişki gösterilmiştir.
İnsülinin temel fonksiyonu; başta kas dokusu, karaciğer gibi organlar olmak üzere periferde glukoz homeostazını
kontrol etmek olarak bilinirken, günümüzde insülinin beyin için önemini gösteren çalışmalar artmaktadır. Beynin
insüline duyarlı bir organ olduğu, beynin çeşitli bölgelerinde insülin reseptörleri ve insülin sinyal yolaklarının
bulunduğu ve bunlar üzerinden insulinin beyinde glukoz seviyesinin düzenlenmesi, beslenme davranışları, kilo alımı,
öğrenme, hafıza gibi kognitif süreçlerde rol aldığı belirtilmiştir. Bu etkilerine ek olarak insulinin nöronlar üzerinde sağ
kalımı ve nörogenez sürecini arttırıcı (nörotrofik, nöromodülatör, nöroprotektif) etkilerinin olduğu bildirilmiştir.
Hipokampus, beyinde hafıza ve öğrenme ile ilişkilidir ve yetişkinlerde nörogenezin devam ettiği sayılı bölgelerden
biridir. Buradaki nöronlar üzerinde insülin reseptörlerinin bulunduğu ve Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif
hastalıklarda değişim gösterdiği ancak mekanizmanın tam olarak açıklanamadığı söylenmektedir.
T2DM beyinde ve hipokampal bölgede insülin direnci ile insülin reseptör ve insülin reseptör substratlarının
azalmasına yol açar. Bu durum hipokampal bağımlı hafızayı ve yetişkin hipokampal nörogenezini azaltır.
Çalışmamızda MetS oluşturulmuş ratların hipokampal nöronlarında insulinin nörogenez üzerine etkilerini farklı doku
teknikleri kullanarak araştırmayı amaçladık.
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Kızılırmak Nehri Kırıkkale Havzası Su ve Sediment Örneklerinde Polisiklik
Aromatik Hidrokarbon Kalıntılarının İncelenmesi
Proje Özeti
Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH)’lar kalıcı organik kirleticilerin önemli bir sınıfı olup, 2 veya daha fazla benzen
halkası içerirler. Renksiz, beyaz, açık sarı, yeşil renkli, katı halde ve hoş kokuya sahiptirler. Erime ve kaynama noktaları
yüksektir. PAH’lar fotooksidasyon ve kimyasal oksidasyonun yanı sıra biyolojik transformasyonla da parçalanırlar.
PAH’ların molekül yapılarının toksisiteleri üzerine büyük bir etkisi vardır. PAH’lar, çeşitli yanma ve piroliz prosesleri
sonucunda farklı çevresel ve antropojenik kaynaklardan oluşmakta ve salınmaktadır. PAH bileşikleri sucul ortama;
fosil yakıtlarının dökülmesi ve sızıntısı, evsel‐endüstriyel atık suların ve kanalizasyon sularının deşarjı, atmosferik
partiküllerin çökelmesi, araç egzozlarının yoğunlaşması, asfalt yol yüzeyinin aşınımı ve süzülmesi gibi nedenlerle
girebilmektedir. Su ekosisteminde PAH’lar genellikle sedimentte en yüksek, su canlılarında orta ve su kitlesinde en
düşük miktarlardadır. Lipofilik olmaları nedeniyle kolaylıkla memelilerin akciğer, bağırsak ve derilerinden emilirler.
Kanserojenik, mutajenik ve teratojenik özellikleri vardır. PAH’lara kronik olarak uzun süreli maruz kalmak; bağışıklık
fonksiyonlarında azalma, katarakt, böbrek ve karaciğer hasarı, solunum problemleri, astım benzeri semptomlar,
akciğer fonksiyon bozuklukları ve deri ile temasta tekrarlanan kızarıklık ve cilt iltihabı gibi sağlık problemlerine neden
olabilmektedir.
Kırıkkale İli’nde savunma ve petrokimya sanayinin önemli kuruluşlarının bulunmasının yanı sıra Yahşihan İlçesi
sınırları içerisinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sanayi kuruluşlarının varlığı, Kırıkkale İli kanalizasyon
deşarjının Kızılırmak Nehri’ne yapılması ve Ankara İli’nin karayolu ile Kırıkkale üzerinden doğusundaki 43 İle
bağlanması nedeniyle yoğun bir karayolu trafiğinin olması gibi faktörlerin Kızılırmak Nehri’nde PAH kalıntı kirliliğine
neden olma potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle Kızılırmak nehrinin Kırıkkale havzasının su ve sediment
örneklerinde PAH kalıntı düzeyleri ve mevsimsel değişimlerinin ölçülerek bu faktörlerin nehirde kirliliğe neden olup
olmadıklarının ortaya konması amaçlanmaktadır.
Bu çalışmayla Kızılırmak Nehri Kırıkkale Havzası’nın 5 ayrı noktasından bir yıl boyunca ayda 2 defa (15 günde bir) 1 su
ve 1 sediment örneği alınacaktır. Böylelikle yıllık her noktadan 24 su ve 24 sediment örneği olmak üzere toplam 240
örnekte 16 PAH’ın (Asenaften(Ane), Asenaftelen(Anp), Antrasen(An), Benzo[a]antrasen(BaA), Benzo[a]piren(BaP),
Benzo[b]floranten(BbF), Benzo[k]floranten(BkF), benzo[g,h,i]perilen(BghiPy), Krisen(Chr), Dibenzo[a,h]antrasen
(DahA), Floranten(Flu), Floren(Flr), Indeno[1,2,3‐cd]piren(IcdP), Naftalin(Np), Fenantren(Phe) ve Piren(Py) kalıntı
düzeyleri ve mevsimsel değişimleri incelenecektir. Metot validasyonu Sanko 12571/2013’de belirtilen validasyon
kriterleri gözönüne alınarak, değerlendirmeler ise HPLC‐FD ile AB’nin 2008/105 sayılı yönergesindeki limitler göz
önüne alınarak yapılacaktır.
Araştırma sonucunda yukarıda belirtilen faktörlerin Kızılırmak Nehri Kırıkkale Havzasında PAH kirliliğine neden olup
olmadıkları belirlenecektir. Ölçülen PAH kalıntı düzeylerinin çevre sağlığına olumsuz yönde etki edip etmeyeceğinin
ve mevsimsel farklılıkların bu düzeylere etkileri tespit edilerek, buna ilişkin risk değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışma
sonunda elde edilecek verilerin bu alana yönelik yapılacak olan diğer çalışmalara örnek olması beklenmektedir.
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Etlik Piliç Rasyonlarına Üzüm Çekirdeği Ekstratı, Yeşil Çay Ekstratı ve
Kaplanmış Bütirik Asit İlavesinin Performans, Bazı Kan Parametreleri,
Bağırsak Histomorfolojisi ile Antioksidan Aktivite Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Proje Özeti
Hayvan beslenmesinde rasyonlardaki enerji miktarını ve buna bağlı olarak beslenme kalitesini yükseltmek için son yıllarda
doymamış uçucu yağ asitlerinin diyetteki seviyesini arttırmaya yönelik çalışmalar mevcuttur. Doymamış yağ asitlerinin olumlu
etkilerinin yanı sıra hayvanlarda oksidatif strese yol açarak lipid oksidasyonuna neden olmakta ve bu stresin önlenmesi için de
antioksidanlara ihtiyaç duyulmaktadır (Vossen ve ark., 2011). Oksidatif stresin önlenmesinin yanı sıra hayvansal ürünlerin
kalitesinin ve raf ömrünün artması için de antioksidanlar önem taşımaktadır. Antioksidanlar hem laboratuvar koşullarında
üretilmiş sentetik, hem de diyetlerden temin edilebilen doğal antioksidanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bütillendirilmiş hidroksi
toluen (BHT), bütillendirilmiş hidroksi anisol (BHA), Etoksiquin gibi sentetik antioksidanlar hayvan ve insan beslenmesinde
kullanılmasına karşın, kanserojen ve toksik etkileri nedeniyle bazı ülkelerde kullanımı sınırlandırılmıştır (Sáyago‐Ayerdi ve ark.,
2009; Yerlikaya ve Gökoğlu, 2010). Doğal antioksidanlar arasında A, C, E vitaminleri, fenolik asitler, flavonoidler, karotenoidler,
tokoferoller ve peptit gibi bazı bileşikler sayılmaktadır (Erbaş ve ark., 2008). Asma ve yaş çay hem dünyada hem de ülkemizde
yaygın olarak yetiştirilen ürünler olup, bunun yanında flavonoidler ve tokoferol içeriği bakımından da önemli doğal antioksidan
kaynağı sayılmaktadırlar. Yapılan çalışmalar sonucunda üzüm çekirdeği ve yeşil çaydan elde edilen ekstratların ilave edildiği
rasyonlar ile beslenen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünlerinin, içerdiği antioksidanlar nedeniyle, raf ömrünün arttığı ve insan
sağlığına yönelik olumlu etkilere yol açtığı belirtilmektedir. Bunun yanında üzüm posası içerdiği şeker nedeniyle önemli bir enerji
kaynağı olarak kabul edilmektedir (kuru maddede ortalama 4.515 Kcal/Kg). Etlik civcivlerin rasyonlarında üzüm çekirdeği ve yeşil
çay ekstratlarının antioksidan olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar bulunmasına karşın iki ürünün performans, kan
parametreleri, bağırsak histomorfolojisi ile antioksidan etkilerinin karşılaştırılmasına ve verim arttırıcı özellikleri ile bilinen organik
asitlerle birlikte rasyona ilave edilmesi sonucunda oluşan kombine etkilerine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Çalışma bir günlük civcivlerden oluşturulan her biri 28 hayvan içeren 6 deneme ve 3 kontrol grubu, toplamda 252 etlik civciv ile
yapılacaktır. Kontrol gruplarını sırasıyla; herhangi bir antioksidan kullanılmayacak negatif kontrol grubu, ticari antioksidan ile ticari
antioksidan ve kaplanmış bütirik asit ilave edilen pozitif çalışma grupları oluşturacaktır. Birinci deneme grubuna üzüm çekirdeği
ekstraktı, ikinci deneme grubuna yeşil çay ekstraktı, üçüncü deneme grubuna kaplanmış bütirik asit, dördüncü deneme grubuna
üzüm ekstraktı + kaplanmış bütirik asit, beşinci deneme grubuna yeşil çay ekstratı + kaplanmış bütirik asit ile altıncı deneme
grubuna üzüm çekirdeği ekstraktı + yeşil çay ekstratları + kaplanmış bütirik asit eklenecektir. Çalışma toplam altı hafta sürecek
olup, civciv döneminde (0‐21. gün) % 23.00 ham protein ve 3200 kcal/kg metabolize olabilir enerji, piliç döneminde ise (21‐42.
gün) % 20.00 ham protein ve 3200 kcal/kg metabolize olabilir enerji içeren rasyonlar kullanılacaktır.
Gruplarda deneme başında ve haftalık olarak hayvanlar ve yem tartılarak, canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden
yararlanma oranı belirlenecektir. Denemenin 21. günü her gruptan 12 adet civciv kesilerek jejunum ve ileum örneklerinde villus
yüksekliği, kript derinliği ve villus yüksekliği/kript derinliği oranı belirlenecektir. 42. Günde yapılacak kesim işleminden sonra
karkaslar tartılarak sıcak karkas randımanı tespit edilecektir. Deneme sonunda her gruptan kesilen 12 adet pilicin kan örneği
alınarak serumları çıkartılacak, serumda, kolesterol, trigliserit, AST (Aspartat Transaminaz), ALP (Alkalen Fosfataz) ve ALT (Alenin
Aminotransferaz) düzeyleri belirlenecektir. Her gruptan kesilen 12 pilicin göğüs etinde lipid oksidasyon parametreleri (TBARS),
karaciğerlerinde Malondialdehit, Süperoksit dismütaz, Toplam antioksidan kapasitesi, Glutatyon peroksidaz seviyelerinin ölçümü
ticari kitler kullanılarak yapılacaktır.
Gruplara ait istatistiksel hesaplamalar ve grupların ortalama değerleri arasındaki farklılıkların önemliliği için Varyans analiz
metodu, gruplar arası farkın önemlilik kontrolu için de Duncan testi uygulanacaktır. Gruplar arasında ölüm oranı bakımından bir
farklılığın olup olmadığının kontrolünde Ki‐Kare testi kullanılacaktır (Dawson ve Trapp, 2001). İstatistik analizler SPSS (Inc.,Chicago,
II,USA) programı ile yapılacaktır.
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Kedilerde Görülen Retrovirus Enfeksiyonlarının (FIV, FeLV, FFV) Moleküler
Olarak Araştırılması
Proje Özeti
Son yıllarda insanların evcil kedilerle giderek artan birlikteliği (ev ortamını paylaşma, sahiplenme ve sosyal
hayatlarında önemli bir yere ayırma) nedeniyle kedilerde meydana gelen enfeksiyonlar, en az insanlardaki
enfeksiyonlar kadar önem kazanmıştır. Bu bağlamda önemli viral enfeksiyöz ajanlar olarak Retrovirus enfeksiyonları
ön sıralarda yer almaktadır. Özellikle enfekte kedilerde meydana getirdikleri klinik bulgular yanısıra,
immunsupresyona neden olmalarından ötürü de Retroviruslar organizmayı birçok hastalık etkeniyle karşı karşıya
bırakmaktadırlar. Bu nedenle Feline Retrovirus enfeksiyonlarının (Feline Immunodificiency Virus‐FIV, Feline
Leukemia Virus‐FeLV ve Feline Foamy Virus‐FFV) varlığının ve yaygınlığının araştırılması, gerek veteriner klinisyenlere
katkı sağlayacak olması ve gerekse hayvanlara uygulanacak medikal sağaltım seçeneklerinin oluşturulmasında ışık
tutucu bilgiler verilmesi sebebiyle önem arz etmektedir. Ayrıca aşı programlarının başlangıcından önce hayvanlardaki
Retrovirus enfeksiyon durumunun aydınlatılması, doğru aşılama stratejisi seçimini de kolaylaştıracaktır. Anılan bu
hususlar, bu çalışmanın temel hedeflerini oluşturmaktadır.
Bu tez çalışmasında Retroviral enfeksiyonlar yönünden klinik bulgulu 100 adet kediden örnekleme yapılacaktır. Bu
bağlamda AÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından izinli “Aydınlatılmış Onam Formu ve Anket
Formu” ile kedi sahiplerinden gerekli müsaade alındıktan sonra örnekleme yapılacaktır. Kan örnekleri moleküler
virolojik metodlar kullanılarak Feline Retrovirusları yönünden araştırılacaktır.
Bu çalışma ile ilk defa FFV varlığı Türkiye’de araştırılacaktır. FeLV enfeksiyonu yönünden saptanabilecek pozitif
örneklerin moleküler karakterizasyon çalışmaları ile genotiplendirilmesi de ülkemiz için henüz var olan bir literatür
bilgisi değildir. Ayrıca bu araştırmada üç farklı genusta yer alan Feline Retrovirus’un seçilecek ortak gen bölgelerinden
birine karşı dizayn edilecek yeni primerler ile ürün kazanılması durumunda; hem birbirleri hem de diğer Retroviruslar
ile benzerlik ve farklılıklarının araştırılması sayesinde bu çalışmaya özgünlük katan veriler elde edilecektir.
Ülkemizde veteriner hekimlik dalında Retroviruslar hakkında sınırlı moleküler bilgiler bulunmaktadır. Üç önemli
enfeksiyon hakkında topluca bilgi edinilmesi söz konusu olan bu çalışma sonucunda güncel bilgilere ulaşılması ve
literatüre katkı sağlayacak veriler elde edilmesi hedeflenmektedir.
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Broyler rasyonlarına Farklı Düzeylerde İlave Edilen Ginseng Bitki
Ekstraktının Besi Performansı, İmmun Sistem ve Bazı Kan Parametreleri
Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Antibiyotiklerin kullanımının yasaklanması ile birlikte daha önce kontrol altına alınmış enfeksiyonların artması,
performansın kötüleşmesine ve buna paralel olarak ürün maliyetlerindeki artış, üreticilerin yemlerde alternatif yem
katkı ürünleri kullanmalarını gündeme getirmiştir. Bitkisel ekstraktların doğal yapıda olmaları, sindirimi düzenleyici,
ishal önleyici, antiviral, anti bakteriyel, antiparaziter, diüretik, sedadif, böbrek taşı düşürücü, analjezik etkileri
sebebiyle insan tüketiminde kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Benzer şekilde, yem tüketimini, sindirim
enzimlerinin aktivitesini ve besin maddelerinden yararlanmayı artırması, çeşitli patojenik mikroorganizmaların
üremesini ve gelişimini engellemesi gibi özelliklerinden dolayı, antibiyotikler yerine, kanatlı sektöründe bitkisel
ekstrakt kullanımı tercih edilebilir bir uygulama haline gelmiştir. Bu çalışmanın asıl amacı, ‘Kanatlı hayvan
yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin yemlerde kullanımının yasaklanmasına paralel olarak gözlenebilen verim
düşüklüklerini ve hastalık vakalarını, Ginseng Bitki Ekstraktı kullanarak engellemeye çalışmaktır. Farklı bir ifadeyle,
Ginseng Bitki Ekstraktının, hayvanların performansında, sağlığında, olumlu etkisinin olup olmadığını belirlemektir.
Etlik piliçlerin 1. günden 42. güne kadar yetiştirileceği deneme bölümünde, her bir deneme grubunda yemlere
Ginseng Bitki Ekstraktının katılacak ve performans kriterleri üzerindeki etkiler incelenecektir. Kesim anında ve 21.
Günde hayvanlardan alınacak kan örneklerinde kan parametreleri incelenecektir. Proje önerisinde hayvanlar
Newcastle hastalığına karşı aşılanarak, bu aşılama sonrası oluşan spesifik antikor titresi saptanacaktır. Bu haliyle
Ginseng Bitki Ekstraktının immun sistem üzerindeki muhtemel etkileri ortaya konulacaktır.
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aroA Defektif Mutant Salmonella İnfantis Elde Edilmesi ve
Karakterizasyonu
Proje Özeti
Salmonella infeksiyonları kanatlı hayvanlarda önemli hastalık tablolarına, verim düşüklüklerine ve ölümlere neden
olmaktadır. Bununla birlikte infeksiyonların zoonotik yayılması insanlarda da hastalık oluşturmaktadır. Türkiye’de
son yıllarda kanatlı paratifoid Salmonellalar içerisinde Salmonella Infantis’in relatif oranı diğer Salmonella
serotiplerine göre artış göstermektedir. Bu artış ile birlikte Salmonella Infantis’in virulensi gibi birçok mekanizmanın
araştırılması böylece kanatlı Salmonella infeksiyonlarının, broyler ve yumurta üretim aşamalarında ve dolayısıyla
zoonotik yayılmada kontrolünün sağlanması gerektiği daha çok önem kazanmış ve bu konuda yeni yasal
düzenlemeler getirilmiştir. Kanatlı Salmonella infeksiyonlarının kontrolü amacı ile biyogüvenlik uygulamaları yanında
uygulanan yöntemlerden biri aşılamadır. Salmonella türlerinin bazı etiyolojik ve ekolojik özellikleri nedeni ile
konvansiyonel aşılar ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle konvansiyonel aşılar dışında biyoteknolojik aşıların
geliştirilmesi ve kullanılması gündeme gelmiştir. Bu tez çalışmasında Salmonella rekombinant aşıların üretiminde en
çok kullanılan gen seçilecektir. Bu gende mutasyon oluşturularak mutant suşta in vitro survival ve Western Blot
yöntemi ile protein yapısal özellikleri incelenecektir.
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Kanatlı Orijinli Salmonella Infantis Suşlarında Virulens Genlerinin
Moleküler Analizi
Proje Özeti
Bu çalışmada, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de izolasyon oranında önemli bir artış gösteren ve insan sağlığı için
potansiyel bir problem olarak değerlendirilen tavuklardan izole edilen S. Infantis izolatları ile çalışılacaktır. Bu projede
genel olarak insanlarda farklı klinik tablolardan izola edilen ancak virulens özellikleri hakkında çok az şey bilinen S.
Infantis’in patojenik potansiyelinin değerlendirmesi yapılacaktır. Türkiye’de kanatlılardan yaygın olarak izole edilen
ve broiler (et tipi tavuk) sürülerde dominant olan S. Infantis’in virulens genlerinin varlığı; genlerin zamana, üretim
bölgesine, üretim modeline ve yetiştirme tipine göre değişiminin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 2012
yılından itibaren Anabilim Dalı’mızda kanatlılardan (tavuk ve hindi) izole edilmiş en az 200 S. Infantis suşu ile
çalışılacaktır. Farklı DNA ekstraksiyon metodları denendikten sonra en etkin yöntemle tüm suşların DNA
ekstraksiyonu yapılacaktır. PCR optimazasyonu tamamlandıktan sonra (farklı PCR koşulları (sıcaklık/süre) ve farklı
karışım oranları), suşlarda virulens ile ilişkili olan (sipA, sipD, sopD, ssaR, sopB, spvC, sopE, sopE2, pefA, sifA, sitC)
farklı genler PCR ile araştırılacaktır. Virulens genlerindeki orijinal farklılıklar, elde edilecek bulgulara göre
değerlendirilecektir. Bu çalışma, Türkiye’de kanatlılardan izole edilen S. Infantis suşlarında virulens genlerinin
varlığının ve dağılımının ortaya konacağı ilk çalışmadır.
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Lipopolisakkarit Eprüvasyonu Yapılan Broylerlerde Glutamin ve
Kuersetinin Performans, Bağırsak Histomorfolojisi, Antioksidan Özellikleri
ve İmmun Yanıt Üzerine Etkileri
Proje Özeti
Broylerler, civciv döneminden kesime hazır ergin döneme ulaşıncaya kadar sağlıklı ve hijyenik yemler ile beslenmesi
büyük önem taşımaktadır. Buna rağmen tükettikleri yemler ile birlikte çoğu zaman patojen mikroorganizmalara
maruz kalabilmektedir. Çoğu zaman broylerler, yemlerle birlikte aldıkları patojen mikroorganizmalara karşı vücut ve
bağırsak immun sistemleri sayesinde etkin bir bağışıklık mücadelesi verebilmektedirler. Ancak hazırlanan yemlere
broylerlerin bağışıklık sistemlerini koruyucu ve patojen mikroorganizmalara karşı subklinik vereceği mücadelelerde
sarf edeceği enerjiyi büyüme ve gelişme performansında kullanması istenmektedir. Bu nedenle hem dünyada hem
de ülkemizde bu konuda broylerlerin daha sağlıklı büyümeleri ve broyler etlerinin güvenilir bir insan gıdası olabilmesi
açısından yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Bu çalışmada broyler rasyonlarına tek tek veya kombine olarak ilave edilecek fonksiyonel bir aminoasit olarak
glutamin ve antioksidan özellikli bir flavonoid olan kuersetinin broylerlerde performans, bağırsak histomorfolojisi,
antioksidan özellikleri ve immun yanıt üzerine etkileri araştırılacaktır. Araştırmada hayvan materyali olarak 320 adet
kuluçkadan yeni çıkmış Ross 308 erkek broyler civciv kullanılacaktır. Her biri 80 civcivden oluşan bir kontrol üç
deneme olmak üzere 4 grup düzenlenecektir. Her bir grup 8 civcivden oluşan 10 alt gruba ayrılacaktır.
Deneme ve kontrol grubu rasyonları mısır ve soya temelli olarak hazırlanacaktır. Civciv döneminde (0‐21.gün) %
23.00 ham protein ve 3100 kcal/kg metabolize olabilir enerji, piliç döneminde ise (22‐42. gün) % 21.50 ham protein
ve 3200 kcal/kg metabolize olabilir enerji içeren rasyonlar kullanılacaktır. Kontrol grubu rasyonlarına herhangi bir
ilave yapılmazken, deneme grupları rasyonlarına; glutamin % 1 (10 g / kg), kuersetin % 0,05 (0,5 g/kg) ve % 1 glutamin
+ % 0.05 kuersetin ilave edilecektir. Hayvanlar NRC (1994)’de bildirilen besin madde gereksinimlerini karşılayacak
şekilde hazırlanan rasyonlarla beslenecektir. Deneme 42 gün sürdürülecektir. Hayvanlar haftalık olarak tartılıp canlı
ağırlıkları, yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları belirlenecektir. Her gruptaki hayvanların yarısına
(toplamda 160 hayvan) 21. günde intraperitonel Salmonella Enteritidis Lipopolisakkarit (LPS) (ATCC 13076; Sigma
Aldrich Inc., St. Louis, MO) enjeksiyonu yapılacaktır. Enjeksiyon hacmi 2 mg/kg canlı ağırlık (CA) olarak belirlenmiştir.
Her gruptaki hayvanların diğer yarısına ise (toplamda 160 hayvan) enjeksiyon hacmi 2 ml/kg CA olacak şekilde steril
Fosfat Tamponlu Tuzlu Su (PBS) verilecektir.
Denemenin 21. Gününde her alt gruptan kesilen iki hayvandan; kan, karaciğer ve ince bağırsak numuneleri (jejenum)
alınacaktır. Söz konusu numunelerde; kanda immunglobulin Y (IgY) seviyesi ölçümü (21. günde LPS enjeksiyonundan
sonra 4. saate alınan kanlarda), jejenumda histomorfolojik analizler (villus uzunluğu, kript derinliği, villus
yüksekliği/kript derinliği), karaciğerde antioksidan kapasitesi yönünden; malondialdehit (MDA), süperoksit dismütaz
(SOD), toplam antioksidan kapasitesi (T‐AOC), glutatyon peroksidaz (GSH‐Px) seviyelerinin ölçümü yapılacaktır.
Gruplara ait istatistiksel hesaplamalar SPSS 14.01 programında GLM prosedürüne göre 4x2 (4 uygulama x 2 LPS
enjeksiyonu) faktöriyel dizaynında gerçekleştirilecektir. Gruplar arası farklılığın öneminde ise Tukey testinden
yararlanılacaktır. Gruplar arasında ölüm oranı bakımından bir farklılığın olup olmadığının kontrolü için Ki‐Kare analizi
yapılacaktır. Tüm istatistiki analizler minimum %5’lik hata payı ile değerlendirilecektir.
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Yumurta İçi (In Ovo) Glutamin ve Glikoz Uygulamasının Broyler Civcivlerde
Çıkım Randımanı ve Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Embriyonal gelişimin sonlarına doğru glikoz rezervleri ve yumurta sarısındaki çeşitli besin madde düzeyleri önemli
derecede azalmaktadır. Bu yetersizlikler sonucunda; hayvanın sağlığını ve performansını direkt olarak etkileyen
sindirim sistemi, iskelet sistemi ve immun sistem üzerine bir takım olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı
sıra, cinsiyet belirleme ve aşılama işlemleri tamamlanana kadar civcivlerin inkübatörde yaklaşık 24‐48 saat
bekletilmesi, dış kaynaklı yeme geçiş süresini uzatarak, embriyonal dönemde süregelen yetersizlikleri daha da
şiddetlendirmektedir. Yumurta içi besleme uygulamasıyla amniyon sıvısına karbonhidrat enjekte edilerek ince
bağırsak ve enterositlerin ihtiyacının karşılanması mümkündür. Glutamin hızlı prolifere olabilen hücreler için önemli
bir metabolik substrattır. Özellikle enterositler ve lenfositler için tercih edilen bir enerji kaynağıdır. Glutaminin
sükroz, maltoz gibi kolay eriyebilen karbonhidratlarla verilmesi, yüksek miktarlarda sindirilmesi ve emilebilmesini
sağlamaktadır. Bu çalışmada yumurta içerisine bağırsak gelişimi için glutamin ile embriyonun enerji gereksinimini
karşılamak için glikozun ayrı ayrı veya birlikte verilmesinin broyler civcivlerde çıkım performansı ve kuluçkadan çıkışta
ince bağırsak (jejenum ve ileumda villus yüksekliği, genişliği, kript derinliği, villus yüksekliği:kript derinliği)
histomorfolojisi, goblet hücre sayısı ve sindirim enzimleri üzerine etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla 500 adet döllü
broyler yumurtası her birinde 100 adet yumurta olmak üzere sırası ile kontrol (yumurta içi uygulama yapılmayacak),
NaCl (% 0.9’luk‐enjeksiyonun etkisini belirlemek için) glutamin (% 10’luk glutamin), glikoz (0.25g/ml) ve glutamin +
glikoz (% 10’luk glutamin + 0.25 g/ml glikoz) enjeksiyonu olmak üzere beş gruba ayrılacaktır. Yumurtalar standart
koşullar altında (ilk 18 gün 37.7 oC sıcaklık ve % 60 nem, 18. günden çıkım gününe kadar 37 oC ve % 70 nem) inkube
edilecektir. İnkubasyon periyodunun 17. gününde yumurta içi enjeksiyonlar yapılacaktır. Çıkım sonrası ilk 4 saat
içinde örnekler alınarak gerekli analizler yapılacaktır.
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Köpeklerde suprakondüler femur kırıklarının String‐of‐Pearls (Boncuk
Dizisi) Kilitli Plağı (SOP) ile sağaltımı ve alınan sonuçların klinik,
radyografik ve kinetik yürüme analizi ile değerlendirilmesi
Proje Özeti
Bu çalışmanın amacı; veteriner ortopedi ve travmataloji literatüründe yer alan ve giderek popülaritesini arttıran
String‐of‐Pearls (Boncuk Dizisi) Kilitli Plağı (SOP) köpeklerin suprakondüler femur kırıklarının sağaltımında kullanması
ve alınan sonuçların klinik, radyolojik ve force plate kinetik yürüme analizi ile değerlendirilmesidir. Bu çalışma; Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde suprakondüler femur kırığı
belirlenen değişik ırk, yaş ve cinsiyette 20 adet klinik köpek üzerinde gerçekleştirilecektir. Olguların kırık sağaltımları
SOP‐Kilitli Plak Sistemi ile yapılacaktır. Olguların postoperatif kontrolleri 10., 30., 60. ve 90. günlerde klinik, radyolojik
ve kinetik force plate yürüme analiz sistemi ile yapılacaktır. Toplam 20 olguya ait elde edilen tüm veriler istatistiksel
olarak değerlendirilecek ve sonuç raporu uluslar arası bir yayın haline getirilerek, meslektaşlarımızın bilgisine
sunulacaktır.
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Hindi Rasyonlarına Katılan Bitkisel Ekstraktlar ve Humik Asidin Besi
Performansı ve Bağırsak Sağlığı Üzerine Etkisi
Proje Özeti
Bu araştırmada günümüzde antibiyotiklerin hayvan beslemede kullanılmasının yasaklanmasının ardından yaygın
kullanım alanı bulan bitkisel ekstrakt ve humik asitlerin hindilerde çeşitli parametrelere etkisi incelenecektir.
Bu amaçla 64 adet hindi 8 tekrarlı 2’şer hayvandan oluşan 4 gruba (kontrol, humik asit, bitkisel ekstrakt, humik asit‐
bitkisel ekstrakt karışımı) ayrılacak ve 7 hafta boyunca beslenecektir. Bu süre zarfında hayvanlar denemenin başında
ve her hafta tartılarak canlı ağırlıklar belirlenecektir. Tartımlar arası farktan canlı ağırlık artışları ortaya koyulacaktır.
Bu sayede hayvanların ne kadar canlı ağırlık kazandığı belirlenmiş olacaktır. Hayvanlara verilen yemler tartılacak ve
miktarları kaydedilecektir. Araştırmada haftada bir yemliklerde kalan yem miktarı, o hafta içerisinde her alt gruba
verilen toplam yem miktarlarından çıkarılarak her alt grubun bir hafta içerisinde tükettiği yem miktarı bulunacaktır.
Hayvanların deneme başlangıcından itibaren her iki tartım arasında tükettikleri ortalama yem miktarı, bu iki tartım
aralığında belirlenen ortalama canlı ağırlık artışına bölünerek yemden yararlanma oranları bulunacaktır. Hayvanlar
15 haftalık yaştayken bireysel olarak tartılacak ve kesilecektir (toplam 64 hayvan). Kesim sırasında her alt gruptan
1’er hayvandan kan alınarak kolesterol, ALT, ALP, AST ve GGT düzeyleri ölçülecektir. Karkaslar kesim işleminin hemen
ardından tartılarak sıcak karkas ağırlığı belirlenecektir. Sıcak karkas ağırlıkları, kesim öncesi ağırlıklara bölünerek sıcak
karkas randımanları hesaplanacaktır. Ayrıca kesimin ardından her alt gruptan 1’er hayvandan histomorfolojik
inceleme için jejunumdan alınan doku örneklerinde, villus yüksekliği ve genişliğine, kript derinliği, villus yüksekliğinin
kript derinliğine oranına bakılacaktır. Bunun yanında, kesimin ardından her alt gruptan 1’er hayvandan mikrobiyolojik
inceleme için alınan ince bağırsak örneklerinde laktobasiller, koliform bakteriler ve enterokokların analizi
yapılacaktır. Gruplara ait istatistik hesaplamalar ve gruplar arasındaki farkın önemliliği için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), gruplar arasındaki farkın önemlilik kontrolü için Duncan testi uygulanacaktır. İstatistiksel analizler için SPSS
(SPSS Inc., Chicago, Il, USA) programı güncel sürümü kullanılacaktır.
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Türkiye’deki Yarış Atlarının Solunum Yollarından İzole Edilen
Streptococcus Spp. ve Staphylococcus Spp. Etkenlerinde Antibakteriyel
İlaçlara Direncin Tespit Edilmesi
Proje Özeti
Ülkemizde koşu atı olarak Safkan Arap Atı yetiştiriciliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı
Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmeleri ile özel yetiştiriciler tarafından yapılmaktadır. Safkan İngiliz Atı
yetiştiriciliği ise sadece özel haralarda yapılmaktadır. 2014 yılı verilerine göre, Ülkemizdeki dokuz adet hipodromda
toplam 3 152 Safkan İngiliz Atı ve 2 538 Safkan Arap Atı koşmuştur. Koşan Safkan Arap atlarının %27’si TİGEM
tarafından, %73’ü ise özel haralarda yetiştirilenler oluşturmaktadır. Safkan İngiliz Atlarının tamamı özel haralarda
yetiştirilmekte veya yurtdışından ithal edilmektedir. Diğer hayvan yetiştiriciliklerinde olduğu gibi, yarış atı
yetiştiriciliğinde de karşılaşılan önemli sorunlardan birisi özellikle enfeksiyon hastalıkların neden olduğu performans
ve ekonomik kayıplardır. Bu hastalıklarla mücadelede en önemli ve yaygın olarak kullanılan ilaçların başında
antibiyotikler gelmektedir. Ülkemizde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan çeşitli etken
maddeleri içeren 155 adet antibiyotik preparatı bulunmaktadır. Bunların arasında dar ve geniş spektrumlu
penisilinler, aminoglikozidler ve sülfonamid grubu preparatlar önemli yer tutmaktadır. Ancak, bilinçsiz ve yaygın
antibiyotik kullanımı, mikroorganizmalarda direnç gelişmesine neden olarak uygulanan tedaviler başarısızlıkla
sonuçlanabilmektedir. Son zamanlarda gerek beşeri gerekse veteriner hekimlikte bakterilerde antibiyotiklere karşı
direnç gelişimi önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle bakterilerdeki antibiyotik direncini belirlemeye yönelik
Türkiye’de ve Dünya’da yapılmış pek çok araştırma bulunmaktadır. Ancak, ekonomik değeri yüksek olan yarış
atlarında antibiyotik direncine yönelik ülkemizde kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yapılacak olan bu
araştırmada, Türkiye’deki yarış atlarından örnekleme yöntemiyle solunum yollarından alınan svaplardan izole edilen
ve identifikasyonu yapılan Streptococcus spp. ve Staphylococcus spp. etkenlerinde antibakteriyel ilaçlara karşı
duyarlılığın Disk Difuzyon ve Minimum İnhibitör Konsantrasyonu (MİK) Testi yöntemleriyle araştırılması
amaçlanmıştır.
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Sığır Karkasının Farklı Kas Bölgelerinin Et Kalitesi ile İlişkili Önemli Gen
İfadeleri Açısından Karşılaştırılması
Proje Özeti
Dünya genelinde türlere göre kırmızı et üretim oranlarına bakıldığında sığır eti %33’lük bir paya sahiptir. Türkiye’de
toplam kırmızı et üretiminde sığır etinin kullanım payı %89’dur. Bunun temel nedenleri; Türkiye’de dini sebeplerden
dolayı domuz eti tüketiminin olmaması olarak gösterilebilir. Türkiye’de ve dünyada geniş bir pazara sahip olan sığır
etinin verim ve kalitesinin arttırılması amacıyla makro ve mikro düzeyde birçok çalışma yürütülmektedir. Makro
düzeyde yapılan çalışmaların ortaya koyduğu üzere sığır eti bölümlerine göre kalite kalite sınıflandırılmıştır. Buna
göre sığır kasaplık eti 1. kalite; bonfile, kontrfile, antrikot, sokum, yumurta, 2. kalite; nuar, döş, kürek, 3. kalite;
gerdan, 4. kalite ön, arka bacak ve pençeta olmak üzere 4 grupta değerlendirilmektedir. Moleküler düzeyde yapılan
çalışmalarda, kalite ile ilişkilendirilmeye çalışılan tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) ve gen ifadesi çalışmaları öne
çıkmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda genin tek nükleotid polimorfizmleri ve gen ifadeleri kalite ile ilişkilendirilmiştir.
Ancak daha önce yapılan hiçbir çalışmada sığır etinin tüm bölümleri kalite ile ilişkilendirilmiş genler açısından
çalışılmamıştır. Yapılmış olan et kalitesi‐ilişkili genler araştırmaları temel alınarak, bu çalışmada aynı yaşta olan ve
aynı rasyona tabi tutulan 15 adet simental ırkı sığırın 12 farklı karkas bölgesinden [Gerdan (Musculus
brachiocephalicus), Antrikot (M. longissimus thorasis), Kontrfile (M. longissimus lumborum), Bonfile (M. psoas
major), Sokum (M. semitendinosus), Nuar (M. biceps femoris), Arka Bacak (M. extensor digitorum), Yumurta (M.
quadriceps femoris), Pençeta (M. rectus abdominis), Döş (M. pectoralis profundus), Kürek (M. infraspinatus), Ön
Bacak (M. extensor carpi)] örnekleme yapılacak ve bu örnekler et kalitesi ile ilişkilendirilmiş başlıca 3 gen (ANK1,
HSP27, HSP70) ve internal kontrol geni ACTB ile eş zamanlı PCR (qRT‐PCR) kullanılarak ifade yönünden
karşılaştırılacaktır. Histolojik analizler ve gıda analizi yönünden yapılacak çalışmalarda sarkomer uzunluğu (Sarcomer
Length: SL), gevreklik tayini (Tenderness), su tutma kapasitesi (Water Holding Capacity: WHC), pişirme kaybı (Cooking
Loss: CL), pH‐sıcaklık tayini, renk tayini değerlendirmeye alınacaktır. Bu çalışma ile etin 12 farklı bölümü arasında
kalite bazında moleküler düzeyde nasıl bir farklılık olduğu ortaya konacaktır. Ayrıca şimdiye kadar kalite ile
ilişkilendirilmiş genlerin etin diğer bölümlerindeki ifade seviyeleri hakkında bilgi edinilecektir. Böylece bir genin, etin
tek bir bölümündeki ifade seviyesine bakılarak, diğer bölümlerinde ne kadar ifade edildiği yaklaşık olarak tahmin
edilebilecektir.
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Akkaraman, Bafra ve Bafra x Akkaraman F1Koyunlarda Süt Verimi, Bazı
Kalite Özellikleri ile LPL ve LCAT Gen Ekspresyonlarının Araştırılması
Proje Özeti
Bu araştırma ile Gözlü Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Akkaraman, Bafra ve Bafra x Akkaraman F1 koyunlarda süt
verimi ve sütte bazı kalite özellikleri ile bu özellikleri etkileyen LPL ve LCAT gen ekspresyonlarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Akdeniz, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde koyunların süt veriminden önemli düzeyde yararlanılmakta olup koyun
yetiştiriciliğinden elde edilen gelirin büyük kısmı kuzu ve süt veriminden sağlanmaktadır. Türkiye’de de özellikle kırsal
bölgelerde halkın süt ve süt ürünleri ihtiyacının önemli kısmı yerli koyun ırklarından sağlanmaktadır. Yerli koyun
ırkları genellikle düşük, kombine verimlidirler. Kuzuların büyüme ve gelişmesinde ana sütü önemli derecede etkili
olmaktadır. Kuzu eti üretiminde kullanılan koyunlarda döl ve süt verimlerinin iyi düzeyde olması istenmektedir. Yerli
koyun ırklarında süt ve kuzu verimini artırmak amacıyla çok sayıda melezleme çalışması yapılmıştır. Et kalitesi, döl
verimi ve süt veriminin yüksekliği ile tanınan Bafra koyunu ve düşük kombine verimli Akkaraman ırkı birleştirilerek
elde edilen Bafra x Akkaraman F1 genotipi koyunlar bu tip melezlemeye örnek olarak verilebilir.
Bu araştırmada kullanılacak hayvan materyalini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım
İşletmesi’nde yetiştirilen 2 ve 3 yaşlı 25 baş Bafra, 25 baş Akkaraman ve 25 baş Bafra x Akkaraman F1 koyunlar
oluşturacaktır. Süt kontrollerine ilk doğan kuzu 25 günlük olunca başlanarak 30 günde bir olmak üzere koyunların
günlük süt verimi 50 ml' ye düşene kadar devam edilecektir. Günlük ortalama süt verimi, laktasyon süt verimi,
laktasyon süresi, sütte bazı kalite özellikleri (kuru madde oranı, yağ oranı, protein oranı, laktoz oranı, somatik hücre
sayısı, pH, renk ve yağ asiti kompozisyonu) ile toplanan süt örneklerinde LPL ve LCAT gen ekspresyonları
incelenecektir.
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Salmonella Infantis Suşlarının Oluşturduğu Biyofilm Üzerine Çevresel ve
Genetik Faktörlerin Etkisinin Araştırılması
Proje Özeti
Salmonella kanatlı hayvanlarda birçok enfeksiyona sebep olarak ciddi ekonomik kayıplara ve verim düşüklüklerine
yol açan önemli bir etkendir. Salmonella’nın sahip olduğu çeşitli özellikler ona çok çeşitli yüzeylerde biyofilm
oluşturma özelliğini kazandırmaktadır. Salmonella serotipleri arasında biyofilm oluşturma yeteneği ve miktarı
arasında farklılıklar vardır ve bu özellikler çeşitli çevresel ve genetik faktörlere bağlı değişiklikler göstermektedirler.
Biyofilm oluşumu başta kanatlı hayvanlarda olmak üzere, endüstriyel, çevresel, halk sağlığı ve tıbbi alanlarda da ciddi
sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca biyofilm oluşturan bakteriler genellikle çeşitli çevre koşullarına karşı dirençlidir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda Salmonella Infantis’in ülkemizdeki kanatlı kümes ve kesimhanelerinde en sık
gözlenen serotip olması, bu serotipin biyofilm oluşumunu etkileyen çeşitli genetik ve çevresel faktörlerin
araştırılmasını gerektirmektedir. Bu tez çalışmasında Salmonella Infantis suşlarının biyofilm oluşumu üzerine sıcaklık,
pH, farklı tuz konsantrasyonları gibi çevresel etkilerin ve bazı genetik faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
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Kanatlı Kökenli Salmonella Infantis Suşlarının MLST ile Filogenetik Analizi
Proje Özeti
Salmonella kanatlı hayvanlardan sık izole edilen, ciddi ekonomik kayıplara ve verim düşüklüklerine yol açan gıda
kaynaklı bir patojendir. Zoonoz karakterde olup insanlara da bulaşarak gastroenterit, enterik ateş ve septisemi gibi
hastalıklara neden olmaktadır. 2001 yılından bu yana yapılan pek çok çalışma, insandan izole edilen 10 yaygın serotip
için konak spesifik olmayanlar arasında ilk sırada Salmonella Infantis olduğunu göstermektedir. Bu nedenle;
Salmonella Infantis yayılımı ve etkisini azaltmak adına yapılan koruma ve kontrol çalışmalarında, temel veri sağlayan
genotiplendirme analizleri oldukça sık kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de patojen bakterilerin populasyon yapısını
belirlemekte kullanılan “Multilocus Sequence Typing (MLST, Çoklu Dizi Analizi)”dir. Bu tez çalışmasında, kanatlı
kökenli S. Infantis suşlarının MLST analizi ile Türkiye’ye özgü sekans tipleri ilk kez belirlenecektir. Bununla birlikte her
bir izolata ait MLST gen sekansları birleştirilerek oluşturulacak tek bir dizi ile en uygun filogenetik ağaç çizilecek ve
farklı yerlerden izole edilmiş olan izolatlar arasındaki epidemiyolojik ilişki incelenecektir. Aynı zamanda kullanılan bu
yöntemin, ileride yapılacak farklı epidemiyolojik araştırmalar için uygunluğu da belirlenmiş olacaktır.
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Köpek Mastositom Hücre Serisinde c‐KIT Geninin siRNA Aracılı
Susturulması
Proje Özeti
Köpekler ve insanlar arasındaki yüksek genetik homolojiden dolayı tümör olgularında ilaç keşif ve geliştirme
çalışmalarında kullanılan en yaygın model organizma konumundadır. Özellikle insanlarda görülen tümör olgularının
köpekte bir uyaran olmadan, doğal olarak ortaya çıkması bu alanda köpekleri benzersiz bir model organizma haline
getirmektedir. Mast hücre tümörleri (MHT), türler arasında en fazla köpeklerde gözlenmektedir. Bunun yanında
köpekteki kadar sık olmamakla beraber kedi, sığır, fare, at, domuz ve insanda da MHT olguları meydana gelmektedir.
Tüm tümör tiplerinin %6’sı ve deri kanser tipleri içinde %13‐21 arasında insidansa sahip olmakla beraber tanısının
diğer kanser tiplerine göre daha kolay olduğu da bilinmektedir.
Tümör vakalarından sorumlu genlerin araştırılması; genlerde meydana gelen mutasyonlar, mesajcı ribonükleik asit
(m‐RNA) ifade değişimleri, protein ifade değişimleri, işlevsel analizler gibi birçok alanda yürütülmektedir. Bu
çalışmalarla belirli bir tümör türü için genetik mekanizma ve hatta bu mekanizmayı hedef alan tedavi protokolleri
geliştirilebilmektedir. Gen ifadesi değişimleri kantitatif Polimeraz Zincir Reaskiyonu(Quantitative PCR, qPCR) ile
tümör oluşumu esnasında meydana gelen moleküler değişiklikleri ve genetik mekanizmaları gözlemleyebilmek ve
anlamlandırabilmek adına oldukça detaylı bir imkan sağlamaktadır.
MHT’nin etiyolojisinde en iyi tanımlanmış olan mekanizma, proto‐onkogen olan tyrosine protein kinase ‐ Kit ya da
CD117 (c‐KIT) geni tarafından kodlanan Mast/kök hücre büyüme faktörü reseptörü (Mast/stem cell growth factor
receptor, SCFR) üzerinden olmaktadır. Bu gende meydana gelen mutasyonların mast hücre tümörüne yol açtığı
bildirilmektedir. MHT olgularında en sık gözlenen ve c‐KIT geninin 11. ekzonunda belirlenmiş 48 baz çiftlik
dublikasyonun ise tümör malignitesi ile ilişkisi ortaya koyulmuştur. MHT tedavisinde ise farklı c‐KIT inhibitörleri
(imatinib) uygulanmaktadır ancak bu tedavilerin yan etkileri ve gelişen direnç mekanizmaları ile c‐KIT geninin ligand
bağımsız aktivitesine devam etmesine yol açmakta ve bu da yeni tedavi ihtiyacı oluşturmaktadır.
Sunulan projede Mastositom C2 hücre hattından elde edilecek 12’şer hücre kültürü kullanılması planlanmıştır. Bu
hücre kültürlerinde mutant c‐KIT geninin siRNA ile susturulması ve bir c‐KIT inhibitörü olan imatinib farmakolojik
etken uygulamasının ardından, mutant c‐KIT geninin ve bir housekeeping gen olan GAPDH ifadesinin ölçülmesi ve
hücrelerin viabilitelerinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sunulan lisansüstü (doktora) öğrencisinin gen
susturma ve qPCR analizleri konusunda yetkinlik kazanması sağlanacaktırA
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Dişi Köpek Kısırlaştırma Programlarında Laparoskopik Cerrahi
Proje Özeti
Dişi köpeklerde elektif cerrahi sterilizasyon popülasyon kontrolü, meme, uterus ve ovaryum patolojilerinin
engellenmesi veya gelişim riskinin azaltılması, proöstrus kanaması ve östrus belirtilerinin ortadan kaldırılması gibi
amaçlarla veteriner pratikte en sık gerçekleştirilen cerrahi prosedürdür. Utrecht Universitesi tarafından 1981 yılında
dişi köpeklerin kısırlaştırılmasında alternatif bir yöntem olarak ortaya konulmasını takiben, bilateral ovariektomi,
Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerinde standart uygulama halini almıştır. Bilateral ovariektominin, daha küçük ensizyon
gerektirmesi ve abdominal travmanın azaltılması, operasyon ve anestezi süresini kısaltması açısından daha sağlıklı
bir yöntem olduğu bildirilmektedir.
İnsanlarda son 20 yılda minimal invaziv cerrahinin hızlı gelişimi, yaygın biçimde rutin kullanımı ve artan toplum bilinci
hayvan sahiplerinin minimal invaziv cerrahiyi petleri için bazı cerrahi yaklaşımlarda bir seçenek olarak beklemeleri
ile sonuçlanmıştır. Hayvan sahiplerinin her geçen gün artan taleplerinin yanı sıra, pratikte hastalarına minimal invaziv
cerrahi yöntemlerini sunan ya da sunmak isteyen veteriner hekim sayısı da hızla artmaktadır. Laparoskopik cerrahinin
başlıca avantajları; daha küçük ensizyonlar, daha iyi görünürlük, daha düşük postoperatif ağrı ve daha kısa
postoperatif süreçtir. Bahsi geçen avantajlar; operasyon süresi, perioperatif stres ve komplikasyon oranı,
postoperatif bakım süresi ve maliyetinin önem arz ettiği yoğun kısırlaştırma programlarının uygulandığı merkezler
için umut vaadedicidir. Bununla birlikte, operasyon süreleri, cerrahi komplikasyonlar ve post operatif ağrı ve stres
yönünden laparoskopik OVE’nin geleneksel OVE ile karşılaştırıldığı çalışma sayısı yetersizdir.
Prepubertal sterilizasyon, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de hayvan rehabilitasyon merkezlerinde evcil
hayvan popülasyon kontrolü açısından en kolay ve en etkili yöntem olduğu düşünüldüğü için uygulanmaktadır.
Prepubertal sterilizasyon hayvan sahiplenilme oranına pozitif etkisi, hayvanların cinsel olgunluğa ulaşmalarının
beklendiği dönemde bakım barındırma maliyetlerinin azaltılması, istenmeyen gebeliklerin engellenmesi gibi
avantajlar sağlamaktadır. Dişi köpeklerde prepubertal sterilizasyon hayvanların küçük vücut boyutları, dokuların frajil
olması ve görünürlüklerindeki zorluklar nedeniyle yaygın kullanılamamaktadır. Laparoskopik cerrahi bu
dezavantajların üstesinden gelinmesi potansiyeline sahiptir. Ülkemizde de hayvan sahiplerinin prepubertal
sterilizasyon talepleri hızla artmaktadır. Önerilen araştırma projesinde yoğun kısırlaştırma uygulanan merkezler için
laparoskopik OVE’nin yetişkin ve prepubertal köpekler için muhtemel avantaj ve dezavantajları araştırılacaktır.
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Zirkonya İmplant Sistemlerinin Başarısızlık Tipi ve Kırılma Direnci
Açısından Değerlendirilmesi
Proje Özeti
Günümüz diş hekimliğinde artık rutin olarak kullanılan titanyum oral implantlar yıllardır yapılan çalışmalarla kendini
kanıtlamıştır. Ancak estetik ve biyolojik bir takım beklentiler nedeniyle, titanyuma alternatif bir implant materyali
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Estetik bölgede ince periimplant mukoza varlığında ve yumuşak doku çekilmesi durumunda
titanyum implantın yansıması ve ayrıca yapılan araştırmalarda periimplant yumuşak doku ve kemik biyopsilerinde
titanyum artıklarına rastlanması, hasta ve hekim tarafından kabul edilemeyen bir durumdur.
Zr seramikler, sabit protezler, kanal postları, implant abutmentları gibi birçok klinik uygulamada estetik, mekanik ve
biyolojik uygunluklarını kanıtlamıştır. Ti implantlar ile karşılaştırılabilir osseointegrasyon seviyesi, sert ve yumuşak
dokulara uyumu, düşük plak retansiyonu, doğal dişe yakın rengi nedeniyle özellikle estetik bölgedeki implant
uygulamalarında titanyum implantlara alternatif olarak düşünülmektedir. Ancak yapılan araştırmaların henüz
yetersiz olması nedeniyle Zr implantlar hala rutin klinik uygulamalarda tavsiye edilememektedir.
Klinik çalışma öncesi ağız ortamını yansıtan çiğneme simülatörleri günümüz araştırmacıları tarafından in vitro
çalışmalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Ağız ortamında kullanılan materyallerin stres altında değişimleri,
kullanım ömürlerini etkilemektedir. Restoratif materyallerin yaşlandırılması çiğneme simülatörleri aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Yaşlandırma işlemi sonrası dirençlerinin ölçülmesi materyalin klinik ömrü hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlamaktadır. Özellikle materyal kullanımının yaygın olduğu diş hekimliğinde malzeme seçimi açısından
klinik ömür hayati önem taşımaktadır.
Bu araştırmamızda; zirkonya materyalinin, titanyuma alternatif olarak implant sistemlerinde kullanılması ile elde
edilen modeller, fonksiyonel kuvvetler altında mekanik performans ve başarısızlık tipinin saptanması açısından
çiğneme simülatöründe periyodik olarak değerlendirilecek, sonrasında dinamik yüklemeler altında kırılma dirençleri
saptanacaktır.
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Konvansiyonel Metal Braket ve Estetik Seramik Braket ile Sabit Ortodontik
Tedavi Gören Farklı Hasta Gruplarında Kaygı ve Ağrı Durumlarının
Psikometrik ve Biyokimyasal Ölçümlerle İncelenmesi
Proje Özeti
Bu çalışmanın amacı konvansiyonel metal braket ve estetik seramik braket ile sabit ortodontik tedavi gören farklı
hasta gruplarında tedavi esnasındaki anksiyete (STAI, tükrük kortizol ve sIgA) ve ağrı (VAS) düzeylerini
karşılaştırmaktır.
Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na
dişlerindeki çapraşıklık şikayetiyle başvuran ve tedavi endikasyonu bulunan 12‐18 yaş arasında, daimi dentisyon
döneminde olan, maksiller ve mandibuler çapraşıklık miktarları az ya da orta şiddette olan toplam 30 birey dahil
edilecektir. Aydınlatılmış onam formunu doldurarak çalışmaya katılmayı kabullenenler gelişigüzel örnekleme metodu
ile iki eşit gruba ayrılacaklardır. Birinci grup konvansiyonel tip paslanmaz çelik braket grubunu, ikinci grup ise estetik
seramik braket grubunu oluşturacaktır. Hastalara braketleme işleminin yapılacağı seansta seviyeleme amacıyla 0,014
inch Nikel‐Titanyum (Ni‐Ti) teller uygulanacaktır. Veri toplama işlemi braket yapıştırma işleminden (bonding) bir
önceki gün (Baseline), bonding işleminden 24 saat sonra (T1), tedavinin 7. gününde (T2) ve tedavinin 30. gününde
(T3) gerçekleştirilecektir. Verilerin toplanacağı günlerde öncelikle STAI ve VAS testleri uygulanacak ardından tükrük
örnekleri belirlenen protokol doğrultusunda toplanacaktır. Tükrük kortizol ve sIgA düzeyi tayinlerinin Elisa tekniği
kullanılarak, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Metal ve seramik braket uygulamaları arasında ve zaman içinde VAS skoru, tükrük analizleri ve kaygı skorları
bakımından fark olup olmadığı parametrik test koşullarının sağlanması durumunda tekrarlı ölçümlerde varyans
analizi ile; sağlanamaması durumunda ise Mann Whitney U ve Friedman testleri ile değerlendirilecektir. VAS skoru,
tükrük analizleri ve kaygı skorları arasında ilişki olup olmadığı ise Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları yardımı
ile belirlenecektir.
Ortodontide ağrı ve kaygı çalışmaları bireylerin ortodontik tedaviyi kabullenme ve tedaviye adaptasyon süreçlerinde
belirleyicidir. Seramik braketlerin hastaların tedaviye yönelik kaygılarını azalttığını buna bağlı olarak ağrı algılarında
ve anksiyete ile ilişkili psikometrik ve biyokimyasal parametrelerinde iyileşme yaratacağı düşünülmektedir.
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İskeletsel Sınıf III Malokluzyonunun Bimaksiller Ortognatik Cerrahi İle
Tedavisinin Nazofarengeal Havayolu Üzerine Etkisinin Sonlu Elemanlar
Analizi İle İncelenmesi
Proje Özeti
İskeletsel Sınıf III malokluzyon, mandibular gelişim fazlalığı veya maksiller gelişim gerliği ya da her ikisinin birlikte
görülmesiyle ortaya çıkan maksilofasial bir deformitedir (1,2). Bu malokluzyon, hastaların yalnızca yumuşak doku
profilini değil, aynı zamanda çiğneme fonksiyonunu ve bireyin yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Anomalinin
şiddetli olduğu erişkin ve pek çok adölesan bireyde ortodontik tedavi çoğu zaman tek başına malokluzyonun
düzeltilmesinde yeterli olmayabilir. Bu durumda ortodontik ve ortognatik cerrahi tedavinin birlikte uygulanması
gündeme gelmektedir. Ortognatik cerrahi ve ortodontik tedavinin birlikte uygulanması okluzyonun iyileştirilmesi,
çiğneme fonksiyonunun ve profilin düzeltilmesinde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir (3).
Ortognatik cerrahi prosedürleri orofasiyal iskeletle birlikte yumuşak dokuyu da yeniden konumlandırmaktadır.
Örneğin; yumuşak damak, dil, çiğneme ve mimik hasları ve kısmen hyoid kemik gibi. Son zamanlarda yapılan
çalışmalarda ortognatik cerrahi sonrası dil ve hyoid kemiğin konumundaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan
olumsuz havayolu değişikliklerinde dikkat çekilmektedir (3,4). Faringeal havayolunun daralması sonucunda
hastaların uyku kalitesi kötüleşebilmekte, hastalarda her ne kadar dengeli bir yüz estetiği sağlanabilmiş olsa da, eş
zamanlı olarak uyku apnesi de gelişebilmektedir (5,6). Bu durum ortognatik cerrahinin beraberinde getirebileceği bir
risktir.
İskeletsel Sınıf III maloklüzyon eski yıllarda ağırlıklı olarak mandibuler set‐back (mandibulanın geri hareketi) ile tedavi
edilirken, son yıllarda yayınlanan literatürlerde, iskeletsel Sınıf III bireylerin sadece % 10’u veya daha azı mandibular
set‐back ile tedavi edilirken, % 40’ı bimaksiller cerrahi (çift çene cerrahisi – maksillanın ileri, mandibulanın geri
hareketi) ile tedavi edilmektedir (7). Her iki tedavi seçeneği karşılaştırıldığında bimaksiller cerrahi ile tedavide
çenelerin birbiriyle koordinasyonu, hastanın profilindeki iyileşme ve çiğneme fonksiyonundaki düzelme daha fazla
iken, havayolundaki daralma ise daha az olduğu rapor edilmiştir (8,9). Ortognatik cerrahi planlamalarda bireylerin
ameliyat sonu solunum kalitesi önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir.
Havayolu boyutlarının incelenmesinde farklı analizler kullanılmaktadır. Bunlar; rinomanometri ve akustik rinometri,
elektromyografik İnceleme, fiberoptik endoskopi, sefalometrik analiz, üç boyutlu hava yolu analizidir. Ortodontik
tedavi öncesi ve sonrasında havayolundaki değişikliklerin gözlemlenmesinde daha çok sefalometrik analiz
kullanılmaktadır. Ancak iki boyutlu görüntünün magnifiye olması, distorsiyona uğraması, anatomik yapıların
superpoze olması gibi bazı kısıtlamalar nedeniyle 2 boyutlu görüntüler yerine günümüzde 3 boyutlu görüntüler
kullanılmaya başlanmıştır.
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) ile maksillofasiyal bölgenin 3 boyutlu görüntülenmesine olanak
tanınmaktadır. Günümüzde kullanılan CBCT cihazlarının birçoğu hastanın dik durduğu pozisyonda görüntü
almaktadır. Bu da yumuşak dokuların daha az distorsiyona uğramasını sağlamaktadır. Hwang ve ark.’ları, intraoral
vertikal ramus osteotomisi (IVRO) yöntemiyle mandibular set‐back uygulanmış hastalarda, hyoid, dil, faringeal
havayolu ve baş postüründeki değişimleri değerlendirmeyi ve Lefort 1 cerrahisinin etkilerini araştırmayı
amaçlamışlardır. Sonuçta; hyoid kemik, IVRO’ya bağlı mandibular set‐back sonrası, daha inferior posterior konuma
hareket etmektedir, ama ilk preoperatif pozisyonuna yakın konuma dönme eğilimi taşımaktadır. Dil, gözlem periodu
süresince havayolunu tıkamaktadır. Başın servikal hiperfleksiyonu, uygun havayolunu sağlamak için yardımcı
görünmektedir (10).
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Jakobsone ve arkadaşları, maksiller ilerletme/gömme ve bilateral saggital split yöntemi ile mandibular set back
cerrahisi yapılan Sınıf III hastalarda üst havayolundaki değişimleri değerlendirmişlerdir. Orofaringeal havayollarında
bir miktar azalma görülmüştür. Bu değişiklik, hem yumuşak damaktaki adaptif değişimlere hem de mandibular set‐
back etkisine bağlanabilir. SIII hastalarda mandibular set‐back ile kombine olarak maksillanın 2 mm den fazla
ilerletilmesi, nazofaringeal havayolu boşluğunda uzun dönemde %15‐20 arasında belirgin bir artışa neden olmuştur.
Maksiller ilerletme, hipofaringeal bölgede mandibular set back etkisini bir miktar kompanse etmiştir. Maksillanın
yeniden konumlandırılması göz önüne alınmadan, orofaringeal ve retrofaringeal seviyelerde %5‐10 azalma
görülmüştür. Maksiller gömmenin posterior hava yolu boyutlarına bir etkisi bulunmamıştır (7).
Sonlu elemanlar stres analizi yöntemi komplike mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünde
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli; sürekli ortamların daha küçük parçalara ayrılarak analitik şekilde
modellenmesi ve böylece oluşan parçalar veya elemanlar ile ifade edilmesi esasına dayanır (11). Bu yöntem ilk defa
1960’ların başında havacılık ve uzay endüstrisindeki yapısal problemlerin çözümü için geliştirilmiş ve o zamandan
beri statik analiz, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, elektromanyetik analiz ve akustik gibi pek çok alanda
kullanılmaktadır. Bu sayısal yaklaşım yöntemi her ne kadar karmaşık geometriye sahip mühendislik yapı sistemleri
için geliştirilmiş olsa da, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere de paralel bir şekilde, diş hekimliği biyomekaniğinde
de kullanım alanı bulmuştur (12).
Bu analiz üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada (pre‐processing) kuvvet uygulanarak incelenecek yapı geometrik
tanımlara uyacak şekilde bilgisayarda modellenir. Bu aşamadaki önemli iki nokta, sınır koşulları ve düğüm sayısıdır.
Bu iki etmen ne kadar doğru belirlenir ve yapı ne kadar küçük elemanlara ayrılırsa analiz o kadar gerçeğe yakın sonuç
verir. İkinci aşama, analiz verilerinin yüklenmesidir. Bu veriler elastisite modülü, Poisson oranı, düğüm noktalarına
uygulanacak kuvvetin yönü, şiddeti ve açısıdır. Son aşama, analizin çözümlemesinin yapılmasıdır. Her bir alt yapının
iç çözümlemesinden yapının tümünün çözümlemesine ulaşılarak sonuçlar elde edilir (13).
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda nazofarengeal havayolu incelemeleri genellikle lateral sefalometrik
radyografiler üzerinde 2 boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Son yıllarda bilgisayarlı tomografilerin kullanılmaya
başlamasıyla 3 boyutlu çalışmalar da hız kazanmıştır. Ancak henüz sonlu elemanlar analiz yöntemi ile deneysel olarak
havayolu değişikliklerinin ortaya konulduğu bir çalışma yayınlanmamıştır. Çalışmamız bu yönüyle de önem
kazanmaktadır. Çalışma ile hastaların mevcut havayolunu koruyacak hatta daha iyi hale getirecek olan maksilla ve
mandibula için cerrahi hareket miktarlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Çalışma; Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na başvuran, maksilla ve mandibulanın
her ikisinden kaynaklanan iskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip ve bimaksiller ortognatik cerrahi ile tedavisi uygun
görülen 18 – 35 yaş arasında olan 1 erkek bireye ait üç boyutlu tomografik görüntü verilerinin özel bir bilgisayar
programlama sistemine aktarılmasının ardından elde edilen 3D modeller üzerinde yürütülecektir.
Çalışmamızda ortognatik cerrahi öncesinde rutin olarak alınan bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak
oluşturulacak olan model üzerinde sonlu elemanlar analiz yöntemi ile 5 farklı miktarda mandibular set‐back (geri
hareket) ve maksiller advancement (ilerletme) simülasyonu gerçekleştirilerek havayolunun etkilenme durumları
rapor edilecek ve değerlendirilecektir.
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Farklı Kompozisyonlardaki CAD/CAM Bloklara Uygulanan Mekanik
Parlatma ve Glaze İşlemlerinin Renklenme Üzerindeki Etkisinin
Değerlendirilmesi
Proje Özeti
Son 25 yıl içerisinde bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli yazılım (CAM), diş hekimliğinde hızlı bir
şekilde artan ve işlevsel kullanım alanı bulan bir teknolojidir. Bu yöntemdeki gelişmeler ve aynı zamanda hastaların
ve diş hekimlerinin artmış estetik beklentileri, çeşitli estetik materyallerin gelişmesini sağlamıştır.
Restorasyonun estetik görünümü çevre dental dokularla uyumuna bağlıdır. Bu ihtiyaç restoratif materyalin optik
özelliklerinin doğal dişlerle uygun olmasını gerektirir. Biyolojik olarak diş dokusunun yüzeyi ışığı yansıtır, dağıtır,
absorbe eder ve içinden geçişine izin verir. Buna bağlı olarak başarılı estetik sonuçlar için tam seramik
restorasyonların renk seçimi yapılırken dental materyallerin ışık absorbsiyonu, yansıtması ve geçişlerinin kontrol
edilmesi gerekmektedir.
Dental restoratif materyallerin optik özelliklerinin bilinmesi, başarılı estetik restorasyonların elde edilmesi açısından
önemlidir. Restorasyonların estetik görünümü ve kullanım süresi, materyalin renklenmesine bağlıdır. Aynı zamanda
materyallerin rengini koruması restorasyonların fonksiyonel olarak ağızda kalma sürecinde mekanik özellikleri kadar
önemlidir ve renk değişimi, restorasyonların kalitesini ve kullanım süresini sınırlandırabilmektedir. Ağız ortamında
dental materyallerin renklenmesi birçok faktöre bağlıdır. Renklendirici sıvılara maruz kalma süresi kompozit
rezinlerde, CAD/CAM ile üretilmiş kompozit rezinlerde ve seramik materyallerde renk değişimine neden
olabilmektedir.
Seramik restorasyonlarda pürüzsüz ve biyouyumlu yüzeyler elde edilmesi amacı ile yapılan glaze işlemi laboratuvar
ortamında ve porselen fırınları kullanılarak yapılmaktadır. Klinikte kullanılan (Chairside) CAD/CAM sistemleri, tek
randevuda hekimlere restorasyonların tasarımını ve üretimini yapabilme olanağı sağlar. Ancak, üretim işlemi
sonrasında gerekli olan pürüzsüz yüzeylerin elde edilmesi için seramik materyallerin, hastaya teslim edilmeden önce
mutlaka bitirilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yüzeylerin yeniden konturlanması gerekmektedir. Chairside
CAD/CAM restorasyonların parlatma işlemleri için mekanik parlatma ve glaze olmak üzere iki tip teknik
bulunmaktadır.
Yapılacak olan çalışma üç ana grup altında yürütülecektir.
Birinci grup; klinik başarısı in vivo ve in vitro çalışmalar ile kanıtlanmış ve kompozisyonu feldspatik seramik olan Vita
Mark II bloklar kullanılacak olmakla birlikte bu bloklardan hazırlanan örnekler iki ayrı alt grupta değerlendirilecektir.
Alt gruplardan birincisine mekanik parlatma işlemi uygulanırken diğer alt gruba glaze işlemi uygulanacaktır.
İkinci grup; klinik başarısını destekleyen yeterli in vivo ve in vitro yeterli çalışma bulunmayan ve zirkonya ile
güçlendirilmiş lityum silikat cam seramik içeriğe sahip Vita Suprinity bloklar kullanılacak olmakla birlikte bu
bloklardan hazırlanan örnekler iki ayrı alt grupta değerlendirilecektir. Alt gruplardan birincisine mekanik parlatma
işlemi uygulanırken diğer alt gruba glaze işlemi uygulanacaktır.
Üçüncü grup; klinik başarısı in vivo ve in vitro çalışmalar ile literatür ile kısa süreli desteklenen ve %14 polimer, %86
seramik içerikli olmak üzere hibrit seramik olan Vita Enamic bloklar kullanılacak olmakla birlikte bu bloklardan
hazırlanan örneklere sadece mekanik parlatma işlemi uygulanacaktır.
Her üç gruptaki örneklerin renklendirici sıvılar karşısındaki renklenme miktarlarına ve hızlandırılmış yapay
yaşlandırma işleminden sonraki renk değişimleri değerlendirilecektir.
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Yeni Nesil HILIC Kolon Kullanılarak Bazı Antiviral İlaçların Farmasötik
Dozaj Şekillerinden Sıvı Kromatografisi İle Analizi
Proje Özeti
Son yıllarda moleküler viroloji, farmakoloji ve kimya alanındaki gelişmeler yeni ve güçlü antiviral ajanların
geliştirilmesi yönünde önemli açılımlar sağlamıştır. Bunun en iyi göstergesi HIV infeksiyonlarının tedavisinde non‐
nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri ve proteaz inhibitörleri gibi yeni antiretrovirallerin kullanılması ile elde
edilen başarılardır. Araştırma projesi kapsamında bu grupta bulunan abakavir, lamivudin, zidovudin, adefovir,
tenofovir, emtrisibatin ve dolutegravir gibi geleneksel C18 kolonlarla ayrılması ve analizi zor olan polar yapıdaki ilaç
etken maddelerinin hidrofilik etkileşimli sıvı kromatografi (HILIC) tekniği kullanılarak eş zamanlı, hızlı ve seçici
analizleri hedeflenmektedir. Bu amaçla uygun kolon tipi, hareketli faz, pH, akış hızı, sıcaklık değerleri tespit edilerek
yöntem optimize edilecektir. Optimizasyon sırasında geleneksel eski tip parçacıklara sahip kolonlar ile yeni nesil
parçacık içeren kolonların kıyaslaması da gerçekleştirilecektir. Daha sonra optimizasyonu gerçekleştirilen yöntem
tamamen valide edilerek piyasada kombine halde bulunan ilaçların analizlerine ve/veya biyolojik numunelere
uygulanarak, geliştirilen yöntemin doğruluğu ve uygulanabilirliği gösterilecektir.
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STZ‐Diyabetik Sıçanlarda Olmesartanın Pleiotropik Etkileri
Proje Özeti
Olmesartan, hipertansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) grubundan bir ilaçtır. Renin‐
anjiyotensin‐aldosteron sistemi (RAS)’ı farklı basamaklardan inhibe eden ilaçların kan basıncını düşürücü etkileri
yanında organ koruyucu etkinlikleri de bulunmaktadır ve RAS inhibitörleri hipertansif diyabetiklerde ilk tercih edilen
ilaçlardır. Öte yandan, olmesartanın diğer ARB’lere göre, kan basıncını düşürücü etkisinden bağımsız olarak, daha
fazla antioksidan ve antienflamatuvar etkinlik gösterdiği ve kardiyovasküler korumada bu pleiotropik etkilerin önemli
rol oynadığı düşünülmektedir. Bu durum ilacın ARB sınıf etkilerine ek olarak molekül‐spesifik etkiler oluşturması ile
açıklanmaktadır. RAS aktivasyonu diyabette kronik olarak aşırı artarak diyabetik komplikasyonlara önemli ölçüde
katkıda bulunmaktadır. Olmesartanın antihipertansif ve organ koruyucu etkileri çeşitli modellerde çalışılmış, ancak
hipertansiyondan bağımsız pleiotropik etkileri diyabetik kalpte miyosit fonksiyonları düzeyinde çalışılmamıştır. O
nedenle bu projede streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanlar düşük doz olmesartan ile tedavi edilerek,
ventriküler kardiyak miyositlerin mekanik disfonksiyonu üzerindeki olası yararlı etkileri beraberinde dokuda
antioksidan ve enflamatuvar parametreler ölçümlenerek değerlendirilecektir. Bulgularımız bu ilacın diyabetik
komplikasyonlar başlamadan önce kan basıncını düşürmeyen dozda kullanıldığında kalpte ne ölçüde koruyucu
etkinlik oluşturabileceğinin ipuçlarını ilk kez verecektir.
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Eczacılık Fakültelerine Yönelik İletişim Becerileri Eğitim Programı
Geliştirme Çalışması: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri
İle Simülasyon Uygulaması
Proje Özeti
Eczacılık mesleğinin hasta ile iç içe bir uğraş olduğu düşünüldüğünde, eczacılıkta iletişim becerileri eğitiminin eczacılık
eğitim programlarında yer alması gerektiği, eczacılıkla eğitimi ile ilgili uluslararası kurullar tarafından belirtilmektedir.
Bu alanda yapılan araştırmalar; eczacılıkta iletişim becerileri eğitiminin bir tutum kazandırma süreci olduğunu, bu
nedenle de eğitim yöntemlerinin bu doğrultuda belirlenmesi gerektiğini göstermektedir. İletişim becerileri
eğitiminde etkinlik ve verimlilik için uygulamalı tekniklerin kullanımı, tekrar ve pekiştirmenin önemli olduğu
görülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada Standardize Hasta kullanımı ile eczacılık fakültesi öğrencilerinin mesleki
iletişim becerilerini iyileştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik teorik ve pratik ders içeriği, derslerde
kullanılacak senaryolar, dersin ölçme‐değerlendirmesi için kullanılacak, geçerliği ve güvenirliği gerçekleştirilmiş
ölçme değerlendirme aracı üretilecektir. Eğitim programının öğrencilerin teorik eğitimi ile başlaması, ardından
uygulama eğitimi ile devam etmesi planlanmaktadır. Eğitimlerin dört aşamada yürütülmesi düşünülmektedir. Bunlar;
temel iletişim eğitimi, teknik mesleki iletişim eğitimi, çatışma çözümü eğitimi ve sürdürülebilir danışmanlık eğitimi
şeklindedir. Her teorik eğitimin sonrasında dersi pekiştirici nitelikte uygulama eğitimi yapılacaktır. Uygulama eğitimi
için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Mesleksel Beceri ve İletişim Laboratuvarı’nın gerekli izinler
alınarak kullanılması planlanmaktadır. Öğrenciler teorik derslerde öğrendiklerini, SH’lar yardımı ile daha önceden
hazırlanmış senaryolar üzerinde oynayacaklardır. Öğrencilerin hasta ile yaptığı her görüşme video ile kayıt altına
alınacaktır. Eğitime ön test yapılarak başlanacak, eğitimin sonunda da aynı değerlendirme bataryası ile son test
uygulaması yapılacaktır. Ön değerlendirme ve son değerlendirme arasında anlamlı bir fark bulunması halinde
eğitimin etkili ve başarılı olduğu ortaya çıkmış olacaktır.
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Pridoksin Hidroklorür İçeren İki Bileşenli Farmasötik Preparatların
Deneysel Tasarım ve Optimizasyon Tekniklerini Kullanarak UPLC
Yöntemiyle Analizleri
Proje Özeti
Optimizasyon, istenilen biçimde çıktılar elde edebilmek için bu sisteme etki eden faktörlerin değerlerinin
belirlenmesidir. Her kimyasal süreçte olduğu gibi, kromatografik analizlerde de sistemin optimize edilmesi
araştırmanın önemli bir parçasıdır. Kromatografik sistemin optimize edilmesi ile keskin pik şekli, yüksek ayrım gücü,
doğru analiz sonuçları ve kısa analiz süresi gibi sonuçlara ulaşılabilir.
Optimizasyon sürecinde geleneksel yaklaşım, tüm parametreler sabit tutulurken seçilen bir parametrenin belli bir
aralıkta taranması ve cevabın kaydedilmesidir. Her bir parametrenin bu şekilde tek tek araştırılması hatırı sayılır bir
zaman ve iş gücü gerektirmektedir. Çok sayıda deney yapılmasına rağmen sınırlı bilgi veren bu yaklaşımda deneysel
uzayın çok küçük bir kısmı aydınlatılabilir. Bu yaklaşımın en büyük eksiği ise parametreler arasındaki etkileşimi göz
ardı etmesidir.
Optimizasyon sürecinin daha sistematik bir çözümü için deneysel tasarım yöntemleri kullanılabilir. Deneysel tasarım
yöntemleri pek çok farklı alanda sistemlerin yapısını aydınlatmak, etkin parametreleri belirlemek, bu parametrelerin
optimize edilerek verimin ve performansın iyileştirilmesini sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Deneysel
tasarım yöntemlerinde istatistiksel olarak belirlenen bir seri deney ile seçilen parametreler eş zamanlı olarak taranır.
Taranan parametrelerin ve cevapların analizi, hangi faktörlerin sonucu nasıl etkilediğini ve faktörler arasındaki ilişkiyi
ortaya çıkarır. Tasarım uzayını bir matematiksel model olarak göstererek optimal şartların belirlenmesini sağlar.
Bu proje kapsamında, aşırı yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (UPLC) kullanılarak pridoksin hidroklorür‐izoniazid ve
pridoksin hidroklorür‐tiamin hidroklorür etken maddelerini içeren iki farklı farmasötik preparatın eş zamanlı miktar
tayinleri için yüksek doğruluğa ve tekrarlanabilirliğe sahip, özgün, hızlı, ekonomik, optimal ve valide edilmiş analiz
yöntemleri geliştirilecektir. Bu analiz yöntemlerinin optimizasyonu için deneysel tasarım yöntemleri kullanılarak
kromatografik parametrelerin maddelerin kromatografik davranışları üzerine etkileri rasyonel biçimde ve etraflıca
araştırılacak ve gerçek optimal koşullar açığa çıkartılacaktır. Böylece hiçbir sistem uygunluk kriterleri göz ardı
edilmeden en hızlı analiz yöntemi geliştirilmiş olacaktır. Geliştirilen analiz yöntemleri kalibrasyon ve validasyon
çalışmaları da tamamlandıktan sonra ticari preparatlara uygulanacaktır. Aynı zamanda bir doktora tez konusu olan
bu projenin kabul edilmesi durumunda yarım kalan doktora çalışması da tamamlanacaktır.
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Türkiye’de Eczacılık İstihdam Alanlarının İncelenmesi ve Sosyal Bilişsel
Kariyer Kuramı Temelli Bireysel ve Grup Müdahalesi: Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Proje Özeti
Dağıtım görevleri ve teknik görevlerden hastanın sağlık çıktılarını iyileştirmeye dönük hasta danışmanlığı ve klinik
görevlere doğru gerçekleşen kayma sonucu eczacılar için yeni istihdam alanları oluşmuştur. Ancak bilimdeki bu
gelişmeler mesleki uygulamalara aynı hızla yansımamaktadır. Sağlık Bakanlığı raporlarına göre ülkemizde 2023
yılında yaklaşık 31300 eczacı istihdam olacaktır. Ancak, üniversite kontenjanlarına bakıldığında, 2023 yılında 39400
eczacı mesleğini uygulamaya hazır bulunacaktır. Bu durumda oluşacak istihdam fazlası yaklaşık 9000 eczacının
kariyer seçeneklerini iyi değerlendirmeleri, istihdam edilebilmek ve istihdam oldukları alanda mutlu olabilmek için
gerekli adımları atabilmeleri gerekmektedir.
Kariyer, bireyin yaşadığı olaylar ve yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde,
özellikle meslek rollerindeki ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır. Üniversiteler, öğrencilere
nitelikli bir öğretim vermenin yanında, öğrencilerin kariyer süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak ve yaşam boyu
mezunlarla iletişim kurmak için sorumluluk almaktadır. Bunun nedeni ise, mezunların, toplum ve sektör gözünde
mezun oldukları üniversiteyi temsil etmeleridir.
Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı, Albert Bandura’nın Sosyal Bilişsel Kuram’ından yola çıkarak, Robert W. Lent, Steven D.
Brown ve Gail Hackett tarafından geliştirilmiş oldukça yeni bir kuramdır. Öz‐yetkinlik, sonuç beklentileri, ve kişisel
hedefleri kariyer gelişiminin temel taşları olarak gören kuram, bu üç temel değişken üzerine kurulmuştur. Birbiriyle
sürekli etkileşim halinde olan bu üç temel değişken, bireylerin kariyer ilgilerini, seçimlerini ve performanslarını
etkileyen temel unsurlardır. Dolayısıyla temel değişkenlerin, birey tarafından doğru şekillendirilmesi başarılı bir
kariyerin temelini atacaktır.
Bu tez çalışmasında öncelikle, Türkiye’de bulunan mevcut eczacı istihdam alanlarının belirlenecek ve alanlara ait iş
analizleri yapılacaktır. Daha sonra, Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı çerçevesinde, bireysel ve grup kariyer müdahalesi
programları hazırlanacak ve müdahalenin etkinliği Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Kısa Formu ve Mesleki
Sonuç Beklentisi Ölçeği ile ölçülecektir. Çalışmanın örneklem grubunu, Ankara Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulama sürecini içeren müdahalenin 2015‐2016 bahar yarıyılında uygulanması
hedeflenmektedir. Grup müdahalesi 90 dakikalık yedi oturumdan, bireysel müdahaleler bir saatlik beş oturumdan
oluşacaktır.
Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkılarak, bu tez çalışmasının genel amacı, Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı çerçevesinde
bir bireysel müdahale ve grup müdahalesinin, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kariyer kararı
yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisini incelemektir. Bu amaç çerçevesinde, eczacılık fakültesi
öğrencilerine kariyer yönetimlerinde yardımcı olacak bir program geliştirilmesi öngörülmektedir.
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Sodyum Glukoz Ko‐transporter‐2 İnhibitörü Dapagliflozinin Tip 2 Diabetik
Ratlarda Kardiyovasküler Komplikasyonlar Üzerindeki Etkileri
Proje Özeti
Diabetes mellitus (DM), hiperglisemi ile karakterize, lipit ve protein metabolizması bozuklukları ve kardiovasküler
komplikasyonların da eşlik ettiği, karmaşık ve kronik endokrin bir hastalıktır. Diabetin görülme sıklığı hızla büyüyen
ekonomi, artan hayat beklentisi, obezite ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Diabet, kronik
hiperglisemi nedeniyle birçok ciddi komplikasyona neden olmaktadır. Bunlar retinopati, nefropati ve nöropati gibi
mikrovasküler komplikasyonlar ile ateroskleroz, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, inme, kardiomiyopati, kalp
yetmezliği, periferal vasküler hastalıklar gibi makravasküler komplikasyonlardır. Kardiyovasküler hastalıklar, diabetik
bireylerde morbidite ve mortalitenin birincil nedenidir.
Diabette, kalp fonksiyonlarının düzenlenmesinde rolü olan beta adrenerjik reseptör (beta‐AR) yanıtlarındaki
bozuklukların yol açtığı kardiyak disfonksiyon önemli rol oynamaktadır. Birçok klinik ve deneysel çalışmada diabette
myokardın performansının bozulduğu bildirilmiştir. Diabetik hayvanlarda yapılan çalışmalarda sol ventrikülün
kasılma ve gevşemesinde yavaşlama, kalbin kasılabilirliğinde azalma ve kalp debisi, kardiyak debi ve atım gücünde
azalma gösterilmiştir.
Diabete bağlı kardiyovasküler komplikasyonların önlenebilmesi için glisemik kontrolün sağlanması önemlidir, ne var
ki, tek başına yeterli değildir. Günümüzde diabet tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Böbrek
sodyum glukoz kotransporter 2 (SGLT‐2) inhibitörleri, Tip 2 diabet tedavisi için yakın zamanda kullanıma giren
antihiperglisemik bir ilaç grubudur. SGLT‐2 inhibitörleri, etkilerini böbreklerden glukoz reabsorbsiyonunun
inhibisyonu ile kan glukoz düzeyini düşürerek gösterirler. Yapılan çalışmalarda, diabet tedavisinde SGLT‐2
inhibitörleri kullanımının glisemik kontrol, kan basıncı ve vücut ağırlığı üzerine yararlı etkilerinin olduğu bildirilmiş,
ancak, kardiyovasküler komplikasyonlar üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılamamıştır. Çalışmamızda, bu noktadan
yola çıkarak, bir SGLT2 inhibitörü olan dapagliflozinin, Tip 2 diabetik sıçanlardaki kardiovasküler komplikasyonlara
etkisinin beta adrenerjik reseptör yanıtları yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.
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Sodyum Benzoatın HCT116 Kolon Kanser Hücrelerinde Canlılık Üzerindeki
Etkileri
Proje Özeti
Sodyum benzoat, kozmetik ürünlerde ve gidalarda katkı maddesi olarak yaygın kullanım alanı olan benzoik asitin
sodyum tuzudur. Sodyum benzoatın günlük alımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5mg/kg’lık dozda kabul edilebilir
olarak belirlenmiştir ve FDA bu katkı maddesinin yiyeceklerdeki kullanımının güvenli olduğunu bildirmiştir. Benzoik
asit, benzoatlar ve benzoik asit esterleri genellikle meyvelerde, özellikle de kirazda bulunur, kızılcık ise zengin bir
kaynağıdır. Meyveler dışında, benzoatlar mantarlarda, tarçında, karanfilde ve bazı süt ürünlerinde (bakteriyel
fermantasyon sonucu) doğal olarak bulunmaktadır.
Günümüze kadar, sodyum benzoatın biyolojik rollerine ilişkin çeşitli in vitro ve in vivo çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalarda sodyum benzoatın glial hücrelerde, astrositlerde ve peritoneal makrofajlarda anti‐inflamatuvar etkiler
gösterdiği; nörodejeneratif hastalıklarda nörotropik faktörleri uyararak oksidatif stresi azalttığı ve hafıza ve öğrenme
üzerinde olumlu etkiler sergilediği bildirilmiştir. Sodyum benzoatın anti‐inflamatuvar etkilerine aracılık eden yolaklar
arasında NFkB yolağının inhibisyonu da yer almaktadır. NFkB, hücre proliferasyonunun regülasyonu, hücrenin sağ
kalımı, kemoterapiye direnç oluşumu, metastaz, anjiyogenez gibi çok sayıdaki biyolojik olguda görev yapan bir
transkripsiyon faktörüdür. Hücresel streslere yanıt olarak aktive olduğunda sitozolden nukleusa göç ederek, burada
hücrenin kaderini belirleyecek çok çeşitli genlerin ekspresyonunu uyarmaktadır.
Pek çok kanser tipinde NFkB’ nin aktive olduğu bildirilmiş ve bu aktivasyon kanserle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle
NFkB’ nin hedeflenmesi anti kanser terapiler için önemli bir yaklaşım oluşturmaktadır. NFkB’nin artmış aktivasyon
sergilediği kanser tipleri arasında kolon kanseri de yer almaktadır ve çeşitli ajanların NFkB’yi hedefleyerek kolon
kanser hücrelerinin canlılığını azalttığı bildirilmiştir.
Sodyum benzoatın farklı hücre modellerinde NFkB inhibisyonuna yol açtığı ve NFkB’nin inflamasyonun yanı sıra
kanser gelişimi ile de yakından ilişkili olduğu bilgisinden hareketle, bu ajanın kanser hücreleri üzerinde hayatta
kalımla ilgili etkilerinin olabileceği düşünülmektedir. Literatürde sodyum benozatın kanser hücreleri üzerindeki
biyolojik etkilerinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada sodyum benzoatın kolon kanseri hücreleri üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bu amaçla HCT116 kolon
kanser hücreleri farklı dozlarda sodyum benzoatla çeşitli zaman aralıklarında inkübe edilecek, inkübasyon süreleri
sonucunda, hücreler toplanacak ve hücrelerin canlılığı MTT testi ile spektrofotometrik olarak ve özel boyalar ile akım
sitometrik olarak saptanacaktır. Kaspaz 3/7 ve total kaspaz ve Bcl‐2 aktivasyonu akım sitometri ile belirlenecektir.
Apoptozda görev alan NFkB proteininin sitozolden çekirdeğe göçü ise western blot yöntemi ile belirlenecektir.
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Ankara İli Bağ Alanlarındaki Akar Türlerinin Belirlenmesi
Proje Özeti
Ankara ili Çevresindeki fitofag akarlar ve avcılardan ise Phytoseiidae familyasının türlerinin tanımlanması bu projenin
önceliğini oluşturacaktır. Ankara’ da yaklaşık 53.060 da bağ alanı bulunmaktadır (Tuik, 2014). İlçe olarak en yoğun
üretim ise 24860 da alan ile Kalecik’ tedir. Bunu 15000 da ile Güdül ve 6000 da ile Beypazarı ilçeleri takip etmektedir
(Tuik, 2014). Bu çalışma ise Ankara iline bağlı olan Kalecik, Çubuk, Beypazarı, Güdül ve Merkez ilçelerde, 2015‐2016
yıllarında 2 yıl üst üste olmak üzere yürütülecektir. Bu bölgeler bağ yetiştiriciliğinin ekonomik olarak en fazla yapıldığı
ilçelerdir. Bu alanlar Ankara ili toplam bağ yetiştiriciliği alanlarının yaklaşık %87’sine denk gelmektedir. Akarlar
hemen hemen bütün kültür bitkilerinde zararlı olabildiği gibi, bağ alanlarında da ekonomik zararlar
oluşturabilmektedir. Özellikle sıcaklığın arttığı yaz aylarında, fitofag akarların yoğunluğunun fazla olması önce
yapraklarda gevrekleşmeye, solmaya ve daha sonra yaprak dökümüne neden olmaktadır. Yaprak dökümüyle birlikte
fotosentezde gerileme görülmesinden dolayı, bu zararlılar üründe verim kaybına neden olmaktadır.. Bölgede bağ
alanlarında detaylı bir akar popülasyonu belirleme çalışması olmaması, bu çalışmanın seçilmesinde önemli rol
oynamıştır. Akarlar çok küçük canlılar olduğu için gözle farkedilmesi çok zor olmakta ve çoğu zaman zarar yüksek
seviyelere çıktıktan sonra farkedilmektedir. Üreticiler çoğu zaman bütün akarları aynı kabul edip, mücadelesini de
aynı şekilde yapmaktadır. Ancak farklı akar türlerinin farklı biyolojileri olduğundan mücadele yolu her zaman aynı
olmamaktadır. Avcı akarlar ise çoğu zaman göz ardı edilmektedir ve kimyasal ilaçların kullanımı sonucu yok
olmaktadır. Faydalı ve zararlı akar türlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi mücadele yöntemini belirlemede ön
koşuldur. Bağlarda akarlara karşı en çok kullanılan mücadele kimyasal mücadeledir. Bu yüzden avcı akarlardan
Phytoseiidae familyasına ait akar türlerinin belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca bu sayede daha bilinçli bir mücadele
yapılabilir ve mevcut durumda kullanımı çok yüksek olan kimyasal ilaçların kullanımı azaltılabilir. Ankara ve
çevresinde daha önce bağ alanlarında zararlı ve yararlı akarların tespitine yönelik doğrudan yapılmış bir çalışmaya
rastlanmaması, bu çalışmanın önemini arttırmaktadır.
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Mikrobiyal ve doku transglutaminazlarının biyoetkinliklerinin
karşılaştırılması
Proje Özeti
Transglutaminaz (TG; EC 2.3.2.13; protein‐glutamine gamma‐glutamyltransferase) transferaz ailesine ait bir enzimdir
ve glutamin rezidülerinin gamma‐karboksiamid grupları ile açil rezidülerinin ?‐amin grupları arasındaki izopeptid
bağlarının oluşumunu katalizlemektedir. Özellikle, akseptör olarak lisin gruplarının yer alması durumunda glutamin
ve lisin arasında ekstra çapraz bağlantılar tetiklenmektedir. TG; insan, hayvan ve bitki dokularında yer alabildiği gibi
mikroorganizmalar tarafından da sentezlenebilmektedir. Ticari formda mikrobiyal TG (MTG) sentezinde kullanılan
mikroorganizmalar arasında Streptoverticillium sp., Streptoverticillium cinnamoneum subsp. cinnamoneum,
Streptomyces netropsis, Streptoverticillium griseocarneum, Streptoverticillium ladakanum, Streptomyces lydicus,
Bacillus subtilis sporları ve Physarum polycephalum yer almaktadır. Kökenine bağlı olarak TG’nin fonksiyonel
özellikleri ve kullanım alanları farklılık göstermektedir. İnsan doku TG2, örneğin, protein çapraz bağlama özelliği
aracılığı ile ekstraselüler matriks stabilizasyonunu sağladığı gibi hücre canlılığında rol oynayan proteinlerin hücre
adhezyonunda da etkilidir. İnsan doku orijinli TG2’nin yumuşak ve sert doku onarımlarında kullanılmak üzere yeni
biouyumlu biyomateryal üretimlerinde kullanılabileceğine ilişkin araştırma bulguları mevcuttur. Ancak, insan ve
hayvan doku orijinli TG üretimi oldukça pahalı olduğundan üretimlerinin ekonomik sürdürülebilirliği sınırlıdır. Bu
nedenle, konu ile ilgili araştırıcılar ilgilerini fonksiyonel olarak doku TG’nin alternatifi olabilecek MTG üretimine
kanalize etmişlerdir. MTG, aktivasyon için Ca+2’ye bağımlılık göstermemesi nedeniyle gıda uygulamaları için son
derece uygundur. MTG, doku TG ile karşılaştırıldığında çok daha düşük maliyetle üretilebilmektedir. Özellikle,
Streptoverticillum mobaraense tarafından sentezlenen MTG gıda aplikasyonlarında ciddi bir ticari başarı yakalamış
durumdadır. MTG rekombinant DNA teknolojisi ile E. coli üzerinde de eksprese edilebilmektedir.
Fonksiyon ve aktivasyonunda kalsiyum bağımlılığı ile birbirinden ayrılması nedeniyle, doku TG’lerinden farklılık
gösteren MTG’nin enteral hücrelerle etkileşimi konusunda yeterli araştırma bulguları mevcut değildir. Benzer
şekilde; doku TG ve MTG’nin insan barsak sisteminde benzer etkileri oluşturup oluşturmadıkları da net olarak ortaya
konulmamıştır. Bu tez projesi kapsamında MTG’nin sindirim sonrasında enteral hücrelerdeki etkinliğinin ve doku TG
ile olası benzerliklerinin hücre kültürü ortamında hücre proliferasyonu, adhezyonu, immün hücrelerde aktivasyon ve
inhibisyonunun sitokin sekresyon etkileri belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Akkeçilerde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü‐1’in (IGF‐1) Laktasyon
Dönemindeki Değişimi
Proje Özeti
Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvancılık İşletmesinde yetiştirilen Akkeçi
ırkından tesadüfi olarak seçilecek 11 baş dişi keçiden iki haftalık periyotlar halinde laktasyon dönemi boyunca
alınacak kan örneklerinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü‐1’in (IGF‐1) değişimi incelenecektir. Bu şekilde
Akkeçilerde, laktasyon dönemi boyunca IGF‐1’in değişiminin saptanması ile birlikte bu dönemdeki fotoperiyot,
sıcaklık, nem ve sıcaklık nem indeksi (SNİ) gibi çevresel faktörlerin etkileri de araştırılacaktır.
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Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Biyokömürlerin Toprak Özellikleri ve
Buğday Verimine Etkilerinin Karşılaştırılması
Proje Özeti
Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte tuzlulaşma,
alkalileşme, asitleşme, erozyon, organik madde kayıpları, biyoçeşitlilikte azalma ve kirlenme gibi olaylar sonucu
dünyanın pek çok farklı ülkesinde toprak bozunumu sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Diğer yandan çeşitli
biyokütle materyallerinin karbonizasyonu ile elde edilen bir form olan "biyokömür”ün toprağa karıştırılmasıyla
toprakta karbon tutulmasının sağlanabileceği; sera gazı salınımlarının azaltılabileceği ve ayrıca toprak kalitesinin ve
tarımsal verimliğinin artırılabileceği gibi bulgulara ulaşılmıştır ki bu bu bulgular sürdürülebilir enerji üretimi ve çevre
sağlığı açısından biyokütle ve organik atıkların yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımı üzerine olan ilgiyi daha da
artırmıştır. Ülkemizdeki koşullarında termal karbonizasyon uygulamaları ile elde edilen biyokömürlerin tarımda
toprak düzenleyicisi ve gübre olarak kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda literatüre geçmiş bulgu mevcuttur. Bu bulgular
tavuk yetiştiriciliği sektörünün yüksek miktarlarda açığa çıkan bir atığı olan tavuk gübresinden üretilen biyokömür ile
ilgilidir. Doğrudan veya inorganik gübrelerle zenginleştirildikten sonra toprağa uygulanan tavuk gübresi kökenli
biyokömürün bitki verimi, beslenmesi ve ayrıca toprağın biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine olumlu etkilerinin
olduğu gözlenmiştir. Ancak Türkiye ölçeğinde sağlanmış bu değerli katkıların sınırlı sayıda ham‐madde kaynağı (tavuk
gübresi) ve karbonizasyon seçenekleri (piroliz) üzerine odaklanmış çalışmalar olduğu görülmektedir. Birçok sorunla
karşı karşıya olan düşük verimli toprak kaynaklarımızın biyokömür uygulamaları ile nasıl daha verimli hale
getirilebileceği konusu yeni fikirlere ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle farklı organik atık ve
biyokütle kaynaklarının farklı karbonizasyon uygulamaları ile elde edilen biyokömürlerinin toprağa uygulanabilir bir
materyal olarak test edilmesi gerekmektedir. Bu noktada tavuk gübresi, kentsel arıtma çamuru ve pirina (zeytinyağı
sanayi atığı) nedeniyle tarımsal amaçlı kullanılamayan atıkların değerlendirilmesi açısından önemli bir yaklaşımdır.
Bu bilgilerin ışığında bu araştırma kapsamında tavuk gübresi, pirina ve kentsel arıtma çamurları gibi ağır metal ve
organik toksik bileşenler içeren birtakım organik atıklardan farklı karbonizasyon uygulamaları ile elde edilmiş
biyokömürlerin deneysel koşullarda toprak özellikleri ve buğday verimine etkisi irdelenecektir.
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Buğday Tanesinin Demir ile Zenginleştirilmesine Yönelik Yapraktan
Demirli Gübreleme Stratejilerinin Geliştirilmesi
Proje Özeti
Kireçli topraklarda yetiştirilen bitkilerde demir (Fe) noksanlığı önemli bir sorundur. Buna bağlı olarak günlük kalori
ihtiyacını büyük oranda özellikle tahıl ile karşılayan toplumlarda da Fe noksanlığı sorunu oldukça yaygındır.
Günümüzde temel besin olarak tüketilen ürünlerin özellikle mikro elementler bakımından zenginleştirilmesi
(biyofortifikasyon) insan beslenmesi açısından önem taşıyan güncel çalışma konuları arasında yer almaktadır. Buğday
bitkisi Fe noksanlığı durumunda kökleriyle fitosiderofor salgılayarak kendisini Fe noksanlığı koşullarına adapte
etmiştir ve bu özelliği nedeniyle pratik koşullarda buğday bitkisine Fe’ li gübre uygulanmamaktadır. Bitkideki
mobilitesi zayıf olan Fe’ in yapraklardan tahıl tanesine taşınması oldukça sınırlıdır. Topraktan Fe’ li gübreleme yapılsa
da Fe’ in taneye taşınımının sınırlı olması nedeniyle tanenin Fe ile zenginleştirilmesinde yapraktan Fe uygulaması
etkili bir strateji olacaktır. Yapraktan uygulanan besin maddesinin absorbsiyonu; molekül büyüklüğü, iyon yükü, besin
maddesinin mobilitesi ve bazı çevresel faktörler tarafından etkilenmektedir. Projemizin temel amacı nano boyutta
elde edeceğimiz (<100 nm) Fe’ in tane Fe içeriğini zenginleştirmedeki etkisini FeSO4 ve Fe‐EDDHA ile
karşılaştırmaktır. Buna ilave olarak yapraktan üre uygulamasının Fe alımı ve taşınımı üzerine olan etkisini belirlemek
amacıyla yapraktan Fe uygulamaları üreli ve üresiz yapılacaktır. Ankara‐Haymana’da iki yıllık tarla denemesi şeklinde
yürütülecek olan projemizde buğday bitkisinin tane Fe içeriğini artırmada etkili olan yapraktan gübreleme
stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Ege Bölgesi Zeytin Alanlarında Görülen Coccoidea (Hemiptera)Türlerinin
Belirlenmesi ve En Zararlı Türün Biyo‐Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar
Proje Özeti
Zeytin binlerce yıllık kültürel, tarihsel, tarımsal ve ekonomik öneme sahip bir meyve türüdür. Türkiye de en fazla
zeytin alanı ve üretimi Ege Bölgesi'n de yapılmaktadır. Zeytincilikte, zeytinin kalite ve kantitesini etkileyen önemli
zararlı gruplarından biri de Kabuklubitler ve koşniller (Coccoidea:Hemiptera)'dır. Buna rağmen bu güne Ege Bölgesi
zeytinliklerinde bulunan Coccoidea türleri, yoğunlukları ve doğal düşmanlarını ele alan bir çalışma yapılmamıştır. Bu
nedenle Ege Bölgesi'nin en yoğun zeytin alanlarına sahip üç ili (Aydın, İzmir, Manisa) seçilerek Coccoidea üst
familyasına bağlı olan türler, bu türlerin yoğunluğu ve doğal düşmanlarının tespiti ve en zararlı olan türün biyo‐
ekolojisi araştırılması hedeflenmiştir. Projenin birinci yılında arazi surveyleri yapılarak türler, doğal düşmanları ve
yoğunlukları belirlenecektir. Buna bağlı olarak en zararlı olarak belirlenmiş olan türün biyo‐ekolojisi (döl sayısı,
kışlama dönemi, doğal düşmanları, populasyon değişimi, doğal düşmanların zararlı populasyonu üzerindeki etkileri)
araştırılacaktır. Araştırma sonucuna göre, bu zararlının zeytinde meydana getirdiği zararın azaltılmasına yönelik
öneriler belirlenecektir.
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Korunan Alan Planlamasında Peyzaj Değerlerinin Mekansal Dağılımlarının
Saptanması: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Örneği
Proje Özeti
Brown ve Reed’in (2000) geliştirdiği ilk peyzaj değerleri tipolojisi 13 değerden oluşmaktadır. Bunlar; peyzajın estetik
değeri, rekreasyon değeri, biyoçeşitlilik değeri, yaşam sağlama değeri, ekonomik değeri, öğrenme değeri, tarihi
değeri, kültürel değeri, gelecek değeri, hizmet değeri, manevi değeri, terapötik (iyileştirici) değeri ve varoluş değeridir
(Brown 2012). Bu değerler tipolojisi daha sonra orman planlaması, milli park yönetimi, turizm gelişimi, korunan
alanların tanımlanması, yaban hayatı uygunluk analizleri, kırsal kalkınma ve ekosistem hizmetlerinin tanımlanması
konularına uyarlanarak da kullanılmıştır (Brown ve Weber 2012). Son yıllarda, korunan alan yöneticilerinin, yöre
halkını karar alma süreçlerinin dışında tutmanın doğru ve uygulanabilir bir yaklaşım olmadığının farkına varmasına
paralel olarak koruma ve korunan alan yönetiminde katılımcı yaklaşımlar daha yaygın hale gelmiştir. Ancak katılımın,
bilgi sağlanmasından karar alma süreçlerinde yer almaya, yönetim kontrolüne sahip olmaya kadar farklı biçimleri
vardır. Bilgi paylaşımı yöntemi, ilgi gruplarının çok sınırlı olarak dahil edildiği bir katılım biçimidir. Diğer katılım
biçimlerinde ise ilgi grupları daha fazla aktiftirler (Anonim 2007). Bu çalışmada; İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
ile doğrudan/dolaylı ilişki içinde olan tüm ilgi gruplarının, Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri (KCBS) aracı yardımıyla
içinde yaşadıkları/etkilendikleri/etkiledikleri peyzaja ait değerlerin belirlenmesi ve bu değerlerin mekânsal olarak
ifade edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma, farklı ilgi gruplarının peyzaj değerlerine ilişkin görüşlerini internet
tabanlı bir araç yardımıyla mekânsal olarak ifade etmelerine ve KCBS aracının ülkemizde ilk kez kullanılmasına olanak
sağlayacağı için önem taşımaktadır.
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Bazı Yabani Orkide Türlerinden Elde Edilen Saleplerin Maraş Usulü
Dondurma Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Proje Özeti
Maraş ve Maraş usulü dondurma, ülkemizde üretimi yapılan ve ülkenin çeşitli bölgelerine, hatta yurtdışına satışı
yapılan geleneksel bir ürünümüzdür. Ürünün kendine özgü lezzetinin, üretiminde kullanılan keçi sütü ve dağlarda
yetişen yabani orkidelerden elde edilen salepten kaynaklandığı bilinmektedir. Salep, Türkiye’de Orchidaceae
familyasına ait 10 farklı cins ve 80 farklı tür yabani orkideden elde edilebilmektedir. Bu zenginliğe rağmen ülkemizde
yetişmekte olan bu yabani orkide türlerinden elde edilen saleplerinin çok azının özellikleri bilinmektedir. Tez
kapsamında, en az 30 farklı tür yabani orkideden elde edilen saleplerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ülkemize
özgü Maraş usulü dondurmanın daha önce incelenmemiş yönlerinin ortaya konması hedeflenmektedir.
Günümüzde çeşitli sebeplerle türlerinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız yabani orkidelerin
çoğaltılabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Tez çalışmasından elde edilecek sonuçlar ile yabani
orkide türlerinin yayılım alanlarının artırılmasında, hangi türlerin üzerinde çalışılmasının dondurma üretimi açısından
daha önemli olacağı ortaya konmuş olacaktır. Bu amaçla, özellikleri belirlenen salepler Maraş usulü dondurma
üretiminde kullanılacak ve örneklerin çeşitli fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri incelenecektir. Bu konuda daha
önce yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.
Endüstriyel koşullarda Maraş usulü dondurma üretiminde genellikle salep‐stabilizer karışımı kullanılmaktadır. Ancak
salep‐stabilizer karışımının hangi oranda kullanımının daha iyi sonuç vereceği ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Tez çalışması kapsamında bahsedilen bu eksikliğin giderilebilmesi amacıyla, Maraş usulü
dondurma üretiminde farklı oranlarda salep‐stabilizer karışımları kullanılacak ve örneklerin çeşitli fiziksel, kimyasal
ve duyusal özellikleri incelenecektir. Böylece, üretimde sadece günümüze kadar elde edilmiş deneyimlere bağlı
olarak kullanılan salep‐stabilizer karışım oranlarından en uygun olanının bilimsel verilerle ortaya konması
hedeflenmektedir.
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Dut Kabuklu Biti (Pseudaulacaspis Pentagona Targioni‐Tozzetti)
Hemiptera: Diaspididae)’nin Farklı Sıcaklık Koşullarında Gelişimi, Tahmin
ve Erken Uyarı Çalışmalarında Kullanım Olanakları
Proje Özeti
Böceklerle en etkili mücadele, zarar ortaya çıkmadan önce tahmin etmek ve önlem almaktır. Sıcaklık tüm canlılarda
olduğu gibi böceklerin de yaşam süresi, üremesi, cinsiyet oranı, yayılması ve salgın yapmasında rol oynayan en önemli
abiyotik faktördür. Bu nedenle iklim faktörlerinden özellikle sıcaklıkla olan ilişkilerinin laboratuvar ve doğa
koşullarında izlenerek ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de dut, şeftali ve kivi gibi
meyvelerde önemli bir zararlı olan, termofil, polifag Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni‐Tozzetti)
Hemiptera: Diaspididae)’nin literatürde mevcut olmayan ya da daha fazla doğrulama gerektiren maksimum ve
minimum gelişme eşiklerinin, gelişme süresi, yumurta verimi, ömür süresi, hareketli larva çıkışı ve ergin erkek uçuşu
ile cinsiyet oranı gibi biyolojisi ile ilgili verilerinin toplanması ve belgelenmesi gerekmektedir. Çalışma sabit ışıklanma
rejimi (16:8 (aydınlık: karanlık)), sabit nispi nem (%60 ±5) koşullarına sahip iklim odasında (veya iklim kabininde) ve
10‐35 ?C aralığında farklı sıcaklıklarda dut bitkileri üzerinde yapılacaktır. Laboratuvar koşullarında elde edilen
verilerle doğa koşullarında dut fenolojisi ve dut üzerindeki P. pentagona bireylerinden elde edilen veriler
karşılaştırılacak, gün‐derece toplamları (degree‐day) saptanacak, zararlının tahmin ve erken uyarısı için gerekli veriler
elde edilecektir.
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Salsola Turcica Yıldırımlı, Salsola Boissieri Botsch. Subsp. Boissieri ve
Salsola Boissieri Botsch. Subsp. Serpentinicola (Freitag & Özhatay) Freitag
& Uotila Taksonlarının Ekolojik Adaptasyonlarının Araştırılması
Proje Özeti
Biyolojik zenginliklerin önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmakta ve korunmalarına yönelik çabalar ve çalışmalar
artmaktadır. Gerek ekosistem gerekse tür bazında koruma çalışmalarının temeli öncelikle korunacak ekosistem veya
türün tanınması, ekolojik özelliklerinin, yaşam koşulları ve ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi
konum, sahip olduğu iklim, topoğrafya, toprak çeşitliliği sayesinde benzer kuşakta bulunduğu pek çok ülke ve
bölgeden daha zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Son yıllarda habitat parçalanması, tarım, madencilik vb. gibi faaliyetler
bu çeşitliliği tehdit etmektedir. Bu tehditlerin artması özellikle belirli habitat koşullarına özelleşmiş doğal taksonların
potansiyel kullanımlarının belirlenebilmesi için tanınmalarının gerekliliğini arttırmıştır.
Ülkemizde ve dünyada artan bir sorun olarak güncelliğini koruyan toprak tuzlanması önemli toprak kayıp
sebeplerinden biridir. Chenopodiaceae familyası tuzdan etkilenmiş veya doğal tuzlu topraklarda yayılış gösteren
taksonlar bakımından zengin olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu familya içerisinde Salsola L. cinsi tuzlu ve yarı‐tuzlu
habitatlara adapte olmuş taksonlar içermektedir. Bu taksonlardan Salsola turcica Yıldırımlı, Salsola boissieri Botsch.
subsp. boissieri ve Salsola boissieri Botsch. subsp.serpentinicola (Freitag & Özhatay) Freitag & Uotila birbirlerine çok
yakın akraba olmalarına karşın çok farklı habitatlara uyum sağlamışlardır. Salsola turcica Yıldırımlı (Hoş Soda) kısa,
tamamen odunsu ve yastıksı bir bitki olup; step ve jipsli alanlarda, 950‐1000 m de yayılış gösterir. Bu tür, İran‐Turan
elementi ve endemiktir. Salsola boissieri Botsch. subsp. boissieri alttürü ise alçak, odunsu ve yastıksı bitkilerdir.
Kayalıklarda, bayırlarda, taşlık yamaçlarda 900‐2500 m’ de yayılış gösterir ve İran‐Turan elementidir. Salsola boissieri
Botsch. subsp.serpentinicola (Freitag & Özhatay) Freitag & Uotila (Pul Sodası) alttürü endemik olup; serpantin
kayalardan kaynaklanan iskelet gibi topraklar üzerinde açık komünitelerde ve kaya çatlaklarında, 1600‐2000 m de
yayılış gösterir.
Yapılacak bu çalışma sayesinde, birbirine çok yakın akraba olan Salsola cinsine ait S. turcica, S. boissieri subsp.
boissieri ve S. boissieri subsp. serpentinicola taksonlarının ekolojik adaptasyonlarının araştırılarak yaşam ortamlarına
uyumlarını sağlayan özellikleri belirlenecektir. Bu üç taksonun da yayılış alanlarındaki habitat özellikleri, toprak
özellikleri, iklim koşulları belirlenecektir. Aynı zamanda taksonlara ait morfometrik ölçümler, morfolojik & anatomik
ölçüm ve analizler, tohum örneklerinin çimlendirilmesi ve prolin analizi gerçekleştirilecektir. Tüm bu veriler
sonucunda da taksonları birbirinden ayıran ve
Yaşam alanlarına adaptasyonlarını sağlayan özellikler belirlenecektir.
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Askorbik Asit ve/veya Kafein‘in Nano Malzemelerle Modifiye Edilmiş
Karbon Elektrot Yüzeylerinde Voltametrik Analizi
Proje Özeti
Bu projede üretilmesi tasarlanan modifiye elektrotların destek maddesinde, yüksek iletkenlik gösteren grafen, TiO2,
karbon nanotüp ve sepiolit kili gibi malzemeler kullanılacaktır. Hazırlanacak olan modifiye elektrotlarda kullanılması
planlanan bu tür destek maddeleri, yüzey alanını arttırarak birim alandan geçen elektron miktarını arttırmakta ve
dolayısıyla artık akımı düşürerek maddelerin daha düşük derişim seviyelerde tayinlerine olanak sağlamaktadır.
Ayrıca, son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar dikkate alındığında grafen, çeşitli nanoparçacıklar, nanotüpler ve
nanokillerle katkılanarak hazırlanacak yeni elektrotların kullanılan mevcut elektrotlara kıyasla çok daha düşük alt
tayin sınırı, oldukça geniş çalışma aralığı ve elektrokatalitik etki gibi mevcut literatürlere nanobiyoteknoloji alanına
çok üstün yenilikler ve iyileşmeler sağlaması hedeflenmektedir.
Bahsi geçen destek maddeleri ile uygun oranlarda grafit tozu ve mineral yağı ile oluşturulan pasta, elektrot gövdesine
yerleştirilecek ve bu şekilde modifiye karbon pasta elektrot yüzeyleri hazırlanmış olacaktır. Hazırlanan elektrotlarda
modifikasyonun gerçekleşip gerçekleşmediği dönüşümlü voltametri (CV), elektrokimyasal empedans spektroskopi
(EIS) gibi elektrokimyasal yöntemlerle belirlenecektir. Daha sonra bu yeni elektrot yüzeylerinin, Askorbik asit ve
Kafein’in elektroanalitik tayininde kullanılması düşünülmektedir. Bu maddelerden biri olan Askorbik asit, bütün canlı
dokularda bulunur. Doğada çok yaygın şekilde bulunan bu vitaminin en zengin kaynaklarını taze meyve ve sebzeler
ve çiğ et oluşturur. Bu meyvelerden özellikle sitrus meyveleri (limon, portakal, greyfurt), kivi ve domatesin dış
kısımları (kabuk) askorbik asit bakımından zengindir.
Piyasada bulunan tüm içecekler ve bitki çayları askorbik asit (C vitamini) açısından oldukça zengindir. Canlı hayatı
açısından bu kadar öneme sahip olan askorbik asitin günlük hayatta kullanılan içeceklerde ve farmasötik
preparatlarda basit, hızlı, ucuz ve duyalı bir yöntemle analizi önemlidir.
Kafein ise, doğal olarak kahvede, çayda, yerba mate'de, guarana'da ve az miktarda, kakao içinde bulunur. Kafein,
merkezi sinir sistemine etki ederek, beyne giden ve beyinden gelen mesajları hızlandırır ve stimülan etkisi yapar.
Sağlıklı bireylerin aldıkları ılımlı kafein miktarları muhtemelen zararlı değildir. Bununla birlikte düzenli olarak yüksek
miktarlarda kafein kullanmak (350 mg/gün) sağlığı olumsuz etkiler. Bu nedenle günlük hayatta tükettiğimiz yiyecek
ve içeceklerdeki kafein miktarının analizi önemlidir
Bu projede askorbik asit ve kafeinin yeni hazırlanan elektrot yüzeylerinde elektrokimyasal davranışları incelendikten
sonra elektroaktivite özelliklerine göre her bir madde için ayrı ayrı elektrokimyasal yöntemler geliştirilecektir.
Geliştirilen voltametrik yöntemler çeşitli gerçek numunelere özellikle piyasada bulunan içecek numunelerine ve
askorbik asit için ayrıca farmasötik preparatlara uygulanacaktır.
Geliştirilecek voltametrik yöntemlerdeki sinyale, inorganik (Na+, K+, vb) ve organik türlerin (sitrik asit, dopamin,
glikoz vb) bir girişim etkisi olup olmadığı araştırılacaktır.
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Yukarı Ceyhan Nehri ve Göksu Nehri (Seyhan)’nde Dağılım Gösteren Garra
rufa (Heckel, 1843)’ nın Mofrometrik ve Genetik Varyasyonları
Proje Özeti
Bu çalışmada, Yukarı Ceyhan Nehri ve Göksu Nehri(Seyhan) üzerinde dağılım gösteren Garra rufa’nın morfometrik
ve genetik varyasyonlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2014‐2015 yıllarında Yukarı Ceyhan
Nehri ve Göksu Nehri’nde seçilmiş olan 10 istasyondan toplanan Garra rufa populasyonlarına ait örneklerin
morfometrik varyasyonlarının belirlenmesi için 22 adet morfometrik karakter ve 9 adet meristik karakter kullanılacak
ve iki nehir sistemi arasındaki varyasyonların ortaya konması amacıyla tek yönlü varyans analizi (One‐Way ANOVA)
ve temel bileşen analizleri (PCA, Kaiser‐Meyer) uygulanacaktır. Genetk varyasyonların ortaya konması amacıyla
mtDNA ’da bulunan sitokrom c oksidaz alt ünite I (COI) geninin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği ile
çoğaltılarak, filogenetik analizleri sonucunda genetik uzaklıklarının ortaya çıkarılması sağlanılacaktır.
Çalışmada özellikle Seyhan Nehri ve Ceyhan Nehrinde yayılım gösteren Garra rufa türünün diğer Garra türleri
arasındaki filogenetik ilişkisi, ilk defa yapılacak olan analizlerle elde edilecek veriler yoluyla kapsamlı olarak ortaya
koyulacaktır.
Çalışmanın sonucunda, Ceyhan Nehri’nin üst havzalarında (Yukarı Ceyhan Havzası) ve Seyhan Nehri’nin kollarından
olan Göksu Nehri arasındaki popülasyon içi ve popülasyonlar arasındaki varyasyonlar ortaya konarak Barkoding Life
Data Systems (BOLD) veri tabanına DNA barkod kaydının yapılacaktır.
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Düzce ve Zonguldak İllerinde belirlenmiş olan alanlarda Karasal ve Denizel
Tardigrada Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi
Proje Özeti
Tardigrada kelimesi latince ismi tardus (yavaş) ve gradi (adımlamak) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Ayıya
benzeyen hantal görünüşü ve yavaş hareket eden vücudu ile su ayıcığı olarakta adlandırılmaktadır. Mikroskobik olan
bu canlıların genel olarak sırt kısmı dışbükey ve ventral kısmı düz olup uzunluğu yeni doğanlarda 50 µm, yetişkinlerde
ise 1 mm ye kadar çıkabilen dört çift kısa bacaklı omurgasız hayvanlar şubesine ait canlılardır. Bu şube ile ilgili ilk
taksonomik çalışma Alman Zoolog Johann August Ephraim Goeze tarafından 1773 yılında gerçekleştirilmiştir. Şimdiye
kadar Heterotardigrada ve Eutardigrada olmak üzere iki sınıf; 1200 den fazla türün teşhisi yapılmıştır. Türkiye’ de ise
ilk ve en yoğun çalışmalar İtalyan bilim adamı Walter Maucci tarafından 1973 yılında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra
Ramazzotti (1983), Kaczmarek (2012) ve Tekatlı ve arkadaşları (2015) nın katkıları ile Türkiye Tardigrada şubesine ait
17 cinse ait 56 tür teşhis edilmiş ve bu türlerin altı tanesinin endemik olduğu anlaşılmıştır. 1973 ten bu yana Türkiye
tardigratları hakkında 11 makale ve 5 bildiri yayınlanmıştır. 56 türden 6 sının yeni kaydı Türk araştırmacılar tarafından
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen literatürde Türkiye tardigratların taksonomisi hakkında büyük bir eksiklik
bulunmaktadır. Bu çalışma ile literatürdeki eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Yapılacak olan bu projenin programlı bir şekilde yürütülmesi için çalışma 3 bölüme ayrılacaktır. İlk bölümde Batı
Karadeniz’e kıyısı olan Düzce (Büyükmelen çayı, Akçakoca Merkez Cumayanı mesire alanı, Akçakoca limanı, Akkaya
Köyü piknik alanı) ve Zonguldak(Ereğli limanı, Merkez limanı, Filyos Limanı, Yenice Irmağı, Kutlu doğum ormanı, Alaplı
limanı) illerindeki seçili bölgelerden yosun, liken, yaprak döküntüsü ile denizel alandaki supralittoral bölgede bulunan
tardigratlar Mayıs ve Eylül 2016 tarihlerinde toplanacaktır. Çalışmanın 2. bölümünde ise örnekler laboratuvara
getirilerek canlıların eldesi sağlanacaktır. Son aşamada Tardigrada faunasına ait türlerin morfolojik karakterlerinden
yararlanılarak Faz Kontrast ve Elektron Taramalı Mikroskopları yardımı ile teşhisleri gerçekleştirilecektir. Seçilen iller
ilk defa çalışılacak olup, Türkiye denizel ve karasal tardigratları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı ve taksonomik
veri tabanına yeni tür kayıtlarının eklenmesi açısından önemli katkı sağlayacaktır.
Daha önceden de yabancı araştırmacılar Türkiye' nin Tardigrada Şubesi için uygun habitatları içeren özelliklere sahip
olduğunu belirten birçok araştırma yapmış ve yeni taksonlar teşhis etmişlerdir. Fakat yapılmış olan bu çalışmalar
sınırlı kalmış ve Türkiye’ nin Tardigrada türlerinin dağılımına dair yeterli bilgi sağlanamamıştır. Yapılması hedeflenen
bu çalışma ile tardigratların çeşitliliğini ortaya koymak ve gelecekte araştırılması olası olan doğal kaynakları korumada
rolünün bulunup bulunmamasına öncülük etmesi hedeflenmiştir.
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Tuz Gölü’nde Yayılış Gösteren Endemik Salsola Anatolica Allen ve Salsola
Stenopterawagenitz Türlerinin ISSR Tekniği ile Moleküler Ayrımının
Araştırılması
Proje Özeti
Birbirinden ayırması çok güç olan Salsola stenoptera ve bazı kaynaklarca (Uotila 2011) Salsola stenoptera türünün
sinonimi olduğu kabul edilen Salsola anatolica türlerinin yapılacak çalışmalar sonucunda elde edilecek ISSR
desenlerinin lokalitelere mi yoksa türlere göre mi korelasyon gösterdiğine bakılarak bu iki türün farklı türler olup
olmadığına karar verilmesi amaçlanmıştır.
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Ankara Atmosferinde Polen ve Küf Alerjenlerinin Yüksek Hacimli Hava
Örnekleyicisi ile İzlenmesi ve İmmunogold Yöntemi ile Yerlerinin
Gösterilmesi
Proje Özeti
Atmosferde rüzgarla dağılan ve airborne adı verilen partiküllerden bir çoğunun alerjik hastalıklar ile bağlantılı
oldukları bilinmektedir. Özellikle polenler ve küf sporları alerjik etkileri bakımından diğer airbornlara göre daha
önemlidir. Bu nedenle bir çok ülkede havadaki polen ve küflerin miktar, çeşit ve dağılımları konusunda birçok
araştırmalar bulunmaktadır. Son zamanlarda polenlerin atmosferdeki miktarlarının yanı sıra, doğrudan
aeroalerjenlerin belirlendiği çalışmalar öne çıkmaktadır. Çoğunlukla Yüksek Hacimli Hava Örnekleyici adı verilen
cihazlarla toplanan örnekler; PCR veya immünokimyasal yöntemlerle incelenerek atmosferdeki aeroalerjen
yoğunluğu belirlenmektedir. İklimdeki değişiklikler polen ve spor konsantrasyonunu etkilediği kadar polen ve
sporlardan alerjen salınımını da etkilemektedir.
Atmosferdeki alerjik polenler kadar, en alerjik küflerden biri olan Alternaria spor konsantrasyonunda genel olarak
artma eğilimi gözükmektedir. Artan polen ve spor konsantrasyonuna bağlı olarak atmosfere salınan alerjen
miktarının takibi de önem kazanmaktadır. Önerilen projede iki yıl boyunca etkin mevsimde (Mart ayının başından
Eylül ayının sonuna kadar) Ankara ili atmosferinde yer alan ve insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olan Alt a 1
alerjeninin miktarı, yüksek hacimli hava örnekleyici (Chemvol) ile toplanacaktır. Örneklerin içerdiği aeroalerjen
miktarı ELISA yöntemi ile belirlenecektir. Ayrıca aynı dönem içerisinde bu alerjenleri taşıyan Alternaria sporları
Burkard volumetrik tuzağı ile toplanacak ve mikroskobik olarak sayımları da gerçekleştirilecektir. Bu sayım verileri ile
atmosferden doğrudan elde edilen alerjen miktarları karşılaştırılarak atmosferde spor başına düşen alerjen miktarları
belirlenecektir. Meteorolojik faktörlerin sporlardan aeroalerjen salınımına etkisi de incelenecektir.
Alerjen proteinlerin lokalizasyonu ve dağılımı onların hücresel fonksiyonları anlamak için önemli bilgiler sağlar. Bu
kapsamda, projede, en alerjik polenlerde yer alan, Bet v 1, Amb a 1 ve Phl p 5 alerjenleri ile Alternaria alternata’dan
izole edilen Alt a 1 major alerjeninin immunogold yöntemi ile TEM kesitlerinde, polen ve spor içerisinde lokalize
oldukları bölgeler saptanacaktır. Bu sayede alerjen proteinlerin hem metabolik fonksiyonları hem de ekolojik etkileri
hakkında veriler elde edilecektir.
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Türkiye Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonları Üzerinde Palinolojik
Araştırma
Proje Özeti
Caryophyllaceae (Karanfilgiller) familyası içinde yer alan Dianthus L., cinsi ülkemizde 76 tür ile temsil
edilmektedir.Türkiye Florasında cins için az sayıda örneğe dayanarak yapılmış betimlemeler ve cins için kullanılan
taksonomik karakterlerin çoğu zaman yetersiz kalması Türkiye Dianthus taksonlarının sınıflandırılmasında problem
yaratmıştır. Ayrıca Dianthus cinsinin taksonları arasında hibridizasyon mevcuttur. Türlerin taksonomik
problemlerinin çözümünde ve bir taksonun hibrit olup olmadığını belirlemede palinolojik sonuçlar oldukça önemli
rol oynamaktadır. Dianthus L. cinsinin Türkiye’de ve tüm dünyada çok az sayıda taksonunun polen morfolojisi
araştırılmıştır. Yapılacak bu çalışma sayesinde cinsin Türkiye’de yayılış gösteren ulaşabildiğimiz taksonlarının polen
morfolojileri ışık mikroskobu (LM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) altında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
Sonuçlar yorumlanarak cinsin polen morfolojisine dayanan betimlemeler yapılacak ve sistematik problemlerinin
çözümüne katkıda bulunulacaktır. Elde edilen veriler ışığında Dianthus taksonları arasındaki filogenetik ilişkileri
belirlemek için UPGMA dendogram oluşturulacak ve taksonların ayrımında kullanılan palinolojik karakterlerin önem
derecesini belirlemek amacıyla PCA (Principle component analysis) yani temel bileşenler analizi yürütülecektir.
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ONO ve ONNO Tipindeki Schiff Bazlarından Hazırlanmış Çok Çekirdekli
Komplekslerin Elektron İyonlaştırma Yöntemiyle Kütle Spektrometresinde
İncelenmesi
Proje Özeti
ONNO tipindeki bis‐N,N’‐(salisiliden)‐1,3‐diaminopropan, bis‐N,N’‐(salisiliden)‐1,4‐diaminobutan kullanılarak tek, iki,
üç ve dört çekirdekli Ni2+ , Cu2+ koordinasyon bileşikleri hazırlanacaktır. Bunun yanısıra, N‐(salisiliden)‐2‐hidroksi
anilin ve benzeri ONO tipindeki ligantlarla bis‐(2,6‐(pirazil)‐1‐il) piridin ve türevleri kullanılarak tek ve iki çekirdekli
koordinasyon bileşikleri hazırlanacaktır. Bu maddeler önce IR spektroskopisi ve element analizleri ile karakterize
edilecektir. Daha sonra, 70 eV’luk elektronlarla iyonlaştırılarak bir kuadropol kütle analizöründe verdikleri sinyaller
incelenecektir. Çalışmada, koordinasyon bileşiklerinin moleküler sinyallerinin ve fragmentlerinin kütle değerlerinin
yorumlanması planmaktadır.
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Bakır (Cu+2), Kurşun (Pb2+) ve Kadmiyum (Cd2+) Ağır Metal Streslerine
Maruz Kalmış Aspir (Carthamus tinctorious L.) Çeşitlerinde Oleik Asidin
(Omega‐9) Linoleik Aside (Omega‐6) Çevriminden Sorumlu Olan FAD2 Geni
mRNA İfade Seviyelerinin Real‐Time PCR Aracılığıyla Analizi
Proje Özeti
Amerikan safranı, yalancı safran ve boyacı safran gibi farklı isimlere sahip olan aspir bitkisi; tek yıllık, geniş yapraklı,
sarı, kırmızı, turuncu ve beyaz renkli çiçekleri olan, dikenli ve dikensiz türleri bulunan, çeşitli çevre koşullarına
dayanıklı bir bitkidir.
Aspir, önemi henüz tam olarak anlaşılamamış, dünya tarımına ve ekonomiye katkısı sağlanamamış önemli bir yağlı
tohum bitkisidir. İçerdiği ortalama yağ oranı %30‐45 arasında değişebilen aspir bitkisi, önemli bir yağ bitkisidir. Aspir
bitkisinin yağ içeriğinde 2 önemli yağ asidi bulunmaktadır. Birincisi; Linoleik (Omega‐6) yağ asiti olup, kimya ve yem
sanayinde önemli hammadde kaynağıdır. Diğeri ise Oleik yağ asidi (Omega‐9, zeytin yağı kalitesine yakın) olup,
yemeklik olarak kullanılabilecek kaliteli bir yağ çeşididir.
Günümüz dünyasında ekosistemin birer parçaları olan toprak, su ve hava gibi ekosistemlerde yoğun bir şekilde
birikmeye başlayan ağır metaller, bitkilerden insanlara kadar hemen her çeşit organizma için tehlikeli oranlarda
giderek artan ve acilen tedbir alınmasını gereken bir çevre sorunu halini almıştır. Günümüzde teknolojiyle birlikte
endüstriyel ürünlerin hızla artması ve yaşam kalitesinin yükselmesine paralel olarak, ağır metallerin kullanım alanları
da giderek artmaktadır. Bu artışta, tarımsal uygulamalarda (kimyasal ilaçlarla mücadele) kullanılan mücadelenin de
önemli payı vardır. Ağır metal kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla artan ağır metal kirliliği, artık küresel bir problem
haline gelmiştir.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan projede, Bakır (Cu+), Kurşun (Pb2+) ve Kadmiyum (Cd2+) ağır metal streslerine
maruz kalmış Aspir (Carthamus tinctorious L.) çeşitlerinde oleik asidin linoleik aside çevriminden sorumlu olan FAD2
geninin mRNA ifade seviyelerinde olabilecek muhtemel etkileri incelenecektir.
5’i (Remzibey, Dinçer, Balcı, Linas ve TRE‐ASO12/08) yerli, 2’si (Ayaz (İran) ve BDYAS‐4 (ABD)) yabancı olmak üzere
toplam 7 aspir çeşidinde, 9 adet FAD2 geninin yaprak, kök, kotiledon ve hipokotil kısımlarından/dokularından
örnekler alınacak ve bu dokulardaki ifadesi Real‐Time PCR aracılığıyla analiz edilecektir.
Aspir tarımının yapıldığı toprak özelliklerinin/içeriğinin ve herbisit kullanımının, önemi günden güne artış gösteren
aspir bitkisinde oleik asidin linoleik aside çevriminden sorumlu olan FAD2 genlerinin ifadesi üzerine etkileri
belirlenmiş olacaktır. Ayrıca; elde edilen verilerin ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Bina Su Sistemlerinden İzole Edilen Farklı Legionella Türlerinin A549
Alveoler Epitel Hücrelerine Sitopatojenik Etkilerinin Karşılaştırılması
Proje Özeti
Legionella, gram‐negatif, aerob, sporlanmayan, kapsül oluşturmayan, 20‐60 ?C arası sıcaklıklarda yaşayan ve nemli
ortamları seven, çomak şeklinde bir bakteridir. Legionella bakterisi, doğadaki su kaynaklarında ve toprakta az
miktarda bulunduğu gibi sıcaklık değişiminin fazla olduğu insan yapımı su sistemlerinde daha fazla bulunmaktadırlar.
Ayrıca memelilerin akciğerlerinde makrofaj ve epitel hücrelerine yerleşirler. Legionella bakterisinin insanlarda sebep
olduğu Lejyoner hastalığı su sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Legionella havada asılı su damlacıkları yoluyla
akciğerlere girmektedir. Legionella’nın bulunduğu havanın solunması ile üst solunum yoluna giriş yapan bakteriler
akciğerlere yerleşmektedirler. Bu şekilde insanlarda Lejyoner hastalığına yol açmaktadırlar. Legionella en fazla
immün sistemi zayıflamış hastaları etkilediği için özellikle hastaneler hastalığın yayılması için riskli ortamlardır. Ayrıca
diş merkezleri, diyaliz ve solunum cihazları gibi su sistemlerinin kullanıldığı birimler, klimalar, dekoratif su havuzları
ve oteller gibi kalabalık ortamlar hastalığın yayılması için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle Lejyoner hastalığı,
hastane enfeksiyonlarına yol açtığı gibi toplumsal etkili bir hastalık olarak da görülmektedir. Lejyoner hastalığı ölüm
riski nedeniyle, su sistemlerinde potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Legionella bakterisinin farklı türlerinin akciğer
alveoler epitel hücrelerindeki etkileri ve mekanizmaları üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kuşkusuz
bakterinin ve etkilerinin daha iyi tanınmasını sağlamakla kalmayıp hastalığa karşı yapılacak tedavilere de ışık
tutacaktır. Bu çalışmada ülkemizin farklı bölgelerindeki hastane ve otellerin su sistemlerindeki Legionella
bakterilerinin alt türlerini belirleyerek, A549 alveoler epitel hücrelerine olan sitopatojenik etkilerini in vitro ortamda
göstermeyi hedeflemekteyiz.
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Poliakrilonitril Liflerin Kimyasal Modifikasyonu ve Modifiye Edilmiş Liflere
Gümüş Parçacıkları Çöktürülerek Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
Proje Özeti
Sunulan projede, poli(akrilonitril) (PAN) lifler, akrilik asit, metakrilik asit, itakonik asit, krotonik asit ve maleik asit gibi
‐COOH grubu taşıyan monomerler ve monomer karışımları ile kimyasal aşı kopolimerizasyon yöntemi kullanılarak
aşılama ile modifiye edilecektir. Daha sonra modifiye edilmiş lifler üzerinde gümüş iyonları biriktirildikten sonra lif
yüzeyinde Ag parçacıklar çöktürülerek Ag parçacık/aşı PAN lif kompozitleri elde edilecektir. Çalışmada PAN lifin aşı
kopolimerlerinin hazırlanması için kullanılacak monomer ve başlatıcı türü ve derişimi, polimerizasyon sıcaklığı ve
süresi gibi aşı kopolimerizasyon koşullarının aşılama verimi üzerine etkileri incelenecektir. Böylece aşılanmış PAN
liflerden en yüksek Ag içeriği ve elektriksel iletkenliğe sahip kompozit hazırlama koşulları belirlenebilecektir.
Hazırlanacak kompozitlerin yapıları FTIR, XRD, XPS gibi teknikler yardımıyla aydınlatılacak, kopolimer ve kompozitin
ısıl davranışındaki değişimler bileşenleri ile karşılaştırılacak ve içerdiği gümüş miktarı TGA ve DSC teknikleri ile
izlenecektir. Ayrıca yüzey morfolojileri SEM tekniği ile incelenecektir. Ag parçacık/aşı PAN lif kompozitinin kesit
görüntülerinden Ag parçacıklarının liflere difüzlenme dereceleri belirlenmeye çalışılacaktır. Uygulama alanı olarak,
farklı tür bakterilere karşı kompozit liflerin antibakteriyel aktiviteleri incelenecektir. Ayrıca kompozitlerin
antibakteriyel aktivitelerinin ve iletkenliklerinin ticari kuru temizleme ile yıkama ve ev tipi yıkamaya karşı dayanımı
da izlenecektir. Ayrıca sentezlendiği koşullarda en yüksek elektriksel iletkenliğe sahip olan kompozitin
elektromanyetik girişim (EMI)'e karşı koruyucu olarak kullanılabilirliği de araştırılacaktır.

138

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELER

Prof. Dr. Meltem ÇELİK

Fen Fakültesi Kimya Bölümü
E-posta: mecelik@science.ankara.edu.tr

Polimer/Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı
Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Özeti
Bu çalışma, çeşitli polimer/kil nanokompozitlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve bazı fiziksel özelliklerinin
belirlenmesine yöneliktir. Nanokompozitler; butil metakrilat, N‐(hidroksimetil) akilamit ve stiren’in Na‐
montmorillonit ile radikalik bir başlatıcı (benzoil peroksit) yardımıyla sulu ortamda kimyasal polimerizasyonuyla elde
edilecektir. Monomer ve kil derişimleri değiştirilerek çok sayıda polimer/kil nanokompozit hazırlanacak ve elde
edilen kompozitlerin X‐ışınları difraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirmeli elektron
mikroskobu (TEM), termogravimetrik analiz (TGA) ve Fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) gibi
yöntemlerle karakterizasyonu yapılacaktır. Ayrıca, nanokompozitlerin antimikrobiyal ve adsorpsiyon özellikleri ile
nem tutuculuk ve su tutma kapasiteleri de incelenecektir.
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Bor Karbür Tozlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Proje Özeti
Borik asit ve bir polialkol olan mannitol farklı oranlarda karıştırılarak birer poliester olan farklı jeller öncel olarak
sentezlenecektir. Bu önceller 300‐450oC aralığında değişen sıcaklıklarda karbonlaştırılacaktır. Karbonlaştırma süresi
her sıcaklık için 1‐4 saat arasında değiştirilecektir. Karbonlaştırılan örnekler 1300‐1500 oC arasındaki değişik
sıcaklıklarda farklı sürelerde kızdırılarak bor karbür tozları sentezlenecektir. Çıkış maddeleri, poliester olarak elde
edilen jeller, jellerin pirolizi sırasında oluşan ürünler ve bu ürünlerin kızdırılması ile ortaya çıkan bor karbür tozları
değişik deneysel yöntemlerle karakterize edilecektir. Ulaşılan deneysel sonuçlar sıcaklık ve süreye bağlı olarak
tartışılacaktır.
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Ankara İli’nin Radyoaktif Kirliliğinin Liken Türleriyle Biyoizlenmesi
Proje Özeti
Radyoaktif kirlilik, çok tehlikeli olmasının yanısıra, günümüzdeki nükleer senaryolar dahilinde büyük bir endişe
konusudur. İnsan eliyle ya da doğal olarak, nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin çevreye veya
insanların yerleşim alanlarına yakın alanlara atılması sonucu radyoaktif kirlilik oluşur. Canlıların yaşadıkları ortamı
bozan her etmen ortamdaki diğer canlılar için uyaran etmeni rolü görür. Canlılığın gerekliliği olarak canlı organizma,
yaşama ortamının dengesini bozan her etmene karşı cevap verir. Canlıların bu özelliklerini belirleme ve izleme
çalışmaları, biyolojik yöntemlerin kullanımını ortaya çıkarmıştır. Liken türleri çeşitli atmosferik kaynaklı elementlerin
birikimlerinin belirlenmesinin yanı sıra radyoaktif ve organik kirleticilerin izlenmesinde de biyoindikatör organizma
olarak kullanılmaktadırlar. Likenler; kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip olmadığından; atmosferik yolla
havadan beslenmeleri ve yapısal olarak geniş yüzey alanları içermeleri nedeniyle serpinti yoluyla gelen
radyonüklitleri doğrudan biriktirebilirler.
Nükleer ve radyolojik tehlike durumunda çevre örneklerinin içerdiği radyoaktivitenin izlenmesi için uygulanacak
örnek alma, ölçüm ve analizlerin ülke çapında standart bir yöntemle yapılabilmesi gerekmektedir. Gama
spektroskopi yönteminde malzeme, emek ve zaman kaybına neden olan kimyasal ayırma işlemleri gerekmediğinden
örnek hazırlanması kolay ve hızlıdır. Analizler için Ankara İli merkez ve çevre ilçelerinden çeşitli istasyonlardan liken
örnekleri toplanacaktır. Bu nedenle projemizde Ankara İli’ nin radyoaktif kirliliğini belirlemek için likenlerle
biyoizleme yapılması planlanmaktadır. Gama spektroskopi laboatuvarında HPGe dedektörü ile liken örneklerindeki
Cs‐137, K‐40, Ra‐226, Th‐232, Pb‐210 ve Be‐7 radyoizotoplarının spesifik aktiviteleri yaş ve kuru ağırlık başına
belirlenecektir. Özellikle Cs‐137, orta ve uzun vadede radyoaktif etkileri olan, etkisi ancak 30 yıl sonra yarıya inen bir
radyoizotoptur. İnsan sağlığı ve ekosistem üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Likenlerde Çernobil Nükleer
Kazası öncesinde sezyum spesifik aktivitesi bilinmediği için herhangi bir kıyaslama yapma imkanı olmamıştır. Kaza
sonrasında Türkiye genelinde yapılan radyoaktivite çalışmalarının analizlerini referans alarak, güncel radyoaktivite
derişimleri hesaplanacaktır. Fukuşima Nükleer Santralinde deprem ve tsunami etkisiyle kaza meydana gelmiştir.
Radyoizotopların nükleer serpintilerle geniş alanlara yayılmasından dolayı radyoaktif kirlenme konusundaki
çalışmalar güncelliklerini yitirmemektedir. Radyoaktif çevre kirliliğiyle ilgili ölçümler biyoindikatörlerle de
çalışılmaktadır. Radyoaktif kirlenmenin yoğun gözlendiği biyoindikatörlerin başında likenler yer almaktadır.
Likenlerle gözlenen radyoaktif madde bulguları, bölgelerin ya da tüm ülkenin radyasyon kirlilik düzeylerini gösteren
haritaların elde edilmesinde anlamlı yer tutmaktadır. Bu nedenle “Ankara İli’ nin Radyoaktif Kirliliğinin Likenlerle
Biyoizlenmesi” çalışmamızda elde edeceğimiz veriler bugüne kadar olan nükleer santral kazaları ve olası bir nükleer
kaza esnasında bölgenin hangi oranda kontamine olduğunun tespiti açısından ve gerekli tedbirlerin alınması
konusunda kaynak oluşturacağından büyük önem taşımaktadır.
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Collema F.H. Wigg Cinsinin Türkiye Revizyonu
Proje Özeti
Likenler; bir fungus ortağı (mikobiyont) ve bir ya da daha fazla fotosentetik ortağın (fotobiyont) bir araya gelmesiyle
oluşurlar. Fotobiyont, bir yeşil alg veya bir siyanobakteri olabilir. Likenlerin ikili simbiyont ilişkileri yaygın olarak
tanınmasına karşın, üç veya daha fazla ortak içeren bazı liken simbiyozları daha az bilinmektedir. Rambold ve Triebel
mikobiyont ve fotobiyontun oldukça karmaşık yapıda olan ilişkilerinin birçoğunu açıklamışlardır. Genel olarak likenler
ayrı birer tallus olarak yaşamlarını sürdürürler ve birçok çalışmada üstü kapalı bir şekilde bireyler olarak tasvir
edilirler. Ancak, bu simbiyotik birliktelik üç alemi kapsayabilen çok geniş kapsamlı bir ilişki olarak düşünülmelidir!
Genetik ve evrimsel perspektiflerden bakıldığında, likenler kesinlikle bireyler olarak ele alınmamalıdır, çünkü böyle
bir anlayış, gelişme ve üreme çalışmaları gibi birçok araştırma alanında önemli karışıklıklara neden olur. Ekolojik
açıdan bakacak olursak, bir liken tallusu çok daha karmaşık görünebilir, çünkü serbest yaşayan bakteriler ve
simbiyozda yer almayan fungus sporları genellikle bir birey ile işbirliği halindedir ve bundan dolayı bazı araştırmacılar
liken talluslarını minyatür birer ekosistem olarak değerlendirirler Likenler ekosistem için son derece önemli
simbiyotik birlikteliklerdir. Çeşitli türden kirliliklere karşı indikatör görevi görür. Liken cinslerinden biri olan Collema
F.H. Wigg. ülkemizde de rastlanan liken cinslerinden biridir. Bu cinsin Türkiye’deki yayılımını belirlemek ilerde
yazılacak olan Türkiye Liken florasına kaynak teşkil etmek amacıyla Collema F.H. Wigg cinsinin Türkiye revizyonu
yapılmak istenmektedir.

142

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELER

Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-posta: eyaprak@science.ankara.edu.tr

Türkiye’de Yayılış Gösteren Salsola Türlerinin psbB‐psbH Kloroplast
Genler Arası Bölgesi DNA Dizilerine Dayalı Filogenetik İlişkilerinin
Araştırılması
Proje Özeti
Bu proje kapsamında ülkemizde yayılış gösteren Chenopodiaceae familyasından Salsola cinsine ait tür ve türaltı
taksonların filogenetik ilişkileri kloroplast psbB‐psbH genler arası bölgesi DNA dizileri kullanılarak araştırılacaktır.
Çalışmada ilgili taksonlara ait kloroplast psbB‐psbH genler arası bölgesi DNA dizillerinin tespit edilmesi
hedeflenmektedir. Bunun için her taksonu temsilen bir bireyden tüm genom DNA özütlemesi yapılacaktır. Kloroplast
genomundan psbB‐psbH genler arası bölgesi uygun primerler kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonları (PZR) ile
çoğaltılacak ve saflaştırma ve dizileme işlemleri için hizmet alımı yapılacaktır. Elde edilen DNA dizi okumaları kontrol
edilip düzenlendikten sonra gen bankalarından sağlanacak Salsola cinsinin ülkemizde bulunmayan türlerine ait psbB‐
psbH genler arası bölgesi DNA dizileriyle birlikte kullanılarak hizalanacak ve Parsimony, Maximum Likelihood ve
Bayesian filogeni analizleri için uygun formatta düzenlenecektir. Filogeni analizleri sonucunda çizilen ağaçlar
birbirleriyle ve önceki çalışmalarla kıyaslanarak taksonun filogenisi hakkında yorum yapılacaktır. Çalışmanın sonunda
elde edilen veriler literatürde mevcut olan verilerle birlikte değerlendirilerek Salsola cinsi tür altı taksonlarının
sistematiğinin ve filogenetik ilişkilerinin netleştirilmesi sağlanacaktır.
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Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-posta: tug@science.ankara.edu.tr

Şahinler Tabiat Parkının Florası
Proje Özeti
Şahinler Tabiat Parkı Ankara ili Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisindedir. Tabiat parkları bitki örtüsü ve yaban hayatı
özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını
tanımlamaktadır. 2009 yılında kurulan Şahinler Tabiat Parkı’nın toplam alanı 40 Ha.’dır. Şahinler Tabiat Parkı orman,
çayır ve göl ekosistemleri ile farklı vejetasyon tiplerini yansıtan doğal yapısıyla dikkat çekmektedir. Bölge genel olarak
volkanik tüf ve andezitlerden oluşmaktadır. Alan koruma statüsüne sahip olmakla birlikte rekreasyon amaçlı kullanım
düşük seviyede de olsa tahribat yaratmaktadır. Çalışılması planlanan alanın çevresinde flora ve vejetasyon
konusunda çalışmalar yapılmış olmasına karşın doğrudan alanı kapsayan bir çalışma bulunmamaktadır. Son yıllarda
biyoçeşitlilik ve gen kaynaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu çalışma ile daha önce
çalışılmamış olan alanın tohumlu bitkiler florası belirlenecek ve Türkiye florasına katkıda bulunulacaktır.
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Prof. Dr. Orhan ÇAKIR

Fen Fakültesi Fizik Bölümü
E-posta: ocakir@science.ankara.edu.tr

Yüksek Enerjili Hadron Çarpıştırıcılarında Yüklü HiggsBozonu Üretimi ve
Bozunum Kanalları
Proje Özeti
Proje, hadron çarpıştırıcılarında proton‐proton çarpışmasında yüksek kütle merkezi enerjilerinde, modele bağlı yüklü
Higgs bozonu üretimi için tesir kesiti hesapları yapmak, ileri mertebe katkıları dahil etmek, bu parçacıkların bozunum
kanallarını araştırmayı hedeflemektedir. İki Higgs ikilisi modeli parametrelerine bağlı olarak, yüklü Higgs bozonların
bozunma durumları incelenecektir. Fenomenolojik çalışma sununda elde edilen parametreye bağlı sonuçların, LHC
deneylerinin sonuçları ile karşılaştırılması ve model parametreleri bölgelerinin sınırlandırılması planlanmıştır.
Sonuçta, lisansüstü tez çalışması ve yayına dönüşümü ile gelecekte kurulması planlanan FCC‐hh çarpıştırıcısının yeni
skaler bozonları araştırma potansiyeli belirlenmiş olacaktır.
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Doç. Dr. Pınar ŞANLIBABA

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
E-posta: sanlibab@ankara.edu.tr

Antimikrobiyel Aktiviteye Sahip Enterokok Suşlarının Gıdalardan
İzolasyonu, Moleküler Düzeyde Tanımlanması ve Antibiyotik Dirençlilik
Düzeylerinin Fenotipik Düzeyde Saptanması
Proje Özeti
Laktik Asit Bakterileri olarak bilinen mikroorganizma grubuna dâhil olan enterokoklar, grubun en tartışmalı üyesidir.
Çalışmalar enterokokların pastörizasyon sıcaklıklarına dirençli, farklı sıcaklık ve üreme koşullarına adapte olabilme
yeteneğine sahip; proteolitik ve lipolitik aktivitelerinden dolayı pek çok fermente gıdanın karakteristik duyusal
özelliklerinin oluşmasında rol oynayan bakteriler olduğuna işaret etmektedir. 1955’de ilk defa D grubu
streptokoklarda bakteriyosin benzeri bileşiklerin tanımlanmasından sonra, pek çok çalışmada anti‐Listerial aktiviteye
sahip enterosin üreticisi suş tanımlanmıştır. Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar çoğunlukla Lactobacillus
ve Bifidobacterium cinslerine dâhil olmakla birlikte, enterokokların da aralarında bulunduğu diğer LAB üyelerinin
probiyotik özellikleri üzerinde de yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda yukarıda anılan özelliklerinden
dolayı son yıllarda enterokokların gıda endüstrisinde starter ve/veya yardımcı kültür ile probiyotik kültür olarak
kullanımının arttığı gözlenmektedir. Ancak, bazı enterokokal suşların sahip olduğu bu teknolojik özelliklerin yanında
bazı türleri ise, diğer LAB üyeleri gibi tüketim için güvenli değildir. Nosokomial enfeksiyonlar olarak bilinen bir dizi
enfeksiyonların başlıca etmeni olan bu enterokok suşlarında, çeşitli virülens faktörler ve başta vankomisin olmak
üzere çoklu antibiyotik dirençliliği tanımlanmaktadır.
Bu bağlamda enterokokların gıda endüstrisinde kullanımlarını sınırlayan en önemli faktörlerden biri antibiyotiklere
direnç özellikleridir. Enterokokların sahip oldukları antibiyotik dirençliliği, hastane ortamında bile canlılıklarını devam
ettirmelerine ve dirençli suşların yayılmasına neden olmaktadır. Hastanelerin yanında hayvanlara tedavi amaçlı ya
da geleneksel hayvan yetiştiriciliğinde büyümeyi desteklemek amacıyla verilen antimikrobiyel ajanlar da kazanılmış
direnç genlerinin potansiyel kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Bu direnç genleri gıda zinciri yoluyla da insanları
etkileyebilmektedir. Bu suşlar et ürünlerinde, süt ürünlerinde, hazır gıdalarda bulunabilmekte ve hatta probiyotik
olarak kullanılan suşlar dahi antibiyotiklere dirençli olabilmektedir. Bu nedenle gıdalarda kullanımı tasarlanan starter
ve/veya yardımcı kültür ile probiyotik enterokok kültürlerinin suş spesifikliği göz önüne alınarak antibiyotik
dirençliliği ve hatta virülens genlerini taşıma potansiyeli yönünden güvenli olup olmadığının kontrol edilmesi
zorunluluktur. Özellikle çoklu antibiyotik dirence sahip enterokok oranının dünyada ve ülkemizde giderek artıyor
olması, antibiyotik duyarlılığa sahip suşların belirlemesini son yıllarda yapılan araştırmaların odak noktası haline
getirmektedir. Bu çalışmalarla farklı kaynaklardan (klinik, gıda ve çevresel) enterokok suşları izole edilmekte ve bu
izolatların antibiyotik direnç durumları ile moleküler mekanizmaları detaylı bir şekilde ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.
Bu kapsamda planlanan projenin odak noktasını geleneksel olarak üretilen doğal fermente gıdalar, farklı firmalara
ait fermente (peynir, turşu, zeytin, sucuk vb. ) ve non‐fermente gıdalar ile tüketime hazır gıdalardan izole edilecek
olan enterokok suşları oluşturacaktır. Enterekok izolatlarının öncelikle biyokimyasal tanımlaması yapılacaktır. Daha
sonraki basamakta ise, biyokimyasal tanımlaması yapılan ve antimikrobiyel aktiviteye sahip olan yaklaşık 100 adet
enterekok suşunun moleküler tanımlaması yapılacak ve disk difüzyon yöntemi kullanılarak bu suşların antibiyotik
duyarlılık düzeylerinin belirlenmesine çalışılacaktır.
Önerilen projemiz kapsamında üç ana bölüm yer almaktadır.
1. Ankara ve çevre ilçelerde çeşitli market ve pazarlardan temin edilecek olan geleneksel olarak üretilen doğal
fermente gıdalar, farklı firmalara ait fermente (peynir, turşu, zeytin, sucuk vb. ) ve non‐fermente gıdalar ile tüketime
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hazır gıdalar izolasyon materyali olarak kullanılacak olup, antimikrobiyel aktiviteye sahip enterokok izolatları elde
edilecektir. İzolatların biyokimyasal tanımlanması için gram boyama, katalaz testi, eskulin hidrolizi, pH 9,6’da
gelişme, % 6,5 NaCL’de gelişme, 10 °C ve 45 °C’de gelişme, hemoliz doğrulama testleri uygulanacaktır. Tüm testlerde
enterokoklar için tipik reaksiyon gösteren izolatların API 20 Strep (Bio‐Merieux, France) biyokimyasal test kitleri ile
tür düzeyinde tanımlanması yapılacaktır.
2. Biyokimyasal tanımlaması yapılan 100 adet enterekok izolatının genotipik tanımlaması için öncelikle saflık kontrolü
yapılacaktır. Suşların moleküler düzeyde tanımlanması için öncelikle genomik DNA izole edilecektir. Örnekler
Polimeraz Zincir Reaksiyonunda (PZR) kullanılmak üzere ‐20 °C’de muhafaza edilecektir. İzole edilen genomik DNA
üzerindeki 16S rDNA bölgeleri; 16S ileri (5'‐CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT ‐3') ve 16S geri (3'‐AGA GTT TGA TCC TGG
CTC AG ‐5') üniversal primerleri kullanılarak, thermal cycler (Techne‐ TC‐512, England)’da çoğaltılacaktır. PZR tüpleri,
cihaza yerleştirilerek bir çevrimi 94 °C’de 30 saniye (çift zincirin açılması), 55 °C’de 60 saniye (primerlerin bağlanması),
72 °C’de 90 saniye (zincir uzaması) ve 72 °C’de 10 dakika şeklinde tanımlanan, toplam 30 çevrimlik PZR protokolü
uygulanacaktır. PZR ürünleri % 1 agaroz içeren jelde yürütülerek 16S rDNA gen bölgelerinin büyüklükleri kontrol
edilecek ve PZR ürünlerinin temizlenmesi için PZR saflaştırma kiti kullanılacaktır. Daha sonraki aşamada ise
temizlenmiş PZR ürünlerinin iki yönlü DNA dizi analizi yapılacaktır. Dizi analiz sonuçları, BLAST (Basic Local Alingment
Search Tool/ ‘http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/web’) programı kullanılarak NCBI (National Center for
Biotechnology Information) veri tabanında bulunan yaklaşık 800.000 16S rRNA diziyle karşılaştırılmasıyla aranan dizi
sırasının hangi mikroorganizmaya ait olabileceği, benzerlik yüzdesiyle belirlenecektir.
3. Antibiyotik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesinde Bauer vd., (1966) tarafından önerilen antibiyotik disk difüzyon
yöntemi modifiye edilerek kullanılacaktır. Önerilen projede kullanılması planlanan antibiyotikler ve disk
konsantrasyonları ise şu şekilde sıralanmaktadır: Penisilin G (10 µg), Ampisilin (10 µg), Vankomisin (30 µg),
Eritromisin (15 µg), Tetrasiklin (30 µg), Kloramfenikol (30 µg), Gentamisin (120 µg), Kanamisin (30 µg), Lincomisin (2
µg), Streptomisin (300 µg), Nalidiksik asid (30 µg), Rifampin (5 µg), Ciprofloksasin (5 µg). Paralelli olarak yapılacak
çalışmada antibiyotik disklerinin etrafında oluşan zonların çapı ölçülecek ve iki çalışmanın ortalaması alınarak
belirlenen sonuçlar Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI, 2009, 2011) ile Charteris ve arkadaşları (1998)
tarafından bildirilen standartlara göre Dirençli (R), Yarı hassas (I) ve Hassas (S) olarak değerlendirilecektir.
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Doç. Dr. Refik SAMET

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
E-posta: samet@eng.ankara.edu.tr

Yüz Bulma & Tanıma Tabanlı Otomatik Sınıf Yoklama Bilgi Sistemi
Proje Özeti
Proje, temel olarak mobil cihaz kameraları ile alınan sınıf görüntüsüyle sınıfın yoklama sisteminin alınması esasına
dayanır. Mobil cihaz ile alınacak görüntü, internet üzerinden sınıf, ders ve öğretmen bilgileriyle birlikte sunucuya
gönderilecektir. Sunucuda çalışacak olan yüz tanıma ve bulma yazılımı, ilgili sınıftaki öğrenciler için yoklama alarak,
veri tabanına kaydedecektir. Derse katılım sağlamayan öğrencinin velisine anlık olarak bilgi verilebilecektir. Veri
tabanında saklanan verilere erişim, mobil cihazlar ve internet sitesi üzerinden öğrenciler, öğretmenler ve veliler
tarafından takip edilebilecektir. Kritik devamsızlık seviyesine ulaşan öğrenciler için bildirim sistemi geliştirilecektir.
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Doç. Dr. Ayşe KARAKEÇİLİ

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
E-posta: akarakecili@eng.ankara.edu.tr

Grafen Oksit Katkılı Nanokompozit Doku İskelelerinin Süperkritik
Karbondioksit Ortamında Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Proje Özeti
Doku mühendisliği yaklaşımı hastalıklı veya zarar görmüş organların tedavisinde önemli bir alternatif
oluşturmaktadır. Bu yaklaşımda biyopsi yoluyla hastadan alınabilecek hücreler kontrollü kültür ortamlarında doku
iskelesi adı verilen yapay destek dokuları üzerinde biyosinyal moleküller varlığında kültüre edilmekte ve elde edilen
yapı vücuttaki hasarlı bölgeye yerleştirilerek doku rejenerasyonu gerçekleştirilmektedir. Doku rejenerasyonunun
başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için anahtar görevi gören faktörlerden birisi hücrelere geçici bir hücredışı matris
oluşturacak ve yapısal destek sağlayacak olan doku iskeleleridir. Bununla birlikte yapay destek dokusuna hücre
göçünü hızlandıracak ve hücre‐malzeme etkileşimini arttıracak bileşenlerin de kullanımı önemlidir.
Hücredışı matris yapıyı taklit ederek hücre üremesi için gerekli ortamı sağlayan doku iskelelerinin üretiminde
biyouyumlu özellik gösteren ve biyobozunur yapıdaki polimerlerin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Poliester
yapıdaki poli (laktik‐ko‐glikolik asit) (PLGA) biyouyumlu ve biyobozunur yapısı nedeniyle birçok biyomedikal
uygulamada tercih edilen bir polimerik yapıdır. Ticari olarak biyobozunur ameliyat iplikleri ve deri doku eşleniklerinin
üretiminde kullanılmakla birlikte kemik doku rejenerasyonu ve kontrollü ilaç salım sistemlerinin tasarımında da
uygulama alanı bulmaktadır. Hidrofobik yapısından dolayı hücre yapışması ve üremesi için uygun olmadığından doğal
polimerler ya da biyoseramikler ile kompozitleri hazırlanmaktadır.
Karbon bazlı bir malzeme olan grafen oksit ise tek atom kalınlığında iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Yüksek yüzey alanı
ve hidrofilik yapıdaki fonksiyonel grupları nedeniyle son yıllarda biyotıp alanında yapılan araştırmalarda ilgi
çekmektedir. Kuvvetli adsorpsiyon kapasitesi hücre üremesi ve farklılaşmasında etkin olan moleküllerin grafen oksit
yüzeyinde zengileşmesini sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı grafen oksit katkılı yapıların hücre yapışması,
üremesi ve farklılaşmasında etkin rol oynayacağı düşünülmektedir.
Üç boyutlu doku iskelelerinin üretiminde kullanılan yöntem elde edilen yapıların mekanik dayanımı, gözenekliliği ve
bozunma hızı gibi özelliklerini etkilemektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, süperkritik karbondioksit (SK‐CO2)
teknolojisi işlem süresinin kısa olması, yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaması ve çözücülerin verimli bir şekilde
uzaklaştırılması gibi avantajlarından dolayı doku iskelesi üretiminde konvensiyonel yöntemlere alternatif olarak
kullanılmaktadır. SK‐CO2 ortamda gaz köpükleştirme ve faz ayrımı yöntemleri ile üç boyutlu gözenekli yapıya sahip
doku iskelelerinin hazırlanması mümkündür.
Önerilen proje çalışmasında, PLGA polimeri ve grafen oksit kullanılarak nanokompozit yapıda üç boyutlu
mikrogözenekli doku iskelelerinin SK‐CO2 ortamda gaz köpükleştirme ve faz ayrımı yöntemleri kullanılarak üretimi
hedeflenmiştir. Elde edilen doku iskelelerinin kimyasal ve fiziksel karakterizasyonu uygun teknikler kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Doku iskeleleri ile yürütülmesi planlanan sitotoksisite çalışmaları ile yapıların doku mühendisliği
uygulamalarında kullanım potansiyeli araştırılacaktır.
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Bazı Bitki Ekstraktlarından Beyin Fonksiyonlarını Düzenleyici Gıda
Takviyesi Üretimi
Proje Özeti
Bu çalışmada İbn‐i Sina’nın El‐Kanun Fi’t‐Tıbb (1048) eserinde bulunan 11 bitkisel karışımın ve Şerefeddin
Sabuncuoğlu’nun Mücerreb‐Name (1468) eserinde bulunan 14 bitkisel karışımın Wistar ratlarda (Yetişkin erkek, 250‐
300 g) beyin aktivitesi üzerine etkisinin (antikonvulsant, antiepileptik etki) tespit edilmesi, en etkili karışımın
belirlenerek, püskürtmeli kurutma tekniği kullanımıyla beyin fonksiyonlarını düzenleyici gıda takviyesi üretimi
hedeflenmiştir.
Püskürtmeli kurutmada farklı giriş hava sıcaklıkları (120, 140, 160°C), farklı enkapsülasyon ajanı türleri (Maltodekstrin
DE 9, Gum Arabik, Poligliserol monostearat) ve farklı enkapsülasyon ajanı oranları (1:2, 1:3, 1:4) kullanılacaktır.
Püskürtmeli kurutma prosesinde (Büchi 290 Spray Dryer) elde edilen toz ürünün stabilite düzeylerini belirlemek
amacıyla, biyoyararlılık, antioksidan aktivite, toplam fenolik madde, protein, yağ, kül miktarı, enkapsülasyon verimi,
enkapsülasyon etkinliği, partikül büyüklüğü ve morfolojisi (SEM, TEM, Zeta potansiyeli) ve mikroenkapsüle ürünün
bileşen özelliğini belirlemek için LC‐MS cihazı kullanılacaktır.
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Unlu Mamuller Üretimi Yapılan Bir İşletmede Kontaminasyon
Kaynaklarının Belirlenmesi ve Mikrobiyolojik Analizler
Proje Özeti
Gıdaların patojen mikroorganizmalar ve bunların ürettikleri toksinlerle bulaşmasıyla ortaya çıkan gıda kaynaklı
hastalıkların dünyada son 20 yılda giderek arttığı literatür verileriyle ortaya konmuştur. Bir başka deyişle, dünyada
hastalık ve ölümün en büyük nedenlerinden biri gıda kaynaklı hastalıklardır ve ekonomik kayıpları da çok büyüktür.
(Ayhan 2015). Özellikle 21. yüzyılda sosyal, politik ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde insanlar daha fazla ticaret,
seyahat ve göç etmektedir. Bunun da ötesinde, her gün bir milyondan fazla insanın ülke sınırlarını aştığı, gıda üretimi,
satışı ve pazarlamanın globalizasyonu düşünülürse bu hareketlilik gıda kaynaklı hastalıkların artışında büyük risk
oluşturmaktadır (Kaferstein, 1997). Gıdalar üretimden başlayarak işleme, paketleme, depolama ve tüketime kadar
tüm aşamalarda mikrobiyel, fiziksel ve kimyasal olarak bozulabilir ve sağlıksız hale gelebilir (Coşansu, 2015). Özellikle
mikrobiyel bozulmanın meydana gelmesinde bozulma etmeni mikroorganizmalarla gıdanın bulaşması
gerekmektedir. Tüketici açısından bir gıda maddesini duyusal olarak kabul edilemez hale getiren herhangi bir
değişim, bozulma olarak karakterize edilir. Bozulma fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal olmak üzere üç şekilde meydana
gelebilir (Smith vd. 2004). Fırın ürünlerinde fiziksel ve kimyasal bozulmalar da görülmekle birlikte, raf ömrünü kısaltan
ve ekonomik kayıplara sebep olan başlıca etmenlerden birisi mikrobiyal kaynaklı bozulmalardır (Pateras, 1999).
Unlu mamul denildiğinde, ya tüketime hazır ya da ön işlem uygulanmış ve sonradan ek bazı işlemlerle tüketilebilecek
durumda ve hububat unlarından elde edilen pişirilmiş ürünler anlaşılmaktadır. Kek, pasta, turta, tart, yufka, çörek,
börek, tuzlu ve tatlı kurabiyeler, hazır pasta atlığı, peksimet vb. ürünler bu gruba girmektedir (Üçüncü 2000).
Türkiye’nin unlu mamuller üretimi içinde en büyük kalemi ekmek oluşturmaktadır.
Önerilen projede, unlu mamul üretimi yapılan bir işletmede belli sürelerle, belli alanlardan numune alınarak işletme
havasının mikrobiyal yükü belirlenmekle birlikte, işletmede çalışan personel, üretimde kullanılan su, hammadde (un)
ve son ürün olan baklavalık yufka ve lavaştan da örnekler alınmış ve mikrobiyolojik analizleri yapılacaktır (TS 10443
ve TS 13542).
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Gıda Ürünlerinin Yüzey Dekontaminasyonu Amacıyla Kullanılmak Üzere
Kızılötesi Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu
Proje Özeti
Gıda güvenliği hem tüketici sağlığı hem de gıda endüstrisi açısından daima önemini koruyan bir durum olmuştur. Bu
kapsamda gıda kalitesini mümkün olduğunca koruyarak gıda güvenliğinin sağlanması esas amaç olup gıda ürünlerine
uygulanan dekontaminasyon işlemi, genel olarak gıdalardaki mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya elimine
edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Gıda prosesleri kapsamında uygulanabilen dekontaminasyon yöntemleri;
termal ve termal olmayan yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kızılötesi enerji kullanımı gıdalarda yüzey dekontaminasyonu amacıyla uygulanan termal bir yöntem olup yenilikçi
yöntemler arasında kabul edilmektedir. Bu uygulama ile amaç kızılötesi enerjinin 0.78‐1000 µm aralığında değişen
kısa dalga boyu ve gıda maddelerinin de düşük ısıl iletim katsayısına (<0.6 W/m‐K) bağlı olarak, gıda ürünlerinde
yüzey dekontaminasyonu/pastörizasyonu sağlayabilecek bir sıcaklık artışını kısa sürede oluşturmaktır. Kızılötesi
enerjinin su içeriği yüksek olan ürünlerde, su molekülleri tarafından absorbe edilmesi de ürün yüzey sıcaklığının hızlı
yükselmesi ve bu kapsamda gerekli mikrobiyal inaktivasyonun sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Yani kızılötesi enerji
kullanımı, gıda endüstrisinde ciddi şekilde istenen hızlı ve homojen sıcaklık artışını aynı zamanda ortamı ısıtma
gerekliliği olmadan sağlama, enerji etkinliğini arttırma, proses zamanını kısaltma, uygulanabilirlik ve pratiklik açısı
avantajları ile de öne çıkmaktadır. Kızılötesi enerjinin, kısa dalga boyuna bağlı olarak, öncelikle ürün yüzeyinde
sıcaklık artışı sağlaması ve ürün yüzeyinin uygulamadan sonra kolayca soğutulması gıda ürünlerinde kalite kaybını
azaltan önemli bir avantajın ifadesidir.
Bu kapsamda bu projede kızılötesi bir sistem içerisinde, uygulanan dekontaminasyon işlemi sırasında, kondüksiyon
– konveksiyon ‐ radyasyon ile meydana gelen sıcaklık dağılımı modellenecek, seçilecek bir gıda ürünü ile model
doğrulama çalışmaları yapılacak ve ürün geometrisi, ısı kaynaklarının yeri – sıcaklıkları ‐ ürünü görüş açıları ve ürün
geometrisi gibi parametreler değerlendirilerek sistem optimizasyon çalışması ile çalışma tamamlanacaktır.
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Kristalize Çam Balına Dekristatlizasyon Amaciyla Mikrodalga Uygulamanın
Hidroksimetilfurfural Oluşumu ve Diastaz Aktivitesi Değişimine Etkisi ve
Çam Balının Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Özeti
Saf haldeki bal 3‐4 ay gibi kısa süreli bir depolama sonucunda, depolama şartları ve süresine bağlı olarak kristalize
olmaktadır. Saf balın kristalize olma eğilimi yüksek olup, baldaki karbonhidratların neden olduğu kristalizasyon olayı
tüketiciler tarafından kabul edilmeyen bir durum olarak balın işlenmesinde teknolojik zorluklara neden olmaktadır.
Kristalize balın işlenebilmesi ve paketlenebilmesi için öncelikle çözdürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla kristalize bal,
geleneksel olarak sıcak su veya sıcak hava ile ısıl işlem vasıtasıyla çözdürülmektedir.
Isıl işlem sonucu balda kansorejen bir madde olan ve Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne (Tebliğ No: 2012/58) ile
uluslararası bal standartlarına (Codex Standard For Honey Codex Stan 12‐19811 2001) göre belirli bir limitin (40
mg/kg) altında olması gereken hidroksimetifurfural (HMF) oluşmakta ve bala özgü bir enzim olan diastaz enzimi
aktivitesini kaybetmektedir. Balın enzim içeriğindeki azalma bala uygulanan ısıl işlemin ve depolama koşullarının
uygunsuzluğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bal tebliğine göre baldaki diastaz sayısının minimum 8
olması gerekmektedir. Geleneksel endüstriyel uygulamada, işletmeye 25 kg’lık tenekelerde gelen kristalize bal sıcak
su banyosunda (60‐65°C’de 16‐20 saat) ya da sıcak hava odalarında (60‐65°C’de 2‐3 gün) ısıl işleme tabi tutularak
çözdürülmektedir. Proses açısından uygulanan bu yöntemler ciddi bir zaman ve enerji kaybına neden olmaktadır.
Dielektrik yöntemler (mikrodalga ve radyo frekans uygulamaları) geleneksel ısıl işlem yöntemlerinin aksine ürüne
bütün hacimde penetre olarak daha kısa sürede homojen ısıtma sağlayabilmekte ve bu amaçla kristalize balın
çözdürülmesinde de potansiyel yöntemler olarak kabul edilmektedirler.
Bu çalışmada, dünya üretiminin %90’ı Türkiye’de gerçekleşen, kristalize çam balı mikrodalga uygulaması ile
çözdürülecek, sonuçlar çözdürme zamanı kapsamında geleneksel ısıl işlem uygulaması ile karşılaştırılacak, optimum
proses koşulları HMF oluşumu ve diastaz bozunumu kapsamında değerlendirilecek ve endüstriyel mikrodalga sistem
tasarımı için gerekli olan çam balı dielektrik özelliklerinin sıcaklık ile değişimleri belirlenecektir.
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Büğüz (Kesikköprü‐Bala/ANKARA) Demir Yatağının Mineralojik‐
Petrografik ve Jeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
Proje Özeti
Büğüz cevherleşme alanı Bala (Ankara) ilçesinin 30 km güneydoğusunda yer alan Kesikköprü beldesinin 15 km
güneyinde bulunmaktadır.Ankara'ya toplam uzaklık 135 km kadardır. Araştırmada Büğüz demir yatağının jeolojik,
mineralojik‐petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin birlikte değerlendirilmesiyle; oluşum koşullarının ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Bölgenin stratigrafisi yaşlıdan gence doğru Paleozoyik ‐ Mesozoyik yaşlı Kırşehir masifine özgü gnays, şist ve kuvarsit
litolojilerinden oluşan temel üzerinde Üst Kretase sırasında açılan havzada, kristalize kireçtaşı blokları içeren
ultramafik ‐ mafik kayaçlardan oluşan ofiyolitli melanjia geçişli spilitik bazalt, bazaltik tüf, diyabaz daykları, çörtlü
kireçtaşı, radyolarit, çamurtaşı ‐ kireçtaşı bantlarından oluşan sedimanter ve volkanik ‐ volkaniklastik kayaçlar olarak
tanımlanabilir. Havzaya ait bu kayaçlar Mestrihtiyen ‐ Paleosen yaşlı granit, granodiyorit ve porfirleri gibi
granitoyidler tarafından kesilmişlerdir. Tüm bu kayaçlar, Eosen yaşlı kumlu, killi, fosilli kireçtaşı litolojilerinden oluşan
Çayraz formasyonu, Miyosen ‐ Pliyosen (?) yaşlı kireçtaşı ve fosilli kireçtaşı bloklu kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, anhidrit ‐
jips ardalanmalı incik formasyonu ile riyolit ve tüflerinden oluşan volkanik kayaçlar, Pliyosen ‐ Kuvaterner yaşlı
alüvyonlardan oluşan, post‐tektonik havza çökelleri tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir.
Önceki çalışmalar, bölgedeki cevher yatak ve zuhurlarının oluşum tiplerinin açıklanmasında farklı görüşler
bulunduğunu göstermektedir. Bu faklı görüşler ; bazik magmaların farklılaşması ile oluşum, granitik sokulumlarla
kireçtaşları arasındaki kontaklarda skarn tipi oluşum ve mafik ve ultrmafik magmalardan türeyen çözeltilerle oluşum
şeklindedir. Burada granitik kayaçların etkisiyle mafik/ultramafik kayaçlardan çözülen demirin zenginleşmesi söz
konusudur.
Önerilen bu araştırmayla, konuyla ilgili tartışmalar için yeni veriler toplanarak sorunun çözümüne katkı sağlanacaktır.
Bu kapsamda yeni cevherleşme alanlarındaki magmatik kayaçların birbirleriyle ve kireçtaşlarıyla ilişkileri incelenecek,
bu ilişkilerin cevherleşmeye etkileri ve katkıları ortaya konmaya çalışılacaktır. Oluşumların parajenezleri, cevher
minerallerinin hakim yapı dokuları, kayaçların ve cevherin jeokimyasal özellikleri araştırmanın konularını teşkil
edecek, elde edilen verilerle bölgedeki cevher zenginleşmelerinin kökeni ve tipinin belirlenmesine çalışılacaktır.
Böylece bölgedeki maden yatakları oluşum tipi sorununun çözümüne yardımcı yorumlar getirileceğinden ülkemiz
maden jeolojisine bilimsel katkı ve ekonomisine maddi katkı sağlanmış olacaktır.
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Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Meyvesinden Yeni Yöntemlerle Ekstrakte
Edilen Fenolik Bileşiklerin Mikroenkapsülasyonu
Proje Özeti
Gilaburu (Viburnum opulus L.) kendine has kokusu ve keskin tadı nedeniyle tüketimi sınırlı olan ancak içeriğindeki
fenolik maddelerin çokluğu ve kendine özgü yapısı nedeniyle kanser, böbrek rahatsızlıkları, ülser gibi hastaklıklar için
tedavi ve koruyucu özellikleri olduğu düşünülen bir meyvedir. Bu yüzden Gilaburu meyvesinin içeriğindeki
polifenollerin yeni yöntemlerle ekstraksiyonu ve optimum koşullarda elde edilen ekstrakttan mikroenkapsüle toz
ürün üretilmesi hedeflenmektedir. Geleneksel ekstraksiyon yöntemlerinin fazla solvent kullanımı, düşük verim,
yüksek enerji ihtiyacı gibi dezavantajları vardır. Bu amaçla son yıllarda güvenli solvent kullanımı sağlayan, verimi
yüksek, çevre dostu yöntemler ekstraksiyon amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada geleneksel ekstraksiyon
yöntemlerine alternatif olarak düşünülen ve mikrodalga destekli ekstraksiyon ve ultrason destekli ekstraksiyon ile
gilaburu meyvesinden fenolik bileşikler ekstrakte edilecektir. Optimizasyon için yanıt yüzey yöntemi kullanılacaktır.
Mikrodalga destekli ekstraksiyon için bağımsız değişkenleri mikrodalga gücü, esktraksiyon süresi, solvent/materyal
oranı, solvent çeşidi olan 30 denemeli merkezi karma tasarım ve ultrason destekli ekstraksiyon için bağımsız
değişkenleri ekstraksiyon süresi, solvent/materyal oranı, solvent çeşidi olan 20 denemeli merkezi karma tasarım
uygulanacaktır. Uygulamalar, kontrol olarak kullanılan soxhlet ekstraksiyon ile karşılaştırılacaktır.
Mikroenkapsülasyon tekniği ile hem ürünün kendine özgü tat ve koku bileşikleri maskelenecek hem de oksijen, ısı,
nem gibi dış koşullara karşı kaplama materyali bir bariyer vazifesi görerek kolay bozulabilen bu bileşikleri
koruyabilecektir. Son yıllarda enkapsüle toz ürün çalışmaları ve bu ürünlerin fonksiyonel gıda üretiminde kullanımları
artmaktadır. Bu nedenle optimum ekstrakt farklı kaplama materyalleri ve farklı öz‐kaplama (core‐coating) oranı
kullanılarak işleme tabi tutulacaktır. Elde edilen mikroenkapsüllerde çözülebilirlik, renk, yığın yoğunluğu, nem,
toplam fenolik madde, yüzey fenolik madde, enkapsülasyon verimi ve toplam antioksidan aktivitenin belirlenmesi
işlemleri gerçekleştirilecektir.

155

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Pınar YILGÖR HURİ

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
E-posta: pinar.huri@ankara.edu.tr

Fonksiyonel Doku Mühendisliği Yöntemiyle İskelet Kası Geliştirilmesinde
Sentetik Biyobozunur Polimerlerin Kullanılması
Proje Özeti
İskelet kas dokusu rejenerasyonunda son dönemde doku iskeleleri, kök hücreler, iyileştirmeyi arttırıcı faktörler ve
gen tedavileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Ancak kas iyileşmesinde hücresel tedavilerin tek başına yeterli olmadığı,
iyileşme süresince volumetrik kas hasarını da fiziksel olarak desteklenmesi gerektiği ve hücrelerin doku iskeleleri ile
beraber kullanılmasının daha etkili olduğu görülmektedir. Doğal ve sentetik polimerler ile oluşturulan doku
iskelelerinin kullanımı bu hasarların onarımı için gerekli hale gelmiştir. Polimerlerin doku iskelesi olarak kullanılması
için çeşitli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler; polimerin 1) toksik etki göstermemesi, 2) immün yanıt
oluşturmaması, 3) biyobozuma süresinin tedavi için gereken süre ile uyumlu olması, 4) biyobozuma ürünlerinin
sitotoksik olmaması ve kolayca vücuttan elimine edilmesi, 5) biyobozunma tamamlanana kadar görev yapacağı
bölgede istenilen mekanik bütünlüğü koruması, 6) kolay sterilize edilebilir olması ve 7) kabul edilebilir bir raf ömrüne
sahip olması olarak özetlenebilir. Tüm bu kriterler üzerinde kontrol sahibi olacak şekilde tasarım ve iskelet kas
dokusuna özgü modifikasyonlar yapabilmek amaçlarıyla bu proje kapsamında sentetik biyouyumlu polimerler olan
poli(üretan) ve poli(kaprolakton) kullanılması planlanmıştır.
İskelet kası gibi yumuşak dokuların doku mühendisliği yöntemiyle üretilmelerinde, doğal doku mikroçevresini
mekanik olarak taklit edebilmek için biyouyumlu ve biyobozunur elastomer yapıda poliüretanlar sıklıkla
kullanılmaktadır. Proje kapsamında biyouyumlu ve biyobozunur yeni nesil poliüretanlar kondenzasyon
polimerizasyonu ile sentezlenecektir. Elde edilen poliüretanlar, ıslak eğirme yöntemi ile fiber üretiminde
kullanılacaktır. Üretilen fiberler, taşıyıcılar üzerine sarılarak iskelet kası yapısını taklit edecek şekilde paralel
yönlendirilecek ve yapılacak karakterizasyon çalışmasının ardından doku iskelesi üretiminde kullanılacaktır. Fiber
yapıda doku destekleri üzerine C2C12 hücreleri ekilecek ve doku desteklerinin dinamik kültürü gerçekleştirilecektir.
Hücre morfolojisi phalloidin‐DAPI boyaması ve SEM incelemesi ile kas oluşum etkinliği ise kas spesifik immun floresan
boyama ile değerlendirilecektir.
Biyobozunur polimer yapılarının sentezi, karakterizasyonu ve iskele yapısı olarak fiber yapıda proses edilmesi; kas
hücre hattı hücreleri ile ekilerek iskelet kas doku oluşumu için gerekli modifikasyonların gerçekleştirilmesi ve dinamik
kültür uygulanması bu projeninin hedefleri arasındadır.
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Tahıl ve Pseudo‐Tahıl Bazlı Fermente Fonksiyonel İçecek Geliştirilmesi ve
Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Özeti
Fonksiyonel gıdalar; temel besleyici özelliklerine ek olarak tüketici sağlığı üzerinde yararlı etkileri bulunan ve ayrıca
bazı kronik hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltan biyolojik olarak aktif gıda ve gıda bileşenlerini içeren besinler
olarak tanımlanmaktadır (Das vd. 2012; Dharmasena 2012; Nyanzi ve Jooste 2012; Denkova vd. 2014; Mridula ve
Sharma 2015; Ogunremi vd. 2015).
Ülkemizde 5179 sayılı kanuna ait Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre fonksiyonel gıdalar, "Besleyici etkilerinin
yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı
etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdalar" şeklinde tanımlamaktadır (Anonim 2006).
Fonksiyonel gıdalarda probiyotik, prebiyotik, diyet lifleri, çoklu doymamış yağ asitleri, antioksidanları, çeşitli vitamin
ve mineraller bulunabilmektedir (Kalui vd. 2010). Fermente tahıl bazlı fonksiyonel gıdalar yeni ve umut vadeden
ürünler olarak değerlendirilmektedir (Zhang vd. 2015). Tahılların fermentasyonunda özellikle laktik asit bakterileri
ve mayalar kullanılmaktadır. Fermentasyon işlemi ile tahıl proteinlerinin içerik ve kalitesi değiştirilebilmekte,
prebiyotik bileşikler (oligosakkaritler gibi sindirilemeyen karbonhidratlar), diyet lifler ve lisinin kullanılabilirliği
artmaktadır (Khanna ve Dhaliwal 2013; Kumar vd. 2015). Biyofonksiyonel gıdaların başarısı ve geleneksel süt ve süt
ürünü bazlı içeceklere alternatif fonksiyonel içecek sağlamak ve genişletmek isteğinden dolayı, tahıl taneleri
fonksiyonel gıdalar hazırlamakta kullanmak için büyük bir potansiyele sahiptirler. Süt ve süt ürünü olmayan
fonksiyonel içecekler süt alerjenleri yokluğu, düşük kolesterol içeriği ve vegan tarzı benimsemesi nedeniyle özellikle
etkileyicidirler. Fermente tahıl bazlı içecekler tüketici pazarında antioksidanlar, diyet lif, mineraller, probiyotikler,
prebiyotikler ve vitaminler gibi fonksiyonel bileşiklerin dağılımı için potansiyel araçlardır.
Bu tez projesinde; farklı tahıl ve pseudo‐tahıllar ile bunların farklı kombinasyonları kullanılarak fonksiyonel özellikte
yeni bir fermente içecek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada yeni fonksiyonel fermente içeceğin hem
duyusal hem de mikrobiyolojik, kimyasal, fizikokimyasal ve besinsel özellikleri incelenecektir. Ön denemelerde
substrat olarak tahıl ve pseudo‐tahıllardan öncelikle buğday, arpa, yulaf, pirinç, mısır, kinoa, amaranth ve karabuğday
kullanılacak olup, fermentasyon aşamasında starter kültür olarak Saccharomyces cerevisiae ile Lactobacillus
plantarum suşu kullanılacaktır.
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Bakla Tepe Buluntuları Işığında M.Ö. 3. Binin İlk Yarısında Batı Anadolu
Sahil Kesimi Mimarisi ve Yerleşim Modelleri
Proje Özeti
Bakla Tepe, İzmir ili, Menderes İlçesinin, eski Bulgurca Köyü içerisinde yer almaktadır. Bir taraftan güneyde yer alan
Tahtalı Çayı’nın aktığı dar vadi ile denize, diğer taraftan Anadolu'nun iç kesimleri ile bağlantı içindedir. Bu önemli
stratejik konumu, Bakla Tepe’yi, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağlarında bölgenin en önemli merkezi konumuna
taşımıştır (Erkanal‐ Şahoğlu, 2012a: 91. ). Günümüzde Tahtalı Barajı altında kalan Bakla Tepe höyüğünde 1994‐2001
yılları arasında İzmir Arkeoloji Müzesi’nin idari, Prof. Dr. Hayat ERKANAL’ın da bilimsel başkanlığında kazılar
gerçekleştirilmiştir. Bakla Tepe baraj altında kaldığı için, günümüzde herhangi bir kazı çalışmasının yapılması mümkün
değildir. Bu bağlamda, 1994‐2001 yılları arasında yapılmış kazılar sonucunda elde edilen verilerin dijital ortama
aktarılarak korunması, proje ve tez kapsamında yeniden değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Bakla Tepe’de Geç Kalkolitik Çağ’da herhangi bir savunma sistemine rastlanmamasına rağmen MÖ 3.Binin ilk yarısıyla
birlikte güçlü taş temelli bir savunma sistemi ile çevrelenmiş ve yerleşim alanı höyüğün tepe kısmına taşınmıştır. Tepe
eğiminin azaldığı kısımda savunma sistemine ek olarak hendek inşa edilmiştir. Erken ve geç evrede savunma
sistemine dik ve paralel uzanan, ortak taş duvarlara sahip uzun evler bulunmaktadır. Bazı evlerin duvarları tamamen
taştan yapılmış, bazılarının üst kısımları kerpiç ile tamamlanmıştır. Uzun ev olarak adlandırılan bu yapılar, içlerinde
ocak yerleri bulunan ve sokaklara açılan kapıları olan evlerden oluşur. Bazı evlerin sokağa açıldığı kısımda, evin
dışında tabanı taş döşemeli küçük depo odaları açığa çıkarılmıştır. Bu alanlar içerisinde ele geçen buluntular, bu
yerleşim yerinin sadece Batı Anadolu’da önemli bir merkez olmadığını, deniz aşırı ilişkilerin gelişmiş olduğu bu
bölgede, önde gelen bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlamaktadır. Savunma sistemlerinin MÖ 3. Binin ilk yarısında
ortaya çıkması bölgenin siyasi ve toplumsal yapısında değişikliklerin olduğunu ve bunun mimariye yansıdığını
göstermektedir. Bu bağlamda mimari üzerinde yapılacak bu çalışmayla birlikte toplumların siyasi, dini, sosyo‐
ekonomik yapısı hakkında da kapsamlı bilgilere ulaşılacaktır.
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18. Yüzyılın İkinci Yarısında Merkez‐Taşra Bağlamında Sarrafların İlişki
Ağları: Bir Sosyal Ağ Analizi Yöntemi Denemesi
Proje Özeti
Osmanlı döneminde sarraflar hakkındaki bilgilere 15. yüzyıldan itibaren rastlanılmaktadır. Sarrafların büyük bir kısmı
Osmanlı teb'ası Rum, Ermeni ve Yahudiler arasından çıkarken, az sayıda da olsa Müslüman sarraflara da
rastlanmaktadır. İlk dönemlerde Yahudi ve Rumlar sarraflık mesleğinde ön plandayken, 18. yüzyıldan itibaren
Ermeniler ağırlık kazanmaya başlamıştır. Padişah, saray mensupları, önemli devlet adamları ile devlet kurumları
(yeniçeri ocağı, darphane, madenler gibi) ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumun diğer bireylerinin bir şekilde
bağlantıda olduğu sarraflar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar önemlerini koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Başta İstanbul olmak üzere ticaretin yoğun olduğu taşra kentlerinde de faaliyet gösteren sarraflar, erken dönemlerde
para bozma, çeşitli madenlerin alım‐satımı ve kredi kaynağı gibi temel işlevler üstlenmişlerdir. Sarrafların
önemlerinin artması iltizam sisteminin yaygınlaşmasıyla doğru orantılıdır. Bunun en önemli nedeni de iltizam
sisteminde mültezimlerin mukataaları alabilmeleri için güvenilir bir sarrafı kefil göstermeleri zorunluluğudur. 17.
yüzyılın sonlarından itibaren iltizam sisteminin evrilmesiyle, yani mukataaların kayd‐ı hayat şartıyla mültezimlere
malikane olarak verilmeye başlanmasıyla sarraflar hem kefil hem de finansman kaynağı olarak önemlerini
arttırmıştır. Sarrafların önemlerindeki bu artış, 18. yüzyılın ikinci yarısında daha da pekişmiştir. Bunda, uzun süren
savaşlar nedeniyle Devlet'in artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, kısa vadeli borçlarla hazineyi finanse etmek
için sarraflara başvurması; taşrada ayan olarak adlandırılan yeni güç odaklarının devlet ve toplum üzerinde artan
etkileri ve onların da sarraflardan finansör olarak yararlanmaları; ayrıca bir iç borçlanma yöntemi olan eshamın
uygulamaya konulması önemli etkenlerdir. Bunların yanı sıra, Avrupa özelinde, dünya ekonomilerinde yaşanan
ticarileşme süreci de, sarrafların Osmanlı sosyo‐ekonomik yapısında önemli yerler işgal etmelerini tetiklemiştir. Bu
noktadan hareketle sarrafların, 18. yüzyılın ikinci yarısında, hem devlet hem de toplumun diğer bireyleriyle, merkez‐
taşra bağlamında, kendi çıkarları ve statüleri ekseninde borç‐alacak, kefillik, ortaklık gibi farklı yönlerden kurmuş
oldukları ilişki ağları ve bu ilişki ağlarının neresinde durdukları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Bu amaçla, yapılacak çalışmada, ağdaki aktörlerin niteliklerinden çok, aktörler arası ilişkilere odaklanan sosyal ağ
analizinden yöntem olarak yararlanılacaktır. Kullanılacak ağ analiz ölçütleri, derece (degree), arasındalık
(betweenness), yakınlık (closeness), yoğunluk (density) merkeziliği ve ego ağı gibi ölçütlerdir. Bu ağ analizi ölçütleri,
ilişkilerin ve ağın niteliğini anlamak ve yorumlamak için çok önemlidir. Bu ölçütler sayesinde ağdaki aktörlerin güç,
prestij, popülarite, önem gibi özellikleri daha net bir şekilde ortaya konulabilmektedir.
Proje kapsamında bütün sarrafları ele almak mümkün değildir. Dolayısıyla muhallefat kayıtlarından (projenin
“materyal” kısmında bu kayıtların özelliklerine değinilmiştir) hareketle örneklendirme yoluna gidilerek, konu
aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda ilişki ağlarını ortaya koyacağımız sarraflardan ilki, 1786 yılında öldürülerek
malları müsadere edilen Darphane'de görevli ve isminden Ermeni olduğu anlaşılan Bedros'tur. İkinci sarrafımız ise,
Bedros ile benzer bir süreç yaşamış olan, Rum asıllı Sakızlı Dimitri (ö. 1788)'dir.
Son dönemlerde birey odaklı sosyal tarih çalışmaları bir ivme kazanmış olmakla birlikte, çeşitli amaçlar doğrultusunda
bireyin oluşturduğu çok yönlü ilişki ağlarını (sosyal ağlar) ele alan çalışmalar, Osmanlı araştırmalarında çok yenidir.
Bu noktadan hareketle biz de bu projede, çeşitli amaçlar doğrultusunda bireyin oluşturduğu ilişki ağlarına, sarraflar
özelinde, odaklanacağız. Bazı araştırmalarda sarrafların kurmuş olduğu ilişki ağlarına dikkat çekilmiş olsa da doğrudan
onların ilişki ağlarını ele alan bir çalışma yoktur. Dolayısıyla bu proje ile, bir yandan sosyal ağ analizinin tarih, özellikle
de Osmanlı tarihi, alanında kullanımına yönelik yapılan araştırmalara katkı sunmak hedeflenirken, diğer yandan da
sarrafların oluşturduğu ilişki ağlarını detaylı bir şekilde gözler önüne sererek, mevcut literatürde var olan bilgiler artı
ve eksi yönleriyle test edilerek kurduğu ilişkiler açısından bireyin toplumdaki konumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Kültepe MÖ. 3. Binyıl Mühür ve Mühür Baskıları Işığında Anadolu‐
Mezopotamya ve Suriye İlişkileri
Proje Özeti
Orta Anadolu Eski Tunç Çağı (ETÇ) mimarisi ve kültürlerinin tamamını içeren çok fazla araştırma yoktur. Yapılan
araştırmalar daha ziyade mezarlık ve daha küçük boyutlu köy nitelikli yerleşimlerde yoğunlaşmıştır. 20. yüzyılın
başlarında yapılan Alacahöyük ve Alişar kazılarından sonra Horoztepe, Maşathöyük, Boğazköy ve son yıllarda
sürdürülen Acemhöyük, Eskiyapar, Çadırhöyük ve Resuloğlu kazıları ise Orta Anadolu ETÇ'nın ancak belirli
dönemlerini kapsamaktadır. Orta Anadolu‐Batı Anadolu geçiş bölgesinde yer alan Küllüoba, Seyitömer,
Demircihöyük ve Güney Anadolu Bölgesi'ndeki Tarsus Gözlükule ETÇ kültürleri ise, şu anda Orta Anadolu ve özelde
Kültepe ile karşılaştırma için farklı özellikler taşımaktadır. Orta Anadolu ETÇ stratigrafisi ve kronolojisinin
anlaşılabilmesi için en önemli merkezlerden birisi, ETÇ'nın tüm evrelerini kapsayan, büyük ve metropolitan karakterli
Kültepe‐Kaniş'tir.
Kültepe‐Kaniş'de son yıllarda gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkartılan yeni anıtsal bina ve onunla ilişkili tabakalar,
Kültepe'nin ETÇ kronolojisi ve stratigrafisi hakkında önemli ve yeni bilgiler sunmakla kalmamış, Orta Anadolu'daki en
erken "urbanizm" izleri için de yeni bulgular sunmuştur. Bu bulgular içerisindeki en önemli ve en kalabalık grubu, bu
proje kapsamında incelenecek olan mühür baskılı bulla, bulla parçası, kap kapaması, etiket ve mühürlerden oluşan,
sayıları bine ulaşan zengin bir koleksiyon oluşturur. 2009‐2015 yılları arasında Tepe’de gerçekleştirilen kazılarda,
öncekilerle birlilkte toplam 10 adet silindir mühür ile 22 adet damga mühür ele geçirildi. Bunların yanısıra, sayıları
şimdilik 615 olan tasvirli mühür baskıları da ele geçmiştir. Kültepe'de bulunan ve proje kapsamında çalışılması
hedeflenen söz konusu eserler, Anadolu için üniktir; benzerleri başka bir merkezden bilinmemektedir. Söz konusu
eserler, Anadolu içinde ya da Anadolu ile komşu coğrafyalar arasında gerçekleştirilen ve güçlü bir dinamiği olan
ticaretin de en önemli kanıtları olmakla kalmamış, hem Anadolu mühür sanatına yeni bir bakış açısı getirmiş, hem de
Anadolu mühürcülüğünün gelişiminin ve kökeni hakkında da önemli bilgiler sunmuştur.
Proje ile, son yıllardaki kazılarda açığa çıkartılan mühür ve mühür baskılarının belgelendirilerek sınıflandırılması,
analiz edilmesi ve tarihlendirilmesiyle, bir bütün halinde yayınlanması hedeflenmektedir. Projeden kazanılacak olan
bilgiler, sadece Kültepe'nin değil, hem Orta Anadolu, hem de tüm Önasya'nın M.Ö. 3. Binyıl kronolojisi hakkında
önemli bilgiler sunacaktır. Aynı zamanda söz konusu coğrafyaların MÖ. 3. Binyıl tarihine ve bölgelerarası ilişkilerine
de ışık tutacaktır. Söz konusu eserler şimdiye kadar bilinen "Anadolu'nun Mezopotamya ve Suriye'nin periferisinde
olduğu" şeklindeki görüşünü de değiştirecek düzeydedir.
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Belediye Hizmetleri ve Seçmen Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma:
Ankara Yenimahalle ve Altındağ İlçe Belediyeleri Örneği
Proje Özeti
Yerel siyaset, yerel düzeyde faaliyet gösteren siyasal aktörlerin yerelin sorunlarını konu edindikleri ve bu çerçevede
çözüm önerileri ürettikleri, ayrıca yerel toplumun refah ve mutluluğunu sağlamaya yönelik politika geliştirdikleri,
yerel bir iktidar mücadelesi ve yerel toplumu idare etme yöntemidir. Yerel olarak tanımlanan bu siyasetin genel
konusunu da; kent, kent halkı, kent yönetimi, kent yaşamı ve kentin temel sorunları oluşturmaktadır. Yerel siyasetin
amacı, mevcut kaynaklar ve olanaklar doğrultusunda yerel halkın ihtiyaçları göz önüne alınarak, halka hizmet
götürmek, onları yönetebilmektir. Bu amaç da kent ölçeğinde gerçekleştirilmektedir. Yerel siyasetin önemli
aktörlerinden olan belediyeler de bu siyasetin amaçları doğrultusunda, yöre yaşayanlarının ihtiyaçlarını karşılamak
için, yerel hizmet sunmakla yükümlü yerel yönetim organları arasındadır. Özellikle 5 yılda bir yenilen yerel seçimlerde
vatandaşın tercihi doğrultusunda belediye yönetimine gelen aktörlerin iktidarlarını sürdürmelerinde, “yerel hizmet”
olarak tanımlanan belediye hizmetlerini başarılı bir şekilde sunmaları, çok önemlidir. Bahsi geçen belediye hizmetleri,
“bir yer, yöre, veya bölgeyi ve orada yaşayan halkı ilgilendiren, ulusal çapta olmayan hizmetler” olarak
tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle yerel hizmetler, yöre halkının günlük yaşamını sürdürebilmesi için gereken
kanalizasyon, itfaiye, ulaşım, su gibi “mahalli müşterek nitelikteki” hizmetlerdir. İşte bu Proje kapsamında da “yerel
düzeyde belediyeler tarafından sunulan belediye hizmetlerinin özellikle yerel seçimlerdeki seçmen tercihlerini, oy
verme davranışlarını etkileyip, etkilemediği” sorusuna cevap aranacaktır. Proje kapsamında, yerel düzeyde sunulan
ve vatandaşı doğrudan ilgilendiren belediye hizmetlerinin, seçmen tercihleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır.
Böylelikle, vatandaşı doğrudan ilgilendiren yerel hizmet türlerinden hangisinin oy verme davranışını daha çok
etkilediği ya da bu hizmetlerin oy verme davranışı ile ilişkisi olup olmadığı sorusuna, yanıtı aranacaktır. Projenin
konusunu; yerel yönetim kuruluşlarından olan belediyeler tarafından sunulan yerel hizmetlerin ya da belediye
hizmetlerinin, seçmenin oy verme davranışı üzerindeki etkisinin araştırılması oluşturmaktadır. Belediyeler tarafından
sunulan belediye hizmetlerinin seçmen davranışını belirlemedeki yeri, önemi ve boyutları, bu çalışma kapsamında
ele alınmak istenmektedir. Proje kapsamında, özellikle yerel seçimler ve seçmen davranışı ilişkisi dikkate alınacaktır.
Daha önce de vurgulandığı gibi, belediye hizmetlerini de kapsayan yerel dinamiklerin seçmen davranışları üzerindeki
etkilerinin yerel seçimlerde daha ön plana çıkması, çalışmanın da bu kapsamda sınırlandırılmasında etkili olmuştur.
Bunun yanında, belediye hizmetleriyle seçmen davranışı arasındaki ilişki, yapılacak olan teorik çalışmalarının
ardından, Ankara “Yenimahalle ve Altındağ” İlçe Belediyelerinde yapılacak olan alan araştırması üzerinden ölçülecek,
tartışılacak ve değerlendirilecektir.
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Ortaokul Din ve Değerler Seçmeli Derslerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli
Görüşleri ile Değerlendirilmesi
Proje Özeti
2012 yılında kabul edilen İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
birlikte Eğitim sisteminde önemli değişiklikler ve yenilikler oldu. İlgili kanunun 9. Maddesi ortaokul ve liselerde
seçmeli Kuran’ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı derslerinin okutulabileceğini belirtiyordu. Daha sonra Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve liselerde okutulabilecek seçmeli dersleri belirledi. 2012 yılında MEB
tarafından yayınlanan ortaokul programında öğrencilerin seçebileceği altı öğrenme alanında yirmi bir ders
bulunmaktadır.
Ortaokul ve lise programlarında Din, Ahlak ve Değeler alanında Kuran’ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel
Dini Bilgiler seçmeli dersleri bulunmakta. Cumhuriyet tarihinde ilk defa zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin
yanında seçmeli din dersleri de okul programına girmiş oldu.
Seçmeli ders uygulamasının ilk yılı olan, 2012/2013 Eğitim öğretim yılında ortaokul 5. Sınıfına kayıtlı 1.193.993
öğrenciden, 647.349’u Kuran’ı Kerim, 426.836’sı Hz. Muhammed’in Hayatı, 212.134’ü ise Temel Dini Bilgiler dersini
seçmiştir. Seçmeli dersler içinde seçim sıralamasına baktığımız zaman; Kuran’ı Kerim dersi 3., Hz. Muhammed’in
Hayatı dersi 4. Ve Temel Dini Bilgiler(İslam) dersi 9. Sırada bulunmakta.
Bu çalışmada seçmeli din, ahlak ve değerler dersleri, Ankara örneğinde öğretmen ve veli görüşleri çerçevesinde
değerlendirmek amaçlanmakta. Bu çerçevede seçmeli din dersleri seçilme/ seçilmeme sebepleri, içerik, uygulama ve
beklenti yönlerinden araştırılacak.
Ankara merkez ilçeleri olan Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde belirlenen birer okulda
öğretmen ve veliler ile mülakat yapılarak veri toplanacak. Alan çalışmasının yanında ders programları ve ders kitapları
da incelenerek seçmeli din dersleri birçok yönden değerlendirilecek.
Bu çalışma ile ;
• Seçmeli din derslerini 2012‐2016 sürecini değerlendirilmiş olacak.
• Seçmeli din dersleri ile ilgili Ankara örneğinde ilk defa bir çalışma yapılmış olacak.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınamadığı için öğrenciler araştırma kapsamı dışına çıkarılmıştır.
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Ortaokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kavram Oluşturma
Süreçleri
Proje Özeti
Çalışmanın amacı; ortaokul 2. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki kavram oluşturma süreçlerinin incelenmesidir.
Öğrencilerin kavram oluşturma süreçleri; dil becerileriyle ilgili olduğu kadar sosyal sınıf ve toplumsal cinsiyet gibi
birçok değişkenle de ilgili olabilir. Bu çalışmada farklı kavram setleriyle okula gelen, farklı aile yaşantılarına ve
öğrenme düzeyine sahip öğrencilerin hangi konularda soyutlama yapıp hangi konularda yapamadıkları
araştırılacaktır. Üç farklı ortaokuldan seçilen 2. sınıflarla Türkçe derslerinin iki saatinde yapılacak uygulama için; nitel
araştırma desenlerinden etnografi kullanılacaktır. Araştırma verileri; gözlem, görüşme ve yaptırılacak etkinlikler
yoluyla toplanacaktır. Alanyazın taraması ve uzman görüşleri alınarak yarı yapılandırılmış gözlem ve görüşme formları
hazırlanacak, etkinlikler tasarlanacaktır. Sınıf ortamında yapılacak gözlemler; ders sürecine müdahale edilmeden, var
olan durumun betimlenmesine yönelik yürütülecektir. Ardından bu gözlem sürecinde belirlenen kavramlarla ilgili
öğrencilerle yüzyüze bireysel ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Son olarak öğrencilerin kavram
oluşturma sürecini ortaya çıkarmaya yönelik sözlü ve yazılı etkinlikler uygulanacaktır. Çalışmanın sonunda; sosyo‐
ekonomik düzey ve toplumsal cinsiyet bağlamında öğrencilerin kavram oluşturma süreçlerini yorumlamaya ilişkin
“kavramsal harita” hazırlanacaktır.
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Ortaöğretimde İngilizce Öğrenme Sürecinin Kültürel Bağlamda
İncelenmesi
Proje Özeti
Araştırmanın amacı; okulda oluşan kültürel bağlamda İngilizce öğrenme sürecini derinlemesine inceleyerek kültürel
öğeler ile İngilizce öğrenme süreci arasındaki etkileşimi betimlemek ve bu etkileşimin öğretim programında nasıl
yansıtıldığını belirlemektir. Araştırmada etnografik desen kullanılacak; veriler gözlem ve görüşmeler yoluyla
toplanacaktır. Bu kapsamda, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler ile yapılacak görüşmeler yoluyla okulun
kültürel bağlamını oluşturan öğeler ve öğrencilerin evdeki kültürel bağlamını oluşturan öğeler incelenecek ve bunlar
arasındaki örtüşme ve ayrışma noktaları belirlenecektir. Bunun yanı sıra, öğrenci bilgi formu kullanılarak seçilecek
olan bir anadolu lisesinde bir onuncu sınıfta yürütülecek gözlemler yoluyla belirlenen kültürel öğelerin sınıf içindeki
İngilizce öğrenme sürecini nasıl biçimlendirdiği incelenecek ve kültürel öğeler ile İngilizce öğrenme süreci arasındaki
bu etkileşimin İngilizce öğretim programında nasıl yansıtıldığı belirlenecektir. Bu belirlemeler sonucunda, İngilizce
öğretim süreçlerinin ve öğretim programlarının niteliğinin iyileştirilmesine yönelik öneriler getirilerek alana önemli
katkı yapılacağı düşünülmektedir.
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Sağlıklı Bireylerde İpuçlu Anlamsal İşlemleme ve Seyrek Uyaran
Paradigmalarında Beyin Osilasyonları
Proje Özeti
İster yazılı ister sözlü olsun dil üretim ve dili anlama sürecinde o dili konuşan bireyler sözcüklerin zihindeki temsillerine gereksinim
duyarlar. Zihinde depolanan ve sözcüklerin biçimbilimsel, sesbilimsel ve anlambilimsel özelliklerini içeren bu temsillere ait bilgi
zihinsel sözlükçeyi (mental lexicon) oluşturur. İşitilen veya okunan bir sözcüğün zihinsel sözlükçede olup olmadığının belirlenmesi
görsel uyaranın algılanması, hedef sözcüğü oluşturan harf dizisinin ortografik ve fonolojik analizinin yapılması, zihinsel sözlükçede
bu dizilimin karşılığının bulunması ve hedef sözcüğün anlamına erişme, sözcüğün işaret ettiği nesnenin semantik özelliklerine
erişme gibi farklı aşamalarda dilbilimsel ve bilişsel işlemlemeler gerektirir. Tıpkı kütüphaneler gibi insan beyni de sözcüklerin işaret
ettiği kavramlara ait bilgileri, yani nesnelerin nasıl göründüklerini nasıl koktuklarını tatlarının neye benzediğini, renklerini, diğer
nesnelerle olan ilişkilerini, nasıl telaffuz edildiklerini içeren bilgileri anlamsal bellekte depolamaktadır. Dış gerçekliğe ilişkin ve
deneyimlerle elde edilen bilginin beyinde kodlanıp saklanabilmesini ve ihtiyaç duyulduğu zaman hatırlanabilmesini sağlayan bu
sistemin işleyişinde hangi beyin bölgelerinin rol oynadığını, bilginin nasıl işlemlendiğini anlamak araştırılması gereken bir
sorundur. Bu sorun literatürde kimi yönleriyle ele alınmış olsa da (Salisbury and Taylor,2012; Mellem ve ark. 2013) Türkiye’de ve
Türkçe’de böyle bir araştırma yapılmamıştır.
Salınımlar beynin doğal yanıtları olup, sinirbilim araştırmalarında gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Salınımsal (osilasyonal) nöral
topluluklar kuramına göre, beyin, delta, teta, alfa, beta ve gama gibi farklı frekans bantlarında salınımsal aktivite gösterir. Beyinde
seçici bir dağılım gösteren bu salınımlar, duysal‐bilişsel uyarılar ile eş zamanlı ve uyumlu hareket ederek senkronize olur ve
“indüklenmiş ritm” oluşturarak beynin bütüncül işlevlerini, duyusal ve bilişsel düzeylerde kontrol altında tutarlar (Başar, 2005)
Ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak amacıyla bu araştırmanın birinci bağımsız amacı, beyinde sözcük‐anlam
işlemlemesi (ipuçlu anlamsal işlemleme ve zihinsel sözlükçeye erişim paradigması) ile açığa çıkan osilasyonel (salınım) yanıtların
belirlenmesi, salınımların beyindeki topolojilerinin saptanması ve cinsiyet ve UBA (uyaran başlangıç asenkronizasyonu)
değişkenlerin bu işlemlemede etkisinin olup olmadığı araştırmaktır.
Bilişsel süreçleri kapsayan işlevsel bir görüntülemeye imkan tanıyan olaya ilişkin salınımsal yanıtların frekansı, genlikleri ve
topografileri, deneye katılan bireylerin yaş, uyaranın sunulduğu modaliteden ve sürece katılan bilişsel işlevlerden etkilenebilir
(Ward, 2003). Uyaranın sunulduğu modalitenin ve demografik özelliklerin kontrol altında tutulduğu bir deney deseninde, sürece
katılan bilişsel işlevlerin elektrofizyolojik yanıtları nasıl etkilediği karmaşık ve hala tam çözülmemiş beyin işleyişine ışık tutabilir.
Araştırmanın bu ikinci bağımsız amacı doğrultusunda basit görsel uyaran paradigması ile dikkat, algılama, karar verme çalışan
bellek gibi bilişsel süreçleri değerlendiren (Başar‐Eroğlu ve ark., 2001) görsel seyrek uyaran (oddball) paradigması da deneye dahil
edilecektir.
Araştırma, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Multidisipliner
Beyin Dinamiği Araştırmalar Merkezi’ndeki Elektrofizyoloji ve Nöropsikoloji Laboratuvarları’nda yürütülecek disiplinlerarası
nitelikli bir araştırmadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Multidisipliner Beyin Dinamiği Araştırmalar Merkezi seyrek uyaran protokolü ve
beyin osilasyonları konusundaki bilgi, tecrübe ve birikimleriyle çalışmaya destek olacaktır. Araştırmaya, aydınlatılmış onamı
alındıktan sonra, ön değerlendirilmesi yapılan 18‐30 yaş arasındaki (kadın ve erkek) ana dili Türkçe olan ve en az lise mezunu olan
30 sağlıklı gönüllü bireyin dâhil edilmesi planlanmaktadır. Araştırmada katılımcıların yaşa ve eğitime göre nöropsikolojik testlerde
normal sınırlarda olduğunu saptamak için nöropsikolojik testler ve davranış ölçekleri kullanılacaktır. Bu aşamadan sonra ipuçlu
anlamsal işlemleme, seyrek uyaran paradigması ve basit görsel uyaran paradigmalarında katılımcılardan beklenen görevle eş
zamanlı olarak EEG kaydı alınacaktır.
Farklı paradigmalardan elde edilen elektrofizyolojik dalgaların (P300, N400 ) içindeki farklı frekanstaki osilasyonları birbirinden
ayırmak için güç spektrumu analizi (Fourier Dönüsümü ‐FD) uygulanacak ve dilin söz varlığında bulunan sözcükler ile dilin söz
varlığında bulunmayan uydurma sözcüklerin işlenmesi görevi ile görsel seyrek uyaranı (flash) zihinden sayma görevinin hangi
frekanslarda, seçici dağılmış hangi topolojilerde temsil edildiği; cinsiyet değişkenleri bakımından bu değerlerin farklılaşıp
farklılaşmadığı araştırılacaktır.
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Öğretmen Eğitimcilerinin Öğretmen Eğitimine İlişkin Paradigmaları: Bir
Gömülü Kuram Çalışması
Proje Özeti
Eğitim sistemindeki sorunların genellikle öğretmen eğitimi alanından kaynaklandığı belirtilmektedir. Öğretmen
eğitimi alanına getirilen eleştiriler ve sorunlara sunulan çözüm önerileri genellikle alanı doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileyen çeşitli dinamikler dikkate alınmadan yapılmaktadır. Öğretmen eğitiminde bağlam çok önemlidir çünkü;
başta eğitim, program ve öğretmen bileşenleri olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal düzlemlerdeki
makro yapılanmalar dikkate alınmadan öğretmen eğitimi ve öğretmen eğitimcisine ilişkin tartışmalar yüzeysel
kalabilir. Bu projede de, Türkiye bağlamında öğretmen eğitimcilerinin öğretmen eğitimine ilişkin paradigmalarının
belirlenerek bu paradigmaların Türkiye’deki öğretmen eğitimi alanının kurulumunu nasıl etkilediğinin ve bu
kurulumun nasıl gerçekleştiğinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden
gömülü kuram (grounded theory) kullanılarak yapılandırılacak olan bu araştırma için Türkiye’nin farklı bölgelerindeki
yükseköğretim kurumlarının köklü eğitim fakültelerinden araştırmaya katılmayı kabul eden ve öğretmen eğitimi
programlarında belirlenmiş alanlardan en az birinde en az beş yıl ders verme deneyimi olan öğretim üyesi kadrosuna
sahip yaklaşık 65 öğretmen eğitimcisi ile bireysel, yüz yüze ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilecektir.
Bununla birlikte Ankara ilinden araştırmaya katılmayı kabul eden öğretmen eğitimcilerinin derslerinde gözlemler
gerçekleştirilecektir. Gömülü kuram araştırmalarında veri toplama ve çözümleme süreçleri eş zamanlı gerçekleştiği
için bu projede de veriler toplanmaya başlandığı andan itibaren çözümleme süreci kapsamında birinci döngü
kodlamalar yapılacaktır. Çözümleme sürecinin ikinci aşaması odaklanmış kodlama sürecidir. Görüşme ve gözlem
verilerinin çözümlenmesinden elde edilecek bulgular, saha notları ve araştırmacı günlükleri ile birlikte araştırma
soruları çerçevesinde yorumlanacak, tartışılacak ve araştırma amacına ilişkin bir soyutlamaya ya da kurama
ulaşılacaktır.
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Üniversitelerde İz Bırakma ve Kurumsallaşma
Proje Özeti
İnsanoğlu artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapay çevreler kurma yoluna gitmektedir. Böylece belli amaçları
gerçekleştiren, kişiler arası ilişkilerin tahsis edilmesini sağlayan örgütleri kurmaktadırlar. İnsanların kurdukları
örgütler, bazen yüzyıllardır varlığını devam ettirmiş ve ettirmekte; bazen de örgütlerin, o günün teknolojisinin
gerisinde kalması, sosyal‐ ekonomik sistemlerin değişmeye uğraması, örgütlerin kurucularının ölmesinden sonra
onun yerini dolduracak kişilerin olmaması ya da örgüttekilerin başarısızlığı gibi nedenlerle varlıkları son bulmaktadır.
Nadiren de ana örgütten ayrılan işgörenlerin kurdukları yeni örgütler endüstride yerini almaktadır. Bu son durumdaki
girişimciler, aldıkları risklere rağmen başarılı da olabilmektedirler. Onların yeni kurdukları örgütte başarılı olmasında,
önceki iş ve işe ilişkin deneyimlerinin, özellikle ayrıldıkları kurumun, mezun oldukları üniversitenin, önceden
çalıştıkları endüstri türünün etkilerinin olduğu ortadadır. Bu işgörenlerde, geçmiş yaşamlarında kazandıkları
deneyimler, şüphesiz bir iz bırakmaktadır. Böylece kazandıkları deneyimleri, yeni kurdukları endüstrilere ya da yeni
görev yerlerine beraberinde götürmektedirler. Pek tabidir ki işgörenin kendi deneyimlerini beraberinde götürmesi,
davranışlarının kendine özgülüğü, aynı davranışların, eylemlerin alışkanlık haline getirildiği bir kurumda etkili olacak,
örgütün başarılı olma yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bu projede de üniversite öğretim üyelerinin, üniversitelerinin
iz bırakmasına ve kurumsallaşmasına ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması kullanılarak yapılandırılacak olan bu araştırma için Ankara Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve
Ahi Evran Üniversitesi'nden 27 öğretim üyesi seçilecektir. Öğretim üyelerinin, üniversitelerinin iz bırakmasına ve
kurumsallaşmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymak için bireysel, yüz yüze ve yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılacaktır. Çözümleme süreci; açık kodlama, eksenlerin oluşturulması, açıklayıcı temaların oluşturulması
aşamalarından oluşacaktır. Çözümlenen veriler sonucunda oluşan temalar yorumlanarak araştırma bulguları ortaya
konulacaktır. Bulgular, alanyazındaki ilgili araştırmalar ışığında tartışılarak sonuçlara ulaşılacak ve öneriler
geliştirilecektir.
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Ankara’da Yaşayan Yetişkinlerin İdrarlarında ve Kullandıkları İçme
Suyunda Bisfenol‐A Düzeyleri
Proje Özeti
Günlük yaşantımızda her alanda kullandılan içme ve kullanma sularının içerikleri, toplumların artan farkındalık
seviyeleri ile birlikte mera konusu olmuştur. Merak edilen içeriklerin en başında Bisfenol‐A’nın varlığı olmuştur.
Uluslararası düzeydeki araştırmalar, ortaya net bir sonuç koyamamakla birlikte vücut sıvıları yoluyla taşındığını,
hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda ise hormonel bozukluklara yol açtığını göstermektedir. Ayrıca
hayvanlar üzerindeki deneysel çalışmalar, Bisfenol‐A maruziyetinin yeni doğanın cinsiyetini ve ergenliğe giriş
zamanını da etkilediği görülmektedir. Benzer endokrin bozucu etkilerin insanlar üzerinde ne boyutta olduğu birçok
araştırmada tartışma konusu olmuştur.
Ülkemizde toplum sağlığı açısından değerlendirildiğinde bu konuyla ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılmamıştır. Ancak
bebek ürünleri ve damacanalar gibi plastik ambalajlar üzerinde “BPA içermez” ibareleri yer almaya başlamıştır. Bu
durum toplumun konuya olan ilgisini arttırmakta fakat yeterli bilgilendirme olmadığı için çözülmeyen sorunlar
yaratmaktadır.
Çalışmamız, bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası tüm çalışmalar incelenerek ve deneysel olarak eldeki imkanlar
dahilinde Ankara bölgesi pilot bölge olarak belirlenerek Bisfenol‐A konusuna ışık tutacaktır. Ankara’da yaşayan
gönüllü yetişkinlerden oluşturulacak deney grubuyla içme suyu ve idrarlarındaki miktarlar karşılaştırılacak, böylece
maruziyet ve vücuttan atılma miktarları belirlenecektir. Bu çalışmanın sonucunda ortamdaki bilgi kirliliği kalkacak ve
toplum sağlığı için bilinçlenme yolunda büyük bir adım atılacaktır.
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Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının 18‐24 Aylık Bebeklerin
Bilişsel Gelişimlerine ve Adaptif Davranışlara Etkisinin İncelenmesi
Proje Özeti
Bilişsel gelişim açısından yaşamın ilk yıllarında yapılacak destek çalışmalarının çocukların gelişim alanları üzerinde
olumlu katkı sağlayacağı düşünülerek, bu araştırmada; 18‐24 aylık bebeklere verilecek ev merkezli bilişsel gelişim
destek programının, bebeklerin bilişsel gelişimlerine ve adaptif davranışlarına etkisinin olup olmadığının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Deneysel desendeki bu çalışmada bebekler ve aileleriyle ilgili demografik bilgileri elde edebilmek
amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bir bilgi formu ile bebeklerin bilişsel gelişim düzeylerini değerlendirmek
için Küçük Çocuklar İçin Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (Cognitive Assesment of Young ‐CAYC), adaptif davranışları
değerlendirmek için Adaptif Davranış Değerlendirme Sistemi (Adaptive Behavior Assessment System‐ABAS) geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları yapılarak kullanılacaktır. Ayrıca deney grubundaki bebeklerin annelerinin uygulanan
program ve programın çocukları üzerindeki etkilerine ilişkin düşüncelerini değerlendirmek üzere araştırmacı
tarafından geliştirilen ve deneysel süreç tamamlandıktan sonra annelere uygulanacak olan yarı yapılandırılmış bir
görüşme formu kullanılacaktır. Çalışma kapsamında belirlenen niteliklere sahip 14 bebek deney grubunda, deney
grubundaki bebeklerle aynı yaş ve cinsiyette 14 bebek ise kontrol grubunda olmak üzere toplam 28 bebekle
çalışılacaktır. Geliştirilen Bilişsel Gelişim Destek Programı uygulamaları ev ziyaretleri yoluyla ailelerin evlerinde
gerçekleştirilecek, haftada 2 gün olmak üzere 3 ay sürecektir. Her bir bebek ile toplam 24 uygulama yapılacaktır.
Deneysel süreç tamamlandıktan sonra, deney ve kontrol gruplarından elde edilen veriler uygun istatistiksel
yöntemlerle değerlendirilecektir.
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Okul Sosyal Hizmeti Odağında Lise Öğrencilerinin Engellilere Yönelik
Tutumlarının İncelenmesi: Erzincan İli Örneği
Proje Özeti
AÜlkemizde yetişkinliğe adım atma yolunda olan lise öğrencilerinin engellilere yönelik duyarlılıklarının artırılabilmesi
için öncelikli olarak engelliliği nasıl algıladıklarının araştırılması gerekmektedir. Şüphesiz ki toplumu etkileyen
herhangi bir sorunun giderilmesi ancak mevcut sorunun sebeplerinin araştırılması ve anlaşılmasıyla mümkündür.
Henüz Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sosyal hizmet birimleri yapılanmasının olmaması,
engellilik konusundaki tutum ve davranışların olumsuz yönde seyretmesinin önemli sebepleri arasında sayılabilir. Bu
doğrultuda oluşturulması zorunlu görülen sosyal hizmet birimleri vasıtasıyla engellilik konusundaki bilgi ve bilinç
düzeyinin arttırılmasının sağlanması, engellilere yönelik olumsuz tutum ve davranışların değiştirilmesi, engellilerin
toplumla bütünleşmeleri ve eğitim haklarının aksaksız devam ettirilmesini mümkün kılacak önemli aşamalar olarak
değerlendirilmektedir. Toplumsal bütünleşmenin önünde bir engel oluşturan olumsuz yaklaşımları ortadan
kaldırmak, engellilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve eğitsel yönden bir eksiklik hissetmeksizin toplumla
bütünleşmelerini sağlamak, toplumsal duyarlılığı arttırmak, uygun stratejiler, program ve politikalar geliştirmek için
toplumun engellilere yönelik tutum ve davranışlarının bütün boyutlarıyla ele alınması gerekmektedir.
Erzincan ilinde yürütülmesi planlanan bu çalışmada, okul sosyal hizmeti odağında liselerin 9. 10. 11. ve 12. sınıflarında
öğrenim görmekte olan ve herhangi bir engel türüne sahip olmayan kız ve erkek öğrencilerin engellilere yönelik
tutumları ile kaynaştırma eğitimi kapsamında liselerde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin okul ortamlarında
yaşadıkları sorunların çok yönlü olarak araştırılması hedeflenmektedir. Araştırmadan elde edilecek olan bulguların
niteliği sayesinde, lise öğrencilerinin engellilere yönelik olumlu veya olumsuz tutum ve davranışları ile kaynaştırma
eğitimi kapsamında eğitim‐öğretim görmekte olan engelli öğrencilerin karşılaştığı problemlerin tespit edilmesinin
sağlanacağı düşünülmektedir ve yine çalışmanın bulguları ışığında okullarda sosyal hizmet birimlerinin kurulmasının
gereksinimi ve önemi ele alınacaktır. Araştırma kapsamında, okullarda henüz sosyal hizmet birimi yapılanmasının
bulunmaması ve bu sebeple sosyal hizmet faaliyetlerinin okul ortamlarında doğrudan uygulanamamasına bağlı
olarak, lise öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutum ve davranışlarının ayrımcı, kısıtlayıcı, dışlayıcı ve damgalayıcı
nitelikte sonuçlar doğuracağı ve bu durumun da engelli öğrencilerin yaşamlarında çok boyutlu sorunlara neden
olacağı sonuçlarına ulaşılacağı öngörülmektedir. Okul sosyal hizmet birimlerinin kurulması ve faaliyetlerine başlaması
ile birlikte engellilik hakkında farkındalık eğitimleri, tutum değiştirme programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının
sağlanacağı ve bu çalışmanın da engellilerin akademik yaşam kalitelerini iyileştirici yasa ve yönetmelikleri
etkileyeceği, eğitim ve öğretim kurumlarında psiko‐sosyal, mekansal ve hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi
doğrultusunda olası girişimleri destekleyeceği düşünülmektedir.
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Ankara Üniversitesi Merkez Kampüsünde Güç Kalitesi İncelemeleri ve
Çözüm Önerileri
Proje Özeti
Başta endüstriyel işletmeler olmak üzere birçok alanda, kullanılan elektrik enerjisinin daha güvenilir ve kaliteli olması
arzu edilmektedir. Elektrik sistemlerinde enerji kalitesini üretim, iletim ve dağıtım kuruluşları ile bu enerji kullanan
son kullanıcılar beraber belirlemektedir. Güç sistemleri, belirli frekansa ve genliğe sahip sinüsoidal gerilim referans
alınarak tasarlanmıştır. Gerilimin genliği, frekansı veya dalga biçimi üzerindeki herhangi bir bozulma, güç kalitesi
problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Elektriksel güç kalitesini tanımlayan parametreler IEC 61000‐4‐30 standardında
frekans salınımları, kısa süreli gerilim düşmeleri / yükselmeleri, aşırı ve düşük gerilimler, harmonikler, fazlar arası
dengesizlikler ve gerilim dalgalanmaları olarak sıralanmaktadır. Enerji sistemi ve tüketicilerdeki güç kalitesi ile ilgili
problemler geniş kapsamlıdır ve birçok eleman bu tür problemlerden büyük ölçüde etkilenir. Çok sayıda elektronik
cihazın kullanılmasından dolayı hem enerji sistemi hem de tüketiciler dalga şekli bozulmalarına karşı daha duyarlı
hale gelmektedir. Enerji ve sistem kapasitesinin optimum kullanılmasını sağlamak için, enerji kalitesi problemleri
giderilmeli ve kalitesizliğe neden olan sorunlar kaynağında çözülmelidir. Bu proje kapsamında temin edilecek Güç
Analizörü yardımıyla; öncelikle sisteme ait akım, gerilim, güç ve frekans gibi parametreler ile diğer güç kalitesine
ilişkin olaylar ölçülecek ve kaydedilecektir. Daha sonra bilgisayara aktarılan parametrelerin analizi ve
değerlendirilmesi yapılarak çözüm önerileri oluşturulacaktır.
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Shell eco‐Marathon Hidrojen Enerjili Aracının Geliştirilmesi
Proje Özeti
Sanayi devrimi ile başlayan tüketim toplumunun taleplerini karşılamak için seri üretimin sınırlarını zorlayan firmalar
sayesinde çevre ve hava kirliliği büyük oranda artmıştır. Hidrojen, bir enerji taşıyıcısı olarak bu sorunların çözümü
için bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu sebeple son yıllarda hidrojen enerjisi üzerinde yoğun araştırma ve geliştirme
faaliyeti sürdürülmektedir. Temiz ve yenilenebilir hidrojen enerjisinin dünyanın artan enerji gereksinimini
karşılayacağı bir gelecek için gelişmiş ülkeler çok yoğun bir şekilde büyük ölçekli teknolojik araştırma ve geliştirme
programları yürütmektedirler. Hidrojen dünya üzerinde en yaygın olarak bulunan elementtir.Su parçalarının dünya
yüzeyinin %60’ından fazlasını kapladığını düşünürsek bunun gerçekliği kolayca görülecektir.Ancak hidrojen doğada
bağımsız olarak çok az bulunur.Bu yüzden onu elde etmek için bir takım işlemler yapmak gereklidir.Bu sebeple
yenilenebilir bir yakıttır. Bunun yanında yakıtlar içerisinde çevresel açıdan en temizidir. Birincil enerji kaynakları
kullanarak hidrojen üretilip bunun gereksinim duyulan yerlere iletilerek çeşitli yöntemlerle enerjiye çevrilmesine
hidrojen enerji sistemi denir. Hidrojen yakıtının en önemli kullanım alanı ulaşım sektörü (otomobil, otobüs, uçak,
tren ve diğer taşıtlar) olmaktadır. Hidrojen halen bir yakıt olarak uzay mekiği ve roketlerde kullanılmaktadır.
Düşünülen diğer kullanım yerleri ise mobil uygulamalar (cep telefonu, bilgisayar, vs) ve yerleşik uygulamalar (yedek
güç üniteleri, uzak mekanlarda güç gereksinimi vs. ) dır.
Biz Ankara Üniversitesi lisans öğrencileri olarak dünyadaki bu teknolojik gelişmelerin ülkemiz ve üniversitemiz adına
takibini ve bilimsel olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Bunun için öncelikli hedefimiz yakıt olarak
hidrojenin kullanıldığı belirli basınçta depolanmış olan hidrojeni; yakıt hücresi adı verilen bir sistem aracılığıyla yüksek
verimle ve atık olarak saf su oluşturacak şekilde elektrik enerjisine daha sonra bu elektrik enerjisini ise elektrik
motoru yardımı ile mekanik enerjiye çeviren dört tekerlekli şehir konseptine uygun üretilmiş tamamen çevreci
aracımızla Londra‐İngiltere de düzenlenecek olan Shell‐Eco Marathon‐2016 ‘da üniversitemizi ve ülkemizi en iyi
şekilde temsil etmekle beraber mekanik ve elektronik donanım yönünden geliştirmek (motor kontrollerini optimize
etmek, telemetri haberleşme sistemini geliştirmek, direksiyon üstü kompakt kontrol panelini geliştirmek, sanal
ortamda analiz ve testler yapmak )ve üretmiş olduğumuz aracımızı en üst seviyeye taşımaktır.
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Yavru Leyleklerin Gelişiminin, Ebeveyn Davranışlarının ve Leylek Göç
Biyolojisinin Araştırılması
Proje Özeti
Leylekler(Ciconia ciconia ), leylekgiller (Ciconiidae) familyası içersinde yer alan, büyük boylu, uzun ve kalın gagalı,
uzun boyunlu ve uzun bacaklı kuşlardır. Ülkemizde üreyen bireyler göçmendir ve ağustos ayının ortalarında başlayan
eylül ayında da devam eden sonbahar göçü ile Afrika'ya göç ederler. Kışlamak için gittikleri Afrika'da ise Kenya ve
Uganda'dan Güney Afrika'ya kadar olan bölgedeki savanlarda kışı geçirirler. Kışlama alanlarına gelen leyleklerden
bazıları batıya yönelerek Sudan'ın batısına, Çad'a ve Nijerya'ya kadar ulaşabilirler. İlkbahar göçü ile kuzeye tekrar geri
dönerler. Avrupa'ya mart ayı sonu ve nisan ayında ulaşırlar. Ülkemize ise şubat ayının ortası ile mart ayının başından
itibaren Hatay ili üzerinden giriş yaparlar.
Kuşların yaptıkları bu göçler, yüzyıllar boyu doğa olayları arasında insanlarda en çok merak uyandıran hadiselerin
başında gelmiştir. Bahar ile ortaya çıkan kuşların sonbahar geldiğinde nasıl ortadan kayboldukları insanların değişik
teoriler üretmelerine neden olmuştur. Bazıları, küçük kuşların havalar soğuduğunda çamurun içinde ya da küçük
kovuklarda saklanarak kış uykusuna yattıklarını düşünmüşlerdir. Bu teorilerden birinin sahibi olan Aristo, kırlangıç ve
bazı türlerin, kışı göl diplerinde kış uykusuna yatarak geçirdiğine inanıyordu ve ayrıca kızılgerdan diye bilinen kuşun
sonbaharda kızılkuyruğa dönüştüğünü de ileri sürmüştür.
İnsanlar, merak uyandıran bu sırrı çözebilmek için kuş göçünü araştırmaya başlamışlar ve çeşitli yöntemler
geliştirmişler. Bunlardan başlıcaları; yer gözlemleri, ay gözlemi, radyo ve uydu vericileri, radar teknolojisi, izotop
analizi ve halkalama çalışmalarıdır.
Danimarkalı öğretmen Hans Christian Mortensen'in 1889 yılında, sığırcık yavrularına, ilk kez numaralı metal halkalar
takmasıyla birlikte kuş göçü araştırmalarında kuş halkalamanın önemi anlaşıldı. Halkalama sayesinde kuş
göçleri(türlerin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç takvimleri) ve popülasyon dinamikleri
(yaşam süreleri, üreme başarıları, hayatta kalama başarıları, ilk üreme yaşları vs) hakkında bilgi edinilebilir hale
gelindi.
Yapılması planlanan bu projeyle, Ankara ‐ Kızılcahamam D‐750 karayolunun 79. kilometresi üzerinde bulunan 16 adet
leylek yuvasının kameralar ile izlenmesi ayrıca leylek yavrularının halkalanarak leyleklerin, üreme alanları, göç
takvimleri, üreme başarıları, hayatta kalma başarıları, ilk üreme yaşları hakkında bilgi edinilmesi planlanmaktadır.
Halkalama sırasında düzenlenecek etkinlik ile de yöre insanı ve özelliklede bölge ilkokullarında okuyan çocuklara
dağıtılan t‐şhirt, broşürler ve yaban hayatının önemi ile ilgili yapılan sunumlarla etkinliğe katılan katılımcılarda doğa
bilincinin aşılanması planlanmaktadır.
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Yapay Zeka Temelli Kendiliğinden Karar Verebilen Dinamik Sistem
Tasarımı
Proje Özeti
Matematiksel işlemler ve karar komutlarının bir elektronik sistem tarafından gerçekleşmesi insanları bu sistemlerin
daha fazla ne yapabileceği sorusu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu kapsamda ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren
bilgisayarların insan gibi düşünme ve karar verme yeteneklerinin olup olmayacağı tartışılmıştır. Son on yıl bu alanda
sürdürülen araştırma ve teknolojik gelişmelerin ivmeli şekilde artarak gerçekleştiği ve hayatımızın her aşamasına
girdiği bir dönemdir. Şekil tanıma, ses tanıma, algılama ve doğru karar vermede öğrenen sistemler hızla insan beynine
benzer şekilde çalışan yeni algoritmalar ile donanmaktadırlar. Bu algoritmalar donanım haline getirilerek özel tasarım
düşünen bilgisayarların gerçekleşmesi çabaları yapay zeka alanındaki araştırmaların temel yapıtaşlarını
oluşturmaktadır. Son yıllarda gerçekleşen yazılım, donanım ve yeni teknolojik gelişmeler her gün bilgisayarların daha
çok biyolojik beyin gibi çalışmasına olanak vermektedir. Bu teknolojik gelişmeleri yakalamak, çevreden gelen etkileri
değerlendirerek karar verebilen sistemlerin oluşturulması için elektronik ve mekanik sistemlerin gerçekleştirilmesi
ve bu sistemlerin yazılım yolu ile otonom davranış göstermelerinin sağlanması planlanmaktadır. Bu proje
çerçevesinde öğrencilerin yapay zeka alanında bilgi birikimlerinin uygulamalar yolu ile teknolojik ürüne dönüşmesi
planlanmaktadır.
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