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PLANT BIODIVERSITY, SUSTAINABILITY AND ENTREPRENEURSHIP 

* Mushtaq AHMAD (Professor Dr.)
Department of Plant Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan, 45320 

Omer KILIC (Asoociate Professor Dr.) 
Adıyaman University, Faculty of Pharmacy, Department of Basic Science of Pharmacy, 

Adıyaman, Turkey 

Muhammad ZAFAR (Assistant Professor Dr.) 
Department of Plant Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan, 45320 

Shazia SULTANA (Assistant Professor Dr.) 
Department of Plant Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan, 45320 

ABSTRACT 

In recent times, the world has been confronted with energy crises due to depletion of 

fossil fuel resources. At the same time increase in petroleum prices, environmental pollution and 

diminishing supply of fossil fuels are the key factors leading to search for alternative sources of 

energy. Currently the most often used type of biofuel is biodiesel which is renewable, 

biodegradable and nontoxic fuel for diesel engines. It is derived from vegetable oils by trans 

esterifiction with alcohols. This project is initiated in Pakistan with concept of mega tree 

plantation for green fuel for green Pakistan to overcome the poverty by sustainable way. The 

overall objective of this project is to reduce carbon in atmosphere using renewable green fuel. To 

investigate the impact of mega tree plantation on degraded barren and eroded land to overcome 

the energy crises, environmental pollution and promote biodiversity and ecosystem 

conservations in Pakistan. Honey Bee Research is new era in Plant biodiversity. Pollen allergy is 

hot spot topic now a days in different areas of world. Sustainable use of wild fruits is the need of 

time. This study described in detail an optimized protocol for biodiesel production from 

indigenous oil seeds, honey bee research, plant biodiversity, pollen allergy and 

entrepreneurship.In short human life depends on food, health and energy which is linked with 

plant biodiversity.  

Keywords: Plant Biodiversity, Energy, Sustainability, Entrepreneurship. 

Acknowledge: Bu çalışma 2221 - Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı ile 
(2019) desteklenmiştir.  

Kongre Özet Kitabı1



 
2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

MALATYA 

TAXONOMIC STUDY AND OF SOME RARE SPECIES OF MEDICINAL VITACEAE 

SPECIES FROM PAKISTAN BY FOLIAR MICRO-MORPHOLOGICAL APPROACH 

 
*Muhammad ZAFAR (Assistant Professor Dr.) 

Department of Plant Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan, 45320 
 

Omer KILIC (Asoociate Professor Dr.) 
Adıyaman University, Faculty of Pharmacy, Department of Basic Science of Pharmacy, 

Adıyaman, Turkey 
 

Mushtaq AHMAD (Professor Dr.) 
Department of Plant Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan, 45320 

 
                                                                                Lubna (Dr.) 

Department of Plant Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan, 45320 
 

ABSTRACT 

The present study is insight into foliar epidermal anatomy for characterizing species and 

their utility in the taxonomic separation of certain taxa of family of Vitaceae from Pakistan. The 

studied foliar micromorphology of 5 species; Parthenocissus semicordata (Wall.) 

Planch.,Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., Ampelopsis vitifolia (Boiss.) 

Planch. subsp. hazaraganjiensis Nazim & Qaiser, Cissus trifoliata (L.) L., and Cissus 

quadrangularis L. was analysed and documented using Light microscopy (LM) for both 

qualitative and quantitative characteristics. Epidermal cells observed were either polygonal or 

irregular shaped, with straight or undulate anticlinal walls. Two types of stomata observed were 

paracytic and anomocytic with elliptical shaped guard cellall the studied species exceptadaxial 

surface of Parthenocissus semicordata, Parthenocissus tricuspidata and Ampelopsis vitifolia 

subsp. hazaraganjiensis. Trichomes were conical shaped, non-glandular either unicellular or 

multicellular. The quantitative parameters studied were size (length and width) of stomata, 

subsidiary cell, guard cells, stomatal pore, stomatal complex, trichomes. There was much 

variation in the size of all the parameters investigated. These anatomical features may help in the 

discrimination of studied taxa and are of much significance for the plant taxonomist in the 

correct identification of taxa. 

Keywords:Anatomical features, Light microscopy, taxonomic implication, Medicinal species  

Acknowledge:Bu çalışma 2221 - Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı ile 
(2019) desteklenmiştir.  
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3D YAZICI İLE ÜRETİLEN DİŞLİ ÇARKLARDA FARKLI TABAN DOLGU 
GEOMETRİSİNİN DİŞLİ ÇARK AĞIRLIĞINA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE  

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT BASE FILLING GEOMETRY ON 
GEAR WHEEL WEIGHT AND MECHANICAL PROPERTIES IN GEAR WHEELS 

PRODUCED WITH 3D PRINTER 
 

Mahir UZUN 
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi., Makine Mühendisliği Bölümü,  

 
Cumali TOK 

İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi., Makine Mühendisliği Bölümü, 
 
ÖZET  
3D yazıcı teknolojisi ile üretim endüstrinin her alanında yaygın olarak görülmektedir. 
Plastiğin hemen her türlüsü ile bütün geometrik boyutlara ve yapılara sahip parçaların 
üretimleri mükemmel doğrulukta yapılabilirken, metal yapıya sahip geometrilerin üretimine 
yönelik te ciddi denemeler yapılmaktadır. Özellikle makine elemanları üretiminde de 3D 
yazıcı ile başarılı imalatlar söz konusudur. Bu çalışmada, dişli çarkların 3D yazıcı ile üretim 
aşamasında optimizasyonunun sağlanabilmesi için,  dişli çark modelleri başarılı bir şekilde 
solidworks paket programı kullanılarak oluşturulmuştur. Dişli çarklar solidworks programında 
modellenirken evolvent eğri matematiksel olarak modellenmiş ve solidworks paket 
programında bu denklemler kullanılarak eğri çizilmiştir. Daha sonra, bu eğri referans alınarak 
diğer dişli çark büyüklükleri yardımı ile dişli çarkların modelleri oluşturulmuştur.3D yazıcının 
kullanmış olduğu paket programında, model import edilerek, dilimleme programı vasıtası ile 
dişli çarklar; üçgen dolgu, kare dolgu, baklava dilimi dolgu ve bal peteği dolgu olmak üzere 
%20, %40 ve %60 dolgu oranlarında dilimlenmiştir. Dilimlenen bu modeller, tekrar 
solidworks paket programında PLA malzemesi tanımlanarak ağırlıkları buna göre tek tek 
hesaplanmıştır. Ayrıca modellerden bal peteği dolgusuna sahip olan üç farklı doluluk oranına 
sahip numunelerin ANSYS paket programları vasıtası ile, PLA malzeme özellikleri girilerek, 
Von Mises kriterine göre gerilme analizleri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen 
veriler değerlendirilerek,  ağırlık, doluluk ve gerilme yönünden optimum numunenin bal 
peteğine sahip numune olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : dişli çarklar, CAD/CAM, 3D yazıcılar, gerilme analizi. 

 
ABSTRACT 
With 3D printer technology, production is widely seen in all areas of the industry. While 
almost all kinds of plastic and parts with all geometric dimensions and structures can be 
produced with perfect accuracy, serious attempts are made for the production of geometries 
with metal structures. Especially in the production of machine elements, there are successful 
productions with 3D printer. In this study, gear wheel models have been successfully created 
by using the solidworks package program in order to optimize gear wheels during 3D 

Kongre Özet Kitabı3
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production. While the gear wheels are modeled in the solidworks program, the evolvent curve 
is modeled mechanically and the curve is drawn using these equations in the solidworks 
package program. Later, by referring to this curve, the models of the gear wheels were created 
with the help of other gear sizes. In the package program used by the 3D printer, the model 
was imported and the gear wheels by means of the slicing program; triangular filling, square 
filling, lozenge filling and honeycomb filling are sliced at 20%, 40% and 60% filling rates. 
These sliced models were defined in PLA material again in the solidworks package program 
and their weights were calculated individually accordingly. In addition, strain analyzes were 
made according to Von Mises criterion by entering PLA material properties by using ANSYS 
package programs of three different filling ratios with honeycomb filling. The data obtained 
as a result of this study were evaluated and it was found that the optimum sample in terms of 
weight, fullness and stretching was a honeycomb sample. 

Keywords: gear wheels, CAD / CAM, 3D printers, stress analysis. 
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INVESTIGATING THE PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE FUELS OBTAINED 
FROM ALGAE OIL BIODIESEL BLENDED WITH DIFFERENT ALCOHOLS 

 

Fevzi YASAR 

Vocational School of Technical Sciences, Department of Chemistry and Chemical Process 
Technology, Batman University, 72100, Batman, Turkey 

 

ABSTRACT 

In today's world where oil, gas and coal monopolies are very effective, high dependence on fossil 

fuels, which was 85.0% in primary energy consumption in 2019, will not show a significant 

decrease in short and medium term unless radical changes are followed in the policies [1]. Witin 

this context, the search for alternative fuels to fossil fuels is gaining greater importance every other 

day. One of the alternative fuels called “biodiesel”, has become an important fuel today; and day 

by day,  consumption of this fuel is increasing [2]. Biodiesel and its alcohol blend fuels are 

considered as alternatives to current fossilized fuels. Their fuel physical characteristics are among 

the most important parameters to determine the quality of each fuel [3]. Algae has a special 

importance in biodiesel sources [4-6]. In this characterization study,  it is aimed to investigate 

important fuel properties such as cetane number and cold filter plugging point (CFPP), of the fuel 

produced from seaweed oil biodiesel; and by adding the mixture different alcohols (methanol, 

ethanol and isopropanol 5, 7, 10%), density, kinematic viscosity, flash point and calorific values 

the biodiesel fuel were obtained. These properties, in the same time, provide a good explanation 

on how the engine operates with these fuels in terms of performance, combustion and emission 

characteristics [7]. 

Keywords: Algae oil, Alcohol, Diesel, Biodiesel, Blends, Fuel properties 

Research Methodology 

In the study, there are fifteen types of used fuel which include, diesel, biodiesel, methanol, ethanol, 
isopropanol, M5, M7, M10 (methanol 5, 7, 10% blend with 95,93,90% biodiesel), E5, E7, E10 
(ethanol 5, 7, 10% blend with 95,93,90% biodiesel), IP5, IP7, IP10 (isopropanol 5, 7, 10% blend 
with 95,93,90% biodiesel). Figure 1 illustrates different analytical apparatus to measure the fuel 
properties. All the test methods are conformed to the strict ASTM procedures as recommended by 
manufacturers. The tests are conducted under controlled room temperature, pressure and relative 
humidity to ensure so that the results will not be influenced from environmental errors. 
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Result and Analysis 
 
Fuel properties of alcohol and biodiesel mixtures used in the study were analyzed in Batman 
University Technical Sciences Vocational School Refinery and Petro-Chemistry Technology 
program laboratory. Fuel properties of alcohol and biodiesel blends mixed in different proportions 
are given in Table 1. 

Table 1: Fuel properties of alcohol and biodiesel blends mixed in different proportions 

Fuels  Properties   

 Density   15oC 
(kg/m3) 

Kinematic Viscosity 
40 oC( mm/s2) 

Flash Point 
(oC) 

Calorific 
Value (kJ/kg) 

Diesel 832 3.200 61.0 42,800 
Biodiesel 882 4.430 142 38,200 
Methanol 793 0.582 11.6 22,680 
Ethanol 788 1.120 14.0 29,760 
Isopropanol 786 1.761 12.0 30,440 
M5 868 3.260 130 34,300 
M7 860 2.880 122 33,580 
M10 851 2.240 114 32,900 
E5 860 3.750 136 33,600 
E7 852 3.530 131 32,120 
E10 834 3.150 125 31,560 
IP5 852 3.870 131 36,460 
IP7 845 3.650 124 35,950 
IP10 828 3.240 116 35,380 
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Fig.1. Change of density, kinematic viscosity, flash point and calorific value of fuel mixtures. 

 

References 

1. BP Statistical Review of World Energy, 2019, 68th edition. 
2. Huang D., Zhou H., Lin L., Biodiesel: an Alternative to Conventional Fuel, Energy 

Procedia, 16, 2012, 1874 – 1885  
3. Yasin M.H.M., Mamat R., Yusop A.F.,Rahim R., Aziz A., Shahb L.A., Fuel physical 

characteristics of biodiesel blend fuels with  alcohol as additives, Procedia Engineering, 
53, 2013, 701 – 706. 

4. Singh, A.K., Singh M.P., Importance of algae as a potential source of biofuel, Cellular & 
Molecular Biology, 2014; 60 (5): 106-109 

5. Khan S., Siddique R., Sajjad W., Nabi G., Hayat K.M., Duan P., Yao L., Biodiesel 
Production From Algae to Overcome the Energy Crisis, HAYATI Journal of Biosciences 
24,(4), 2017, 163-167. 

6. Ullah K., Ahmad M., Sofia, Sharma V.K., Lu P., Harvey A., Zafar M., Sultana Z., Anyanwu 
C.N., Algal biomass as a global source of transport fuels: Overviewand development 
perspectives, Progress in Natural Science: Materials International, 24 (4), 2014, 329-339. 

7. Kalargaris I., Tian G., Gu S., Combustion, performance and emission analysis of a DI diesel 
engineusing plastic pyrolysis oil, Fuel Processing Technology, 157, March 2017, 108-115. 

100

110

120

130

140

M5 E5 IP5 M7 E7 IP7 M10 E10 IP10

5% 7% 10%

Flash Point
(oC)

28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000

M
5 E5 IP
5

M
7 E7 IP
7

M
10 E1
0

IP
10

5% 7% 10%

Calorific
Value (kJ/kg)

Kongre Özet Kitabı7



 
2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

MALATYA 

DETERMİNATION OF NUTRITIONAL VALUES OF SOME HONEY CULTIVARS 

PRODUCED IN BITLIS-MUTKI REGION IN Saccharomyces cerevisiae CULTURES 

Saccharomyces cerevisiae KÜLTÜRLERİNDE BİTLİS-MUTKİ BÖLGESİNDE ÜRETİLEN 

BAZI BAL ÇEŞİTLERİNİN BESİN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ayşe Dilek ÖZŞAHİN 

Doç. Dr, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

 

ABSTRACT 

Honey is product traditionally consumed due to its possible health benefits promoted by natural 

antioxidants. The present study was undertaken to determine the biochemical activities and 

reveal the nutritional values of Saccharomyces cerevisiae cultures of honeys from Bitlis. The 

Bitlis is a region with a growing potential for honey production, but up to now, biological 

studies have been carried not out. 

 

Results obtained showed that honey generally exerts lipid damage inhibitory activities in S. 

cerevisiae culture medium. The findings also showed that S.cerevisiae yeast used in this study 

performed different amounts of fatty acid, vitamin and phytosterol synthesis in the environment 

containing different honey samples. It was concluded that differences in quantities of chemical 

compounds resulted from the fact that honey samples which were added to the growth-media 

of S. cerevisiae caused some differenced in these biochemical compounds synthesis. Different 

honey varieties contain varying ratios of substances as food content. Particularly a different 

carbon sources has an inhibiting or stimulating effect on enzyme activities which are 

responsible for fatty acids, phytosterols, and glutathione synthesis and cause a difference in 

these compounds quantities.  

 

These results support the hypothesis that phenolic compounds contribute greatly to the 

nutritional value of honey; therefore more investigations are highly recommended to elucidate 

the potential use of honey as a rich source of natural antioxidant phenolics. Our data are of 

particular interest in defining the effect of botanical origin in the biological activity of honey 

and to confirm its importance on the availability of phytochemistry compounds. 

Keywords: Fatty acid, Glutathione, Lipid peroxidation, Mutki honey, S. cerevisiae 

ÖZET 
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Bal, doğal antioksidanlar tarafından sağlanan olası sağlık yararları nedeniyle geleneksel olarak 

tüketilen bir üründür. Bu çalışma Bitlis ballarının Saccharomyces cerevisiae kültürlerininde ki 

biyokimyasal aktivitelerini belirlemek ve besin değerlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. 

Bitlis, bal üretimi için artan potansiyele sahip bir bölgedir, ancak günümüze kadar biyolojik 

çalışmalar yapılmamıştır. 

 

Elde edilen sonuçlar, balın S. cerevisiae kültür ortamında genellikle lipit hasarı önleyici 

faaliyetler gerçekleştirdiğini göstermiştir. Bulgular ayrıca bu çalışmada kullanılan S. cerevisiae 

mayasının farklı bal örnekleri içeren ortamda farklı miktarlarda yağ asidi, vitamin ve fitosterol 

sentezi yaptığını göstermiştir. Kimyasal bileşiklerin miktarlarındaki farklılıkların, S. 

cerevisiae'nin büyüme ortamına eklenen balların, biyokimyasal bileşik sentezinde bazı 

farklılıklara neden olduğu sonucunda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Farklı bal çeşitleri gıda 

içeriği olarak değişen oranlarda madde içerir. Özellikle farklı bir karbon kaynağı, yağ asitleri, 

fitosteroller ve glutatyon sentezinden sorumlu olan ve bu bileşiklerin miktarlarında bir farka 

neden olan enzim aktiviteleri üzerinde inhibe edici veya uyarıcı bir etkiye sahiptir.  

 

Bu sonuçlar fenolik bileşiklerin balın besin değerine büyük katkıda bulunduğu hipotezini 

desteklemektedir; bu nedenle balın zengin bir doğal antioksidan fenolik kaynağı olarak 

potansiyel kullanımını açıklamak için daha fazla araştırma yapılması şiddetle tavsiye edilir. 

Verilerimiz, balın biyolojik aktivitesi ve fitokimya bileşikleri üzerine botanik orjinin önemini 

doğrulamak için özellikle ilgi çekicidir. 

Anahtar kelimeler: Yağ asidi, glutatyon, lipit peroksidasyon, Mutki balı, S.cerevisiae 
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EFFECT OF THE NEONICOTINOID INSECTICIDES IMIDACLOPRID AND 

CLOTHIANIDIN ON SOME BIOCHEMICAL MECHANISM IN THE 

Saccharomyces cerevisiae 

 

NEONİKOTİNOİD İNSEKTİSİTLERİN İMİDACLOPRİD VE CLOTHİANİDİN’İN 

SACCHAROMYCES CEREVİSİAE'DEKİ BAZI BİYOKİMYASAL 

MEKANİZMALARA ETKİSİ 

 

Ayşe Dilek ÖZŞAHİN 

Doç. Dr, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 

 

ABSTRACT 

Neonicotinoids are one of the most famous breakthroughs in the track of modern pesticides and 

the most representative merchandise-imidacloprid (IMI) and clothianidin (CTD) were 

introduced to the market in developed in the late 20th century.  The present study, the effects 

of the two neonicotinoid insecticides, IMI and CTD on biochemical parameters in 

Saccharomyces cerevisiae BY4741 were examined.   

 

In addition, this study demonstrates the effects of pesticide toxicity on antioxidant systems and 

removal of pesticide toxicity in Saccharomyces cerevisiae. Malondialdehyde (MDA) and 

oxidized glutathione (GSSG) biochemicals such as glutathione reductase, glutathione-S-

transferase levels were significantly increased as result of IMI and CLOT exposure. Also, IMI 

and CLOT caused significant decrease in non-enzyme (glutathione) and total protein levels. 

 

Pesticides are accumulating a high degree in environment and organisms. Thus, all living 

organisms should avoid these pesticides. Especially, the increase of MDA levels showed that, 

accumulation of pesticides cause the severe damage in in all living cells. Explaining the 

principles of the antioxidant defense system in living organisms is difficult and antioxidant 

defense system is affected by enviromental changes. Therefore, different results were obtained 

in S.cerevisiae cells. Our results have shown that the imidacloprid and clothianidin pesticides 

have different effect on antioxidant defense system.  

Keywords: Antioxidant Enzyme; Glutathione; Lipid Peroxidation; Neonicotinoid; 

Saccharomyces cerevisiae  
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ÖZET 
 
Neonikotinoidler, modern pestisitler açısından en ünlü buluşlardan biridir ve en çok satılan 

imidacloprid (IMI) ve clothianidin (CTD), 20. yüzyılın sonlarında geliştirilerek piyasaya 

sunulmuştur. Bu çalışmada, iki neonikotinoid insektisitinden, IMI ve CTD'nin Saccharomyces 

cerevisiae BY4741'deki biyokimyasal parametreler üzerine etkileri incelenmiştir.   

 

Bu çalışma, pestisit toksisitesinin giderilmesinde büyük öneme sahip olan antioksidan sistemler 

üzerine pestisit toksisitesinin etkilerini Saccharomyces cerevisiae’ da göstermektedir. 

Glutatyon redüktaz, Glutatyon-S-transferaz gibi Malondialdehit (MDA) ve okside glutatyon 

(GSSG) biyokimyasallarının miktarı, IMI ve CLOT maruziyeti sonucu önemli ölçüde artmıştır. 

Ayrıca, IMI ve CLOT, enzim olmayan (glutatyon) ve toplam protein seviyelerinde önemli bir 

azalmaya neden olmuştur. 

 

Pestisitler, çevre ve organizmalarda yüksek derecede birikmektedir. Bu nedenle, tüm canlı 

organizmalar bu pestisitlerden uzak durmalıdır. Özellikle MDA seviyelerinin artması, 

pestisitlerin birikmesinin tüm canlı hücrelerde ciddi hasara neden olduğunu göstermiştir. Canlı 

organizmalarda antioksidan savunma sisteminin prensiplerini açıklamak zordur ve antioksidan 

savunma sistemi çevresel değişimlerden etkilenir. Bu nedenle, S. cerevisiae maya hücrelerinde 

farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlarımız, imidacloprid ve clothianidin pestisitlerinin 

antioksidan savunma sistemi üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Antioksidan Enzim; Glutatyon; Lipit Peroksidasyon; Neonikotinoid; 

Saccharomyces cerevisiae  

 

 

Kongre Özet Kitabı11



 
2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

MALATYA 

T/M İLE ÜRETİLEN Co-Mo TAKVİYELİ Cu MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN 
MİKROYAPI VE SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND HARDNESS PROPERTIES OF Co-Mo 
REINFORCED Cu MATRIX COMPOSITES PRODUCED BY P/M 

Emine ŞAP 
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler M.Y.O., Elektronik ve Otomasyon Bölümü,  

(Sorumlu Yazar) 

 
Mahir UZUN 

Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi., Makine Mühendisliği Bölümü,  
 

ÖZET 
Metal tozları kullanılarak üretim yapılan toz metalürjisi, çok farklı metalik ve alaşım 
malzemelerinin, seramiklerin imal edilmesine olanak tanıyan hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bu 
yöntem, demir ve demir dışı metallerin üretilmesinde oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. İşlem basamaklarının az olması ve üretilen parçalarda talaşlı imalata yönelik 
işlemlerin olmaması, bu yöntemi üretim maliyeti açısından daha avantajlı bir hale 
getirmektedir. Bu benzersiz üretim yöntemi, yakın toleranslara ve minimum hurdaya sahip 
parçaların üretimine imkan vermektedir. Bununla birlikte başka bir yöntemle üretimi 
yapılamayan ürünlerin geliştirilmesine de olanak tanımaktadır. Bakır ve bakır alaşımlı tozlar 
endüstriyel uygulamalarda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Saf bakır tozları, mükemmel 
elektrik ve termal iletkenlikleri sayesinde elektrik ve elektronik endüstrilerinde 
kullanılmaktadır. Kobalt, Çinko, Molibden ve diğer elementlerle birlikte toz halindeki bakır, 
yapısal parçalarda ve aşınmaya maruz kalan birçok malzemede kullanılmaktadır. Toz 
metalurjisi yöntemleriyle üretilen pirinçler, bronzlar ve diğer bakır alaşımları, döküm veya 
dövme çeliklerinin fiziksel ve mekanik özelliklerine sahip olabilmektedir. Bakır ayrıca, 
sinterleme sırasında mekanik özellikleri geliştirmek ve boyutsal değişiklikleri kontrol etmek 
amacıyla demir tozu bileşenlerinde bir alaşım elemanı olarak kullanılabilmektedir. Bu 
çalışmada toz metalurjisi yöntemi ile Co-Mo (Kobalt-Molibden) toz partikül takviyeli Cu 
(Bakır) MMK (Metal Matrisli Kompozit) alaşımlarının mikroyapı ve sertlik özellikleri 
incelenmiştir. Bu amaçla bakır tozları içerisine ağırlıkça % 5 - % 10 - % 15 Co-Mo tozları 
karıştırılarak 600 MPa sabit basınç altında sıkıştırıldıktan sonra 1000 0C sıcaklıkta 
sinterlenmiştir. Sinterleme sonrasında üretilen numuneler zımparalama ve parlatma 
işlemlerine tabi tutulmuştur. Daha sonra numunelerin mikroyapı ve sertlik analizleri 
yapılmıştır. Farklı oranlardaki bileşimler göz önüne alınacak olursa, alaşım içerisinde takviye 
oranının artmasına paralel olarak sertlik değerlerinde artış gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Toz Metalurjisi, Kobalt, Bakır, Molibden, Sertlik 
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ABSTRACT 
Powder metallurgy produced using metal powders is a fast and easy method that allows the 
production of many different metallic and alloy materials, ceramics. This method is widely 
used in the production of ferrous and non-ferrous metals. The low process steps and the 
absence of machining processes in the manufactured parts make this method more 
advantageous in terms of production cost. This unique production method allows the 
production of parts with close tolerances and minimum scrap. However, it also enables the 
development of products that cannot be produced by any other method. Copper and copper 
alloy powders have been used in industrial applications for many years. Pure copper powders 
are used in the electrical and electronic industries, thanks to their excellent electrical and 
thermal conductivity. Copper in powder form with cobalt, zinc, molybdenum and other 
elements is used in structural parts and in many materials that are subject to wear. Brass, 
bronze and other copper alloys produced by powder metallurgy methods can have physical 
and mechanical properties of cast or forged steels. Copper can also be used as an alloying 
element in iron powder components to improve mechanical properties and control 
dimensional changes during sintering. In this study, microstructure and hardness properties of 
Co-Mo (Cobalt-Molybdenum) powder particle reinforced Cu (Copper) MMC (Metal Matrix 
Composite) alloys were investigated by powder metallurgy method. For this purpose, 5 % - 
10 % - 15 % Co-Mo powders are mixed into copper powders by mixing under 600 MPa 
constant pressure and then sintered at 1000 °C. Samples produced after sintering were 
subjected to sanding and polishing processes. Then microstructure and hardness analyzes of 
the samples were made. Considering the compositions in different ratios, an increase in the 
hardness values was observed in parallel with the increase in the reinforcement rate in the 
alloy. 

Keywords: Powder Metallurgy, Cobalt, Copper, Molybdenum, Hardness 
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ELEKTROMEKANİK BİR SİSTEME DENEYSEL UYGULAMASIYLA BULANIK 
KAYMA KİPLİ KONTROL  

FUZZY SLIDING MODE CONTROL WITH EXPERIMENTAL APPLICATION TO 
AN ELECTROMECHANICAL SYSTEM 

Yunus OKUTAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Anabilim Dalı  

İlyas EKER 

Prof. Dr. Öğretim Üyesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü  

 

ÖZET 

Bu makalede, kontrol sistemlerinin performansını artırmak için, ikinci dereceden belirsiz 
sistemler için bir bulanık kayma kipli kontrolcü (FSMC), eşdeğer kontrol yaklaşımı 
kullanılarak önerilmektedir. Önerilen çözüm algoritmasında bulanık çözüm tabanlı Oransal + 
İntegral + Türev (PID) kayma yüzeyi, bulanık anahtarlama kazancı ve bulanık sınır yüzeyi 
kullanılmıştır. Bulanık sisteme bağlı değişken eğimli anahtarlama fonksiyonu vızıldama 
etkisini ortadan kaldırmak için uygulanır. Kayma kipli kontrol yasası doğrudan Lyapunov 
stabilite yaklaşımı kullanılarak türetilmiş ve asimptotik stabilite teorik olarak kanıtlanmıştır. 
Kapalı döngü sistemin performansı, önerilen bulanık kayma kipli kontrolcünün ve tasarımda 
yer alan faktörlerin fizibilitesini ve etkinliğini göstermek için bir elektromekanik sistemde 
deneysel bir uygulama yoluyla analiz edilir. Dc motorlar endüstride konum kontrolü ve hız 
kontrolü gerektiren birçok uygulamada yaygın olarak kullanıldığından, deneysel uygulamalar 
için bir dc motor sistemi seçilir. Deney seti, yüke bağlı bir DC motordan oluşur ve motor, 
çeşitli transdüserleri çalıştıran diskleri taşıyan bir şaft ve bir takojeneratörden oluşur. İkinci 
dereceden nominal sistem parametreleri, ölçülen giriş-çıkış ölçüm verileri kullanılarak 
deneysel olarak belirlenir. Deneysel uygulama sonuçları, geleneksel (birinci dereceden) 
kayma kipli kontrolcü (SMC) ve PID kontrolcü ile niceliksel bir karşılaştırma yapmak için 
sunulmuştur. Önerilen FSMC kontrolcü dış bozucuların etkisi altında kapalı döngü kontrol 
sisteminin performansını iyileştirdiği, stabilitesini korurken daha iyi çıkış davranışı gösterdiği 
ve kayma yüzeyine daha hızlı yaklaştığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler :  Elektromekanik sistem modeli, bulanık kontrol, kayma kipli kontrol, 
bulanık kayma kipli kontrol 
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ABSTRACT 

In the present article, a fuzzy sliding-mode control (FSMC) for second-order uncertain plants 
is proposed using equivalent control approach to improve performance of control systems. A 
fuzzy solution based Proportional + Integral + Derivative (PID) sliding surface, fuzzy 
switching gain and fuzzy boundary layer are used in the proposed solution algoritm. 
Switching function with a variable slope based on the fuzzy system is implemented to 
eliminate chattering. The sliding mode control law is derived using direct Lyapunov stability 
approach and asymptotic stability is proved theoretically. The performance of the closed-loop 
system is analyzed through an experimental application to an electromechanical plant to show 
feasibility and effectiveness of the proposed fuzzy sliding-mode control and factors involved 
in the design. A dc motor system is chosen for the experimental applications since the dc 
motors widely used in the industry in many applications that require position control and 
speed control. Experimental setup consists of a DC motor connected to a load and the motor 
drives a shaft that carries disks that operate various transducers, and a tachogenerator.  The 
second-order nominal plant parameters are experimentally determined using input-output 
measured data. The results of the experimental application are presented to make a 
quantitative comparison with the traditional (first-order) sliding mode control (SMC) and PID 
control. It is demonstrated that the proposed FSMC system improves the performance of the 
closed loop system with better tracking specifications in the case of external disturbances, 
better behavior of the output and faster convergence of the sliding surface while maintaining 
the stability. 
  

Keywords : Electromechanical system model, fuzzy control, sliding mode control, fuzzy 
sliding mode control 
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FİTOTERAPÖTİK YAPIDAKİ RASYONULARIN BALIK BESLEMEDE  

 KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Usability Research of Fitotherapeutic Structure ratios in Fish Nutrition 

 

Gülüzar TUNA KELEŞTEMUR 

Öğretim Üyesi, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü 

 

ÖZET   

Su ürünleri yetiştiriciliğinde amaç, üretimi yapılan türü en kısa sürede ve en düşük maliyetle 
pazara sunmaktır. Bu amaçla gerek hastalıkların tedavisinde gerekse büyütme amaçlı 
kullanılan antibiyotikler, toksinlerin etkisini azaltarak, besin maddeleri ve enerjinin hayvansal 
ürünlerin sentezinde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu maddelerin sık kullanımı sonucunda 
zamanla bu ürünlere karşı balıklarda direnç oluşması, etinde kalıntı bırakması ve bunu tüketen 
insanlarda olumsuz etkiye sahip olması nedeniyle pek çok gelişmiş ülkeyle birlikte ülkemizde 
de bu ürünlerin kullanılmasına sınırlama getirilmiştir. Su ürünleri alanında yetiştiriciliği 
yapılan türlerin tedavilerinde fitoterapi ürünlerinin kullanılması organik su ürünleri 
yetiştiriciliği açısından çok önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalışmaların yetersizliği, su 
ürünlerine özgü ilaçların piyasada bulunmayışı, mevcut ilaçların ise pahalı oluşu, birçoğunun 
yurt dışından temin edilmesi, ekolojik dengenin bozulması bu konunun önemini ortaya 
koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balık rasyonu, bitkisel terapi (fitoterapi), biyoterapi, bitkisel katkı 
maddeleri 

 ABSTRACT                                              

The aim of aquaculture is to offer the produced type to the market in the shortest time and at 
the lowest cost. For this purpose, antibiotics used both in the treatment of diseases and for 
growth, reducing the effect of toxins, provide the use of nutrients and energy in the synthesis 
of animal products. As a result of the frequent use of these substances, there has been a 
limitation on the use of these products in our country with many developed countries, due to 
the fact that fish resistance against these products is formed, leaving residues in their meat and 
having a negative effect on people consuming it. The use of phytotherapy products in the 
treatment of species cultivated in the aquaculture field has an important place in terms of 
organic aquaculture. The insufficiency of the studies, the lack of seafood-specific drugs on 
themarket, the availability of expensive drugs, the supply of many from abroad, and the 
deterioration of ecological balance reveal the importance of this issue. 

Keywords: Fish ration, Herbal therapy (phytotherapy), Biotherapy, Plant additives 
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HEMOFİLİ HASTALARINDA CAN SIKICI BİR KOMPLİKASYON-ARTROPATİ 

A BORİNG COMPLİCATİON İN PATİENTS WİTH HEMOPHİLİA-ARTHROPATHY 

Nevzat GÖNDER 

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

ÖZET
Hemofili A ve B sırasıyla pıhtılaşma faktörleri olan faktör 8 ve 9 un eksikliği ile oluşur. X`e bağlı 
resesif geçiş gösterirler ve bundan dolayı erkeklerde daha sık görülürler. Hemofili insidansı 1\5000 
dir. Hemofilili olguların %80’nini Hemofili A’ lı hastalar oluşturur. En fazla diz, dirsek ve ayak bileği 
eklemleri kanamakla birlikte omuz ve kalça eklemlerinde de kanama görülebilmektedir. Hastalığın 
ciddiyeti kanama faktörlerinin miktarına bağlıdır. Tekrarlayan eklem içi kanamaları faktör düzeyi 
%1’in altında olan ağır hemofili vakalarında görülmektedir. İnflamatuar sinovit ve eklem hasarı 
karekteristik patolojik lezyonlardır. Hemofilik artropatide merkezi rolü demir elementi üstlenmektedir. 
Demir, sinoviyal proliferasyona neden olmakta ayrıca inflamatuar sitokinlerden interlökin 1, interlökin 
6 ve tümör nekrozis faktör salınımını uyarmaktadır . Sinoviyal doku içerisindeki kanamalar sonucu 
oluşan hemosiderin depositleri sinoviyal dokuda proliferasyona ve subsinoviyal tabakada 
neovaskülarizasyona neden olur . Sinoviyal dokunun demir absorbsiyon kapasitesi arttığı zaman bu 
hücreler parçalanır. Asit fosfataz ve katepsin gibi proteolitik enzimler kıkırdak hasarına neden olur. 
Kronik hipertrofik sinovit geliştiğinde sinovyumda gelişen fibrozis sonucu palpe edilebilir ve kalıcı 
şişlik oluşur.             

Akut hemartrozda erken dönemde faktör replasmanı yapılmalı analjezi ve istirahat önerilmelidir. 
Amaç kanama durana kadar faktör düzeyinin normal düzeylerin %30-50 arasında tutulmasıdır. 
Kanama sonrası ekstremite atele alınmalı ve 24 saat sonra tekrar değerlendirilmelidir. Atel uygulaması 
24-48 saati geçmemeli aksi takdirde eklem sertlikleri gelişebilir. Hastalara kimyasal,radyoaktif veya 
artroskopik veya açık cerahi sinovektomi yaılabilir.Hastada ilerlemiş artritik değişiklikler oluşmuşsa, 
eklem aralığında ciddi daralama mevcutsa, ağrılıysa sinovektomiden fazla fayda göremez. Bu 
hastalarda eklem artroplastisi düşünülmelidir. Özellikle diz ve kalça eklemlerinde uzun dönemde çok 
iyi sonuçlar bildirilmiştir. Ciddi ağrılı hastalarda artrodezde düşünülebilir.Artrodez sonrası hastalarda 
normale yakın bir yürüyüş sağlanır. Fizyoterapi hemofilik artropatiden korunma ve tedavide önemli 
rol oynar ve ağır hemofili hastasının multidisipliner tedavi yaklaşımında yer alır. Rehabilitasyonun 
amacı ağrı tedavisi, eklem hareket açıklığının korunması, deformitelerin ve kontraktürlerin önlenmesi 
ve tedavisi, kasların güçlendirilmesi, egzersiz kapasitesinin, koordinasyon ve propriosepsiyonun 
arttırılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Hemofilik Artropati,Hemartroz,Sinovyum 

ABSTRACT
Hemophilia A and B are formed by the deficiency of factors 8 and 9, which are clotting 
factors, respectively. They show recessive transition due to X and therefore they are more 
common in men. The incidence of hemophilia is 1\5000. 80% of hemophilia cases are 
hemophilia A patients. Although the knee, elbow and ankle joints mostly bleed, bleeding can 
also be seen in the shoulder and hip joints. The severity of the disease depends on the amount 
of bleeding factors. Recurrent intraarticular bleeding is observed in severe hemophilia cases 
with a factor level below 1%. Inflammatory synovitis and joint damage are characteristic 
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pathological lesions. The iron element plays a central role in hemophilic arthropathy.  
Iron causes synovial proliferation and also stimulates the release of interleukin 1, interleukin 6 
and tumor necrosis factor from inflammatory cytokines. Hemosiderin deposits, which are 
formed as a result of bleeding in the synovial tissue, cause proliferation in the synovial tissue 
and neovascularization in the subsynovial layer. These cells break down when the iron 
absorption capacity of synovial tissue increases. Proteolytic enzymes such as acid 
phosphatase and cathepsin cause cartilage damage. When chronic hypertrophic synovitis 
develops, it can be palpated as a result of fibrosis developing in the synovium and permanent 
swelling occurs. 

Factor replacement should be done early in acute hemarthrosis, analgesia and rest should be 
recommended. The aim is to keep the factor level between 30-50% of normal levels until 
bleeding stops. Post-bleeding limb should be splinted and re-evaluated 24 hours later. Splint 
application should not exceed 24-48 hours, otherwise joint stiffness may develop. Patients 
may be given chemical, radioactive, arthroscopic or open surgical synovectomy. If the patient 
has advanced arthritic changes, there is severe narrowing in the joint space, if painful, it will 
not benefit from synovectomy. Joint arthroplasty should be considered in these patients. Very 
good results have been reported in the long term, especially in the knee and hip joints.  
In patients with severe pain, it may be considered in arthrodesis. After arthrodesis, a gait close 
to normal is provided in patients. Physiotherapy plays an important role in the prevention and 
treatment of hemophilic arthropathy and takes part in the multidisciplinary treatment approach 
of the patient with severe hemophilia. The aim of rehabilitation is to treat pain, maintain joint 
range of motion, prevent and treat deformities and contractures, strengthen the muscles, 
increase exercise capacity, coordination and proprioception. 

Keywords : Hemophilic Arthropathy, Hemarthrosis, Sinovium 
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KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARDA UÇUCU KÜL KATKISININ 
YAYILMA VE YERLEŞME DAVRANIŞINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF FLY ASH ADDITIVES ON SPREADING AND COMPACTING 
BEHAVIOR IN CONCRETE SETTLING 

Fethi İŞSEVER 
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü 

(Sorumlu Yazar) 

Sadık VAROLGÜNEŞ 
Arş. Gör, Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü 

 
ÖZET 

Özellikleri ve üretim teknikleri bakımından normal betonlardan farklı olan betonlara özel beton 
denir. Bu tip betonlar; özellikleri değişik agrega kullanılarak, katkı maddeleri eklenerek, 
bileşimi değiştirilerek, normal agrega ve çimento kullanılarak yapım tekniğinde değişiklik 
yapılarak veya bu yöntemlerin bir kısmı birlikte kullanılarak üretilmektedir. Bu çalışmada bu 
metotların birden fazlası kullanılarak “Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB)” elde edilmiştir. 
Bu betonların en önemli avantajı; sık donatılı ve betonun yerleşmesinin zor olduğu kolon-kiriş 
birleşim bölgeleri ve güçlendirme çalışmalarındaki mantolama kesitleri gibi dar alanlarda 
boşluk kalmayacak şekilde yerleşebilmesidir. Bu çalışmada, uçucu kül katkısının yukarıda 
zikredilen dar kesitlerde betonun yayılma ve yerleşme davranışları üzerindeki etkisi 
incelenmiştir.  

KYB’nin ortaya çıkışının en önemli nedeni, taze betonun kalıbına homojen, boşluksuz ve 
ayrışma yapmadan yerleştirilmesinde gerekli teknik yeterliliğe sahip yetişmiş işçi eksikliğinin 
karşılanmasıdır. Yapılan çalışmalar KYB’nin kendiliğinden yerleşme yeteneği sayesinde, 
inşaat çalışanlarının kalitesinden bağımsız olarak dayanıklı beton yapılar yapmayı mümkün 
kıldığı göstermiştir. Yapılan çalışmalarda, geleneksel betona oranla daha fazla çimento, 
kimyasal katkı ve uçucu küle ihtiyaç duyulduğundan KYB’nin ilk maliyetinin görece yüksek 
çıktığı görülmüştür. Ancak vibratör kullanımını ortadan kaldırması, yüksek basınç dayanımı ve 
yüksek durabiliteye sahip olması makro ölçekte KYB’yi ekonomik bir çözüme dönüştürmüştür.  

KYB’nin kullanımıyla; İnşaat hızının artacağı, işçi sayısının azalacağı, taze betonun kalıbına 
daha kolay yerleştirileceği, daha pürüzsüz beton yüzeyi elde edilebileceği, betonarme elemanın 
şekli ve boyutunun tasarımında daha fazla serbestliğe olanak sağlayacağı teyit edilmiştir. 
Yapılan çalışmada elde edilen bütün yayılmaların düzgün ve EFNARC standartlarına uygun 
olduğu belirlenmiştir. Uçucu kül kullanımının betonda terlemeyi azalttığı, ihtiyaç duyulan su 
miktarı azalmasına rağmen kıvam ve işlenebilirliğin arttığı veya sabit kaldığı görülmüştür.  

Çalışmalar neticesinde uçucu kül kullanımında en uygun oranın %10-20 arasında olduğu ve 
%1,25 oranında katılan akışkanlaştırıcı katkının da etkisi ile kullanılan su miktarının %35’ler 
seviyesine indirilebildiği gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kendiliğinden Yerleşen Beton, Yayılma, Yerleşme, EFNARC 

Kongre Özet Kitabı19



 
2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

MALATYA 

ABSTRACT 

Concretes that differ from normal concretes in terms of production techniques and properties 
are called special concretes. This type of concrete is produced by using aggregate of different 
properties, adding additives, changing its composition, making changes in the construction 
technique when using normal aggregate and cement, or using some of these methods together. 
In this study, “Self-Compacting Concrete (SCC)” was obtained by using more than one of these 
methods. The most important advantage of these concretes is; The concrete can be compacted 
in areas such as tightly reinforced column-beam junction areas or narrow jacketing sections that 
we encounter during reinforcement works without any gap. In this study, the effect of fly ash 
admixture on the spreading and settling behaviours of concrete in narrow sections mentioned 
above was investigated. 

The most important reason for the emergence of SCC is to meet the lack of trained workers 
who have the necessary technical competence in compacting fresh concrete into the formwork 
homogeneously, without gaps and without separation. Studies have shown that SCC makes it 
possible to build durable concrete structures regardless of the quality of construction workers, 
thanks to its ability to self-compact. In the studies carried out, it was observed that the first cost 
of SCC was relatively high since more cement, chemical additives and fly ash were needed 
compared to traditional concrete. However, eliminating the use of vibrators, having high 
compressive strength and high durability have turned SCC into an economical solution on a 
macro scale. 

With the use of SCC; It has been confirmed that the speed of construction will increase, the 
number of workers will decrease, fresh concrete will be placed more easily into the formwork, 
a smoother concrete surface can be obtained, and it will allow more freedom in the design of 
the shape and size of the reinforced concrete element. It has been determined that all spreads 
obtained in the study are smooth and comply with EFNARC standards. It has been observed 
that the use of fly ash reduces bleeding in the concrete, increases the consistency and 
workability, or keeps it constant, although the amount of water needed is reduced. As a result 
of the studies, it has been observed that the most suitable ratio in the use of fly ash is between 
10-20% and the amount of water used can be reduced to 35% with the effect of the fluidising 
additive added at the rate of 1.25%. 

Keywords: Self-Placing Concrete, Propagation, Settlement, EFNARC 
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ÖZET 
Toros kuşağının doğusunda yer alan Kuluncak, maden potansiyeli açısından oldukça önemli 
bölgelerden biridir. Bölge Afrika ve Arap Plakası’nın hareketi nedeniyle yoğun tektonik 
hareketlerden etkilenerek çok engebeli morfolojik yapı kazanmıştır. Çalışma alanında krom, 
demir, kurşun, florit, vermikülit ve manyezit oluşumları dikkat çekmektedir ve bu bölgede 
Krom ocakları, Kurşun-Çinko ocakları, Demir ocakları, Florit ve Manyezit ocakları 
faaliyetlerine devam etmektedir.  Özellikle demir zuhurları Kuluncak yöresinde yoğunlaşmış 
düşük tenörlü küçük yataklanmalar şeklindedir. Krom ocaklarının ortalama tenörleri %45 
Cr2O3 civarındadır. Florit yataklarının nadir toprak elementleri açısından incelenmeye değer 
olduğu düşünülmektedir. 
Bu çalışmada Kuluncak civarında yer alan ultrabazik- bazik kayaçlar alt birimlere ayrılarak 
haritalanmış, maden ocakları ve zuhurları incelenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kuluncak, Maden Jeolojisi, Ultrabazik, Jeoloji 
 
ABSTRACT 
Kuluncak, located to the east of the Taurus belt, is one of the most important regions in terms 
of mineral potential. The region has gained a very hilly morphological structure by being 
affected by intense tectonic movements due to the movement of Africa and Arab Plate. 
Chromium, iron, lead, fluorite, vermiculite and magnesite formations draw attention in the 
study area, and in this region, Chrome mines, Lead-Zinc mines, Iron mines, Fluorite and 
Magnesite mines continue their activities. In particular, iron occurrences are in the form of 
small beds with low tenacity concentrated in Kuluncak region. The average tenors of the 
chromium furnaces are around 45% Cr2O3. Fluorite deposits are thought to be worth 
examining in terms of rare earth elements. 
In this study, ultrabasic-basic rocks around Kuluncak were divided into sub-units and mapped, 
mines and occurrences were investigated. 
Keywords: Kuluncak, Mining Geology, Ultrabasic, Geology  
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ÖZET 

Bu çalışmada, farklı konsantransyonlardaki ardıç (Fructus jüniperi) uçucu yağı ve vakum 

paketlemenin gökkuşağı alabalığı filetolarının 4±1°Cdeki muhafazası sırasında mikrobiyolojik 

kalitesi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçları, Fructus jüniperi uçucu yağının 

mezofilik bakteriler, psikrofil bakteriler, Enterobactericeae, maya- küf üzerine önemli 

derecede etkisi olduğunu ve vakum paketlemenin balık filetolarının muhafaza süresini 

uzattığını göstermiştir. Araştırma sonuçları, Fructus jüniperi uçucu yağının vakum paketleme 

ile birlikte kullanımıyla balık filetolarının muhafaza süresini uzatmada olumlu etkilerinin 

olduğu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fructus Jüniperi, Balık, Vakum Paketleme,  Mikrobiolojik Kalite, Uçucu 

Yağ 

 

THE EFFECTS OF FRUCTUS JUNİPERİ ESSENTİAL OİL AND VACUUM 

PACKİNG METHOD ON THE 

MICROBIOLOGICAL QUALITY RAINBOW TROUT FİLLETS 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of the different concentrations of Fructus juniperi essential oil and 

vacuum packing method on the fish (Oncorhynchus mykiss) fillets of stored 4±1°C were 

investigated in terms of its microbiological quality. The results showed that Fructus juniperi 
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essential oil had a significant effect on mesophilic bacteria, psychrophile bacteria, 

Enterobactericeae,  yeast-mold during storage and vacuum packing extended the shelf-life of 

fish fillets. The findings of the present study indicated that the combination of Fructus juniperi 

essential oil and vacuum packing showed a positive ability to extend the shelf life of fish fillets. 

Keywords: Fructus juniperi, Fish, Vacuum Packaing, Microbiological Quality, Essential Oil. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, kâğıt üretimi sırasında iç yapıştırma problemini incelemek amacıyla, 
modifikasyon işlemine başvurulmuştur. Öncelikle ağartılmış ve ağartılmamış uzun ve kısa 
elyaflar üzerinde bazı dövme denemeleri yapılmıştır. Daha sonra elde edilen kâğıt hamurları 
saksinik ve propiyonik anhidritle muamele edilmiştir. Çalışmada materyal olarak ağartılmış 
uzun elyaf hamuru (U.B), ağartılmış kısa elyaf hamuru (K.B), ağartılmamış uzun elyaf 
hamuru (U.K) ve ağartılmamış kısa elyaf hamuru (K.K)  gibi dört farklı numune 
kullanılmıştır. Öncelikle bu hamurlar üzerinde 21 SR0, 37 SR0, 87 SR0 değerinde kâğıt hamuru 
elde edebilmek için dövme işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra bu kâğıt hamurları üzerinde 
saksinik ve propiyonik anhidritle işlem uygulanmıştır. Anhidrit uygulama işleminde kağıt 
hamurlarına önceden belirlenen saatlerde (1, 1.5, 2, 2.5, 3.5) modifikasyon işlemi uygulanarak 
en fazla ağırlık kazancının bulunduğu süre belirlenilmeye çalışılmıştır. Bu sayede optimum 
modifikasyon süresi belirlenmiştir. Saksinik anhidritle modifikasyon işlemleri, ağartılmamış 
uzun elyaf (37 Schopper), elyaf unu ve katyonik nişasta ile gerçekleştirilmiştir. Bu örnekler 
aynı zamanda sadece piridin ile de muamele edilmiş ve olabilecek değişmeler takip edilmiştir. 
Modifiye edilen uzun elyaf lifleri, farklı serbestlikteki (SR0) hamurlara değişen oranlarda ilave 
edilip sonuçta ise çok sayıda test kâğıtları üretilmiştir. Diğer modifiye edilmiş olan uzun elyaf 
unları, katyonik nişasta ve pridinle muamele edilen nişasta ise sadece 37 SR0 serbestlikteki 
ağartılmamış uzun elyaf hamurlarına farklı oranlarda ilave edilmiştir. İşlem sonunda ise çok 
sayıda test kâğıtları elde edilmiş ve analizler yapılmıştır. Sonuçta ise modifiye edilmiş lif 
katılımı ile genel olarak test kâğıtların çekme indisleri, patlama indisleri, hava geçirgenliği ve 
su dirençlerinde iyileşmeler görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Cobb, Dövme, İç Yapıştırma, Katyonik Nişasta, Modifikasyon. 
 
 
ABSTRACT 
In this study, the modification process was applied to examine the internal sizing problem 
during paper production. First, some beating experiments were made on bleached and 
unbleached long and short fibers. The resulting pulps were then treated with saxinic and 
propionic anhydride. In the study, four different samples such as bleached long fiber pulp (U.B), 
bleached short fiber pulp (K.B), unbleached long fiber pulp (U.K) and unbleached short fiber 
pulp (K.K) were used. Firstly, beating was applied on these pulps in order to obtain 21 SR0, 37 
SR0, 87 SR0 pulp. Later, these paper pulps were treated with sacsic and propionic anhydride. In 
the anhydrite application process, the time at which the most weight gain was found was 
determined by applying a modification process to the pulps at the predetermined hours (1, 1.5, 
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2, 2.5, 3.5). In this way, the optimum modification time has been determined. Saksinic 
anhydride modification procedures were performed with unbleached long fiber (37 Schopper) 
fiber flour and cationic starch. These samples were also treated with pyridine alone and the 
possible changes were followed. The modified long fiber strands were added to the different 
SR0 pulps in varying proportions resulting in a large number of test papers being produced. 
Other modified long fiber flours, cationic starch, starch treated with pyridine were added at 
different ratios to SR0 37 non-bleached long fiber pulps. At the end of the process, a large 
number of test papers were obtained and analyzed. As a result, improvements in tensile indices, 
burst indices, air permeability and water resistance of test papers were observed with modified 
fiber addition. 
 
Keywords: Cobb, Beating, Internal Sizing, Cationic Starch, Modification.  
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KÂĞIT FABRİKASI ARITIM SUYU ÇAMURUNDAN LEVHA ELDE EDİLMESİ 
 

OBTAINING A PANEL FROM PAPERMILL PURIFICATION WATER SLUDGE 
 
 

Selim KARAHAN 
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Kürtün Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü  

 
ÖZET 
Kâğıt fabrikaları suyu yoğun olarak kullanan endüstrilerin başında gelmektedir. Bu gibi tesislerde 
suyun arıtılması sonucunda atık çamur oluşmaktadır. Bu atık çamur geri yıkama suyu ile birlikte 
doğaya bırakılmaktadır. Burada atık durumda bulunan çamuru değerlendirerek ülke ekonomisine 
bir katkı sağlanması düşünülmektedir. Bu çalışmada ise Kahramanmaraş Kâğıt Fabrikasının (KMK) 
üretim sonrası arıtım suyu ile birlikte atılan atık çamuru ve dışardan hazır olarak alınan atık odun 
materyali kullanılmıştır. Bu atık çamura önce içeresindeki nemden uzaklaştırılması için kurutma 
işlemi yapılmıştır. Daha sonra kurutulan bu atık çamur üzerinde öğütülme işlemi yapılmıştır. Bunun 
yanında odun materyali de yonga haline getirilip kurutma fırınında kurutulmuştur. Sonrasında ise 
belli oranlarda ki atık çamura yine belli oranlarda odun materyali ve bazı katkı maddeleri katılarak 
hamurlaştırma işlemi yapılmıştır. Karışım çamuru belirli boyutlarındaki kalıp ile 20 mm kalınlıkta 
üretilmiştir. Levha taslakları laboratuar tipi tek katlı hidrolik preste belirlenen sıcaklık ve sürede 
preslenmiştir. Bu işlemlerin sonrasında ise elde edilen levhalar üzerinde bazı fiziksel ve mekaniksel 
testler yapılmıştır. Levhalar 0.6 ve 0.80 g/cm3 yoğunluk aralığında üretilmiştir. Her gruptan ikişer 
adet üretilen levhalardan ilgili standartlara göre örnekler alındıktan sonra fiziksel özelliklerinden su 
alma ve kalınlık artımı, mekanik özelliklerden; eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve 
yüzeye dik yönde çekme direnci bulunmuştur. Sonuçta ise elde edilen levhaların standartlara göre 
uygunluğu araştırılmış ve genel amaçlar için kullanılabileceği tespit edilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Arıtım suyu, Çamur, Kâğıt Fabrikası, Fiziksel ve Mekaniksel özellikler.  
 
 
ABSTRACT 
Papermills are among the industries that use water intensively. Waste sludge is formed as a result of 
water treatment in such facilities. This sludge is released into the nature along with the backwash 
water. Here, it is considered to contribute to the national economy by evaluating the sludge in the 
state of waste. In this study, the waste sludge discarded with the treatment water of Kahramanmaraş 
Papermill (KMK) and waste wood material taken from outside were used. This waste sludge was first 
dried to remove it from the moisture in it. Then, grinding was done on this dried waste sludge. In 
addition, wood material was also chipped and dried in the drying oven. Afterwards, pulping process 
was done by adding wood material and some additives to certain amounts of waste sludge. Mixing 
sludge is produced in 20 mm thickness with formwork of certain sizes. Panel drafts were pressed at 
the temperature and time determined in a laboratory type single layer hydraulic press. After these 
procedures, some physical and mechanical tests were performed on the panels. After these processes, 
some physical and mechanical tests were performed on the panels obtained. The panels were 
produced in the density range of 0.6 and 0.80 g/cm3. After taking samples from the panels produced 
in two groups from each group according to the relevant standards, water absorption and thickness 
swelling from physical properties, mechanical properties; bending resistance, modulus of elasticity 
in bending and tensile strength perpendicular to the surface. As a result, the suitability of the panels 
obtained according to the standards has been investigated and it has been determined that they can be 
used for general purposes. 
 
Keywords: Purification water, Sludge, Papermill, Physical and Mechanical Properties. 
 

Kongre Özet Kitabı26



 

2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 
MALATYA 

NAPOLYON ÜÇGENLERİNİN DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI 
KULLANILARAK İNCELENMESİ 

 
EXAMİNATİON OF NAPOLEON TRİANGLES USİNG DYNAMİC GEOMETRY 

SOFTWARE 
 

Recep ASLANER 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü,  

 
Aziz İLHAN 

Munzur Üniversitesi, Çemişgezek MYO, Bilgisayar Programcılığı Bölümü,  
 
ÖZET 
Geometri çalışmalarının temelinde geometrik kavramlara ait şekillerin çizilerek 
görselleştirilmesi ve bunlara dayalı genellemelerin oluşturulması yer almaktadır (Köse, 2008). 
Duval (1998) geometrik düşünmeyi görselleştirme, oluşum ve muhakeme yapma olmak üzere 
üç bilişsel süreçte ele almaktadır. Görselleştirme, geometrik ifadenin görsel temsili, karmaşık 
geometrik bir durumun sezgisel ya da deneysel keşfidir. Oluşum, geometrik araçların 
kullanımıyla geometrik şekillerin oluşturulmasıdır. Bu süreç oluşturulan şekillerden gözlenen 
sonuçların okunmasını içerir. Muhakeme ise, bilginin açıklanması, kanıtlanması ve içeriğinin 
genişletilmesi gibi eylemleri içeren çoğunlukla söylemsel bir süreçtir. Aslaner (2018) İlk ve 
ortaöğretim programlarında yer alan geometri konularını bir başkasına öğretecek şekilde ele 
almış, bilinen bazı önerme ve teoremlerin nedenleri üzerinde durarak kavramların anlamları ile 
birlikte öğretilmesinde ardışık birkaç adımın takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu adımlar: 
Önermenin sözel ifadesinin verilmesi, sözel olarak ifade edilen önermeye ait geometrik şeklin 
çizilmesi, çizilen bu şekle göre önermenin matematiksel ifadesinin yazılması, yazılan 
matematiksel ifadenin yine matematiksel olarak ispatlanması ve ispatlanan bir önermenin ilgili 
bütün kavramlar için geçerli olduğunun görülmesi, şeklinde sıralanmıştır. Özellikle bu 
sıralamanın ikinci ve son adımlarında yer alan “verilen önermeye ait geometrik şeklin 
çizilmesi” ve “ispatlanan bir önermenin ilgili bütün kavramlar için geçerli olduğunun 
görülmesi” aşamalarında Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) kullanılması hem o konun 
anlatımını kolaylaştırmakta hem de kalıcı bir öğrenme sağlaması bakımından önemli 
görülmektedir. Bu çalışmada verilen bir üçgenin bazı özel noktaları kullanılarak çizilen ve 
Napolyon üçgenleri olarak bilinen üçgenlere ait özeliklerin incelenmesinde DGY’lerin bu 
potansiyelinden nasıl faydalanacağı üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda çalışmada verilen bir 
üçgene ait Napolyon üçgenlerine (iç ve dış üçgen) ait bazı özelikler DGY kullanılarak 
incelenmiştir. Çalışmada doğrudan ispat yöntemi kullanılarak uygulamalardaki çizimler 
Geogebra programında yapılmıştır. Tartışma ve sonuç bölümünde ise bu üçgenler için elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda ilgili araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Sözcükler: Ağırlık Merkezi, Eşkenar Üçgen, Napolyon Noktaları, Napolyon 
Üçgenleri, Dinamik Geometri. 
 
 
 
ABSTRACT 
At the basis of geometry studies where is the visualization of shapes of geometric concepts and 
the creation of generalizations based on them (Köse, 2008). Duval in 1998 represents geometric 
thinking, visualization, formation and reasoning in three cognitive processes. Visualization is a 
visual representation of geometric expression, an intuitive or experimental discovery of a 
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complex geometric state. Formation is the creation of geometric shapes by the use of geometric 
means. This process involves reading out the results of the shapes formed. Reasoning is often 
a discursive process involving actions such as the disclosure, proof and extension of knowledge. 
Aslaner (2018) The topics of geometry in primary and secondary programs in a way that would 
teach them to others, He stated that some propositions and theorems on their reasons must be 
traced through several consecutive steps in teaching concepts meanings together. These steps 
are: giving the verbal expression of the proposition, drawing the geometric shape of the verbally 
mentioned proposal, writing the mathematical expression of the proposition according to the 
drawn shape, the mathematical expression being again mathematically proved and the integrity 
of the proved proposition, as it listed. Particularly in the second and end steps of this sequence, 
the use of Dynamic Geometry Software (DGS) at the stages of "drawing the geometric shape 
of the given proposal" and “seeing that a proven proposition is valid for all relevant concepts” 
is seen as important in terms of both facilitating the expression of the subject and being a 
permanent learning achievement. In this study, it was discussed how properties of drawn using 
some special points of a given triangle and known as Napoleon triangles could benefit from this 
potential of DGS. This directly in study, some properties as given triangle of Napoleon triangles 
(inner and outer triangle) were investigated using DGS. In the study, some features have seen 
this triangle direct proofs were used and the drawings were applied in the Geogebra program. 
In the study, a triangle has Napoleon inner and outer triangles was discovered have different 
characteristics in other common features. This study is that can be used by activity researchers 
who want to research in this subject and the following suggestions can be made by the 
researcher; Similar proofs can be made for relations involving different geometric terms and 
new generalizations can be reached if different geometric theorems are proved using dynamic 
software. 
 
 
Keywords: Math Education, Geometry, Dynamic Geometry Software, Napoleon Triangle, 
Visually. 
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BALIK BESLEMEDE ALTERNATİF YEM VE YEM KATKI MADDELERİ 
KULLANIMINDAKİ SON GELİŞMELER 

 
Recent Developments Alternative Feed and Feed Additives in Fish Nutrition 

 
Gülüzar TUNA KELEŞTEMUR 

Öğretim Üyesi, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü 

 
ÖZET                                                  
Kültür balıkçılığı için yem maddeleri balığın spesifik büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak 
hayvansal ve bitkisel orjinli temel besin maddelerinin yanında doğal veya sentetik katkı 
maddelerini de içerecek şekilde rasyona ilave edilerek yemler formüle edilmektedir. Balığa 
uygun rasyonlar oluşturularak bu yem maddeleri tablo olarak sunulmakta ve yemin besin 
değeri bu tablo kullanılarak tahmin edilmektedir. Yemler farklı içerik ve toz, pelet, granül gibi 
formlarda balığın yaşam evrelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Kullanılabilir, yemi 
iyileştirici ve yemin kalitesi arttırıcı yeni yem maddelerinin ve yem katkı maddelerinin 
kullanılabilirlik oranları yapılan ve yapılacak araştırılmalarla sektöre  kazandırılmakta ve 
kültür balıkçılığının bir adım daha öne taşınmasını hedeflemektedir. 
 Anahtar Kelimeler: Sindirilebilirlik, Yeni yem kaynakları, Teknolojik yenilikler, Yem 
katkıları 

                           
 ABSTRACT                                              
The baits are formulated for aquaculture by adding the basic nutrients of animal and vegetable 
origin to meet the specific growth needs of the fish, by adding natural or synthetic additives to 
the ration. By creating rations suitable for fish, these feed ingredients are presented as a table 
and the nutritional value of the feed is estimated using this table. The baits are prepared in 
different contents and in forms such as powder, pellets and granules in accordance with the 
life stages of the fish. The availability rates of new feedstuffs and feed additives that can be 
used, improve feed and improve feed quality are brought into the sector through researches 
conducted and to be carried out and aim to take the aquaculture one step further. 
Keywords: Digestibility, New feed sources, Technological innovations, Feed additives 
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PUZOLAN KATKILI REAKTİF PUDRA BETONLARINDA PULL-OUT DENEYİ VE 
BASINÇ MUKAVEMETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PULL OUT TEST AND PRESSURE STRENGTH IN 

PUZOLAN ADDITIVE REACTIVE POWDER CONCRETES 

Fethi İŞSEVER 
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü,  

 
ÖZET 

İnşaat Mühendisliği alanında reaktif pudra betonlarının mukavemet (dayanım) ve durabilite 
(dayanıklılık) ile ilgili temel davranışlarına dair özellikleri hakkında çalışmalara rastlamak 
mümkündür. Ancak reaktif pudra betonlarında donatıların sertleşmiş betondan pull-out (çekip-
çıkarma) deney özellikleri ile basınç dayanımı (mukavemeti) değerleri arasındaki ilişki 
hakkında pek çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada kuvartz tozu esaslı olmak üzere çeşitli 
karışım hesapları ile reaktif pudra betonları üretilmiştir. Karışımlarda çimento dozajı 500 kg/m3 
olarak ayarlanmıştır. Mineral katkı olarak farklı yüzdelerde silis dumanı (%5, %7.5 ve %10) 
kullanılmıştır. Süper akışkanlaştırıcı kullanılarak Su/Bağlayıcı oranı %15’e kadar indirilmiştir. 
Çalışmanın başlangıcında dökülen kontrol betonlarında ise Su/Bağlayıcı oranı %50 seçilmiştir. 
Bu çalışmada numunelerin beton ile donatı arasındaki kenetlenme ve basınç mukavemeti değeri 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Yapılan deneyler sonucunda, silis dumanı yukarıda belirtilen miktarlar kadar artırıldığında, 
beton mukavemetindeki artışa paralel olarak, beton ve donatı arasındaki kenetlenmenin de 
arttığı gözlenmiştir. Kuvars tozu ve silis dumanın uyumlu bir davranış gösterdiği, bunun da 
betonun kenetlenme ve basınç dayanımı değerlerinin her ikisini de olumlu yönde etkilediği ve 
bunlarda meydana getirdiği iyileştirmenin doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. Gerek kuvars 
tozu gerekse silis dumanının tane çapları, çimentonun tane çapı olan ortalama 100 mikrondan 
küçük olduğundan mineral malzeme kullanımı ile birlikte akışkanlaştırıcı katkıların 
kullanımına ihtiyaç artmaktadır. Çok ince tane çapına sahip malzemeler kullanılmasına rağmen 
akışkanlaştırıcı kullanılarak su/bağlayıcı oranı düşürülmüş buna bağlı olarak beton içindeki 
hava payı iyice azalmıştır. Bunun sonucunda betonun mekanik özelliklerinde ve bu özellikleri 
arasındaki korelasyonda iyileştirici etkiler gözlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Reaktif pudra betonu, Pull-Out deneyi, Basınç Mukavemeti  
 
 

ABSTRACT 

In the field of civil engineering, it is possible to encounter studies about the properties of 
reactive powder concretes on the basic behaviour of strength and durability. However, in the 
reactive powder concretes, there has not been much study about the relationship between the 
pull-out test properties of the rebar from the hardened concrete and the compressive strength 
values. In this study, reactive powder concretes were produced with various mix calculations 
based on quartz powder. The cement dosage in the mixtures was set at 500 kg/m3. Silica fumes 
of different percentages (5%, 7.5% and 10%) were used as mineral additives. Water / Binder 
ratio P was chosen in the control samples prepared at the beginning of the study. In this study, 
the relationship between the adherence and compressive strength value of the samples between 
concrete and reinforcement was investigated. 
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As a result of the experiments, it was observed that when the silica fume was increased by the 
amounts mentioned above, the adherence between the concrete and reinforcement increased in 
parallel with the increase in concrete strength. It has been understood that quartz dust and silica 
fume have a harmonious behaviour, which affects both the values of adherence and compressive 
strength of concrete positively and the improvement it creates is directly proportional. Since 
the grain diameters of both quartz powder and silica fume are less than an average of 100 
microns, the need for the use of plasticizing additives with the use of mineral materials. 
Although materials with very fine grain diameters are used, the water/binder ratio has been 
reduced by using a plasticizer and consequently the air share in the concrete has decreased. As 
a result, effects that increase the correlation between the mechanical properties of concrete and 
these properties were observed. 
 
Keywords: Reactive powder concrete, Pull-Out test, Compressive Strength 
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DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU 

 

Emine ÖZPOLAT 

Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü, Elazığ, Türkiye.  

 

ÖZET 

Bu çalışmada, mevcut su ürünleri sektörünün (balık ve diğer su ürünleri) denizlerde ve tatlı sulardaki 

hem yetiştiricilik hem de avcılık yolu ile yapılan üretim miktarları, taze veya işlenmiş ürün olarak 

tüketim miktarları, kişi başına düşen yıllık tüketim oranları kıyaslanarak verilmiştir. Böylelikle 

amacımız ülkemizin dünya sıralamasında ki yerini belirlemek ve bu alanda atılacak olan adımları 

belirleyebilmektir.  

 

CURRENT SITUATION OF THE FISHERIES IN THE WORLD AND OUR COUNTRY  

 

ABSTRACT 

In this study, the production amounts of fish and other products of the current aquaculture 

industry (fish and other water products) in both seas and fresh waters by breeding and hunting, 

consumption amounts as fresh or processed products, and annual consumption per capita are given. 

Thus, our aim is to determine the place of our country in the world ranking and to determine the steps 

to be taken in this field. 
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YERLEŞİM ALANI VE ZEMİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN MALATYA İLİ 
DEPREMSELLİĞİ 

 
SEISMICITY IN MALATYA IN TERMS OF GROUND CONDITION AND 

EARTHQUAKE RELATIONSHIP 
 

Çiğdem CEYLAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi  

Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu 
 

ÖZET 
Doğu Anadolu bölgesi Avrupa, Afrika ve Arap Plakalarının hareketleri nedeniyle karmaşık 
tektonik aktivitelerin etkisi altındadır. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı 
(DAF) ülkemizi geniş ölçüde etkileyen dünyaca ünlü fay sistemleri arasında yer almaktadır. 
Her iki fay da tarihsel süreçler içerisinde önemli yıkıcı depremler üretmiş ve üretmeye devam 
etmektedir. Malatya ili ve yakın çevresi de DAF, Malatya- Ovacık Fayı (MOF) ve Sürgü 
Fayı’nın (SF) etki alanı içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 12.259,00 km2 alana sahip 
Malatya İli, 2019 yılı verilerine göre 800.000,00 nüfus oranına ulaşmıştır. Nüfus yoğunluğuna 
bakıldığında özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri en yoğun nüfusun gözlendiği ilçelerdir. 
Birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yer alan Malatya ilinin olası bir depremde hangi 
alanlarının nasıl etkileneceği, yapılaşma durumu 24.Ocak.2020 Sivrice Depreminden sonra 
daha fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmada Malatya ili zemin özelliklerinin bölgelere göre 
dağılımı ve yerleşme özellikleri, olası bir depremde hangi alanların ne şekilde etkileneceği 
araştırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Malatya, Deprem, Zemin özellikleri, Yerleşim alanı, Nüfus  
 

ABSTRACT 

The Eastern Anatolia region is under the influence of complex tectonic activities due to the 
movements of the European, African and Arabian Plates. North Anatolian Fault (NAF) and 
Eastern Anatolian Fault (DAF) are among the world-famous fault systems that affect our 
country extensively. Both faults have produced and continue to produce significant 
destructive earthquakes within historical processes. Malatya Province and its immediate 
surroundings are also within the impact area of DAF, Malatya-Ovacık Fault (MOF) and Sürgü 
Fault (SF). With an area of approximately 12,259.00 km2, Malatya Province has reached a 
population rate of 800,000.00 according to 2019 data. Considering the population density, 
especially Battalgazi and Yeşilyurt are the districts where the most dense population is 
observed. Malatya Province, which is located in the first and second earthquake regions, 
which areas of how to be affected in a possible earthquake, how the construction will become 
more important after the 24th January, Sivrice earthquake. In this study, the distribution and 
settlement characteristics of Malatya province's soil properties by regions, which areas and 
how to be affected in a possible earthquake were investigated. 
Keywords: Malatya, Earthquake, Soil properties, Settlement area, Population 
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