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 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 21 Aralık 2016 

tarihinde düzenlenen “IV. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU” na 

katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

 2015 yılı Mayıs ayında ilkini düzenlediğimiz araştırma sempozyumumuzun bugün 

dördüncüsünü gururla sunmaktayız. Böyle bir sempozyum düzenlemekteki amacımız Lisansüstü 

eğitim gören öğrencilerimizin ilk tecrübelerini yuvada edinmesini sağlamaktır. Kendi çalışmasını 

sunmak, başkalarının çalışması ile karşılaştırmak, farklı birimlerdeki benzer çalışmalardan 

haberdar olmasını ve gelecekteki ortak çalışmalara altyapı oluşturmak temel beklentilerimizdir. 

İlk defa böyle bir organizasyonda çalışmalarını sunmanın heves ve heyecanını gözlerinde görmek 

de bizim mutluluğumuz ve hiç şüphe duymadan devam ettiğimiz yolun doğruluğunu ispat eden bir 

alamettir. 

 Şimdiye kadar her defasında büyük ilgi gören ve hepimize katkı sağlayan bu sempozyumun 

gelecekte başka üniversitelerle işbirliği halinde devam etmesi, hatta uluslararası düzeye ulaşması 

hayalimizdir. Bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız. Biz ulaşamasak bile bu hedef bizden sonra 

gelenlere yön ışığı olacaktır. 

 Emeği geçen herkese teşekkür eder, bu tür organizasyonların vatana, millete ve insanlığa 

fayda getirmesini dilerim. Saygılarımla... 

 

 

 

 

 

         21/12/2016 

       Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK 

       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; 

       Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
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BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 BSM 

BAŞLIK 
İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNDE GERÇEK ZAMANLI 

DUYGUSAL İFADE TESPİTİ 

YAZARLAR Uğur AYVAZ, Hüseyin GÜRÜLER 

E-POSTA ugur.ayvaz@mu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada, bilgisayar kamerası karşısındaki bireylere sırasıyla yüz tespiti 

ve yüz işaretçileri tespiti işlemleri uygulanmıştır. Tespit edilen yüz 

işaretçilerinden sekiz (8) adet öznitelik çıkarılmıştır. Elde edilen bu 

özniteliklere dayalı kural-tabanlı bir sınıflandırıcı sistem geliştirilmiştir. Bu 

sistem kullanılarak bireylerin anlık duygusal durumları hakkında bilgi çıkarımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

NO 01 BSM 

TITLE 
REAL TIME EMOTIONAL EXPRESSION DETECTION IN HUMAN-

COMPUTER INTERACTION 

AUTHORS Uğur AYVAZ, Hüseyin GÜRÜLER 

E-MAIL ugur.ayvaz@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In this study, respectively face detection and facial landmarks detection 

procedures were applied to the individuals facing the computer camera. Eight 

(8) attributes were extracted from the detected facial landmarks. A rule-based 

classifier system based on these obtained attributes has been developed. Using 

this system, information extraction about the instantaneous emotional state of 

individuals has been realized. 

 

mailto:ugur.ayvaz@mu.edu.tr
mailto:ugur.ayvaz@mu.edu.tr
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NO 02 BSM 

BAŞLIK 
İNSAN AKTİVİTELERİNİN BİLEK HAREKETLERİ 

KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ 

YAZARLAR Ensar Arif SAĞBAŞ, Serkan BALLI 

E-POSTA arifsagbas@mu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada akıllı saatten elde edilen algılayıcı verileri ile insan 

hareketlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, eğitim verilerini 

elde etmek ve anlık olarak hareketi tespit edebilmek için akıllı saat üzerinde 

çalışabilen bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Her bir eylem (yürüme, koşma, 

ayakta durma, oturma, diş fırçalama, yazı yazma) için 10 saniyelik aralıklarla 

200 desen verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler kNN (k En Yakın Komşu) 

ve Naive Bayes yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen 

test sonuçlarına göre Naive Bayes yöntemi %97 doğruluk oranı ile kNN 

yönteminden daha iyi sonuç elde etmiştir. 

 

NO 02 BSM 

TITLE 
ESTIMATION OF HUMAN ACTIVITIES BY USING WRIST 

MOVEMENTS 

AUTHORS Ensar Arif SAĞBAŞ, Serkan BALLI 

E-MAIL arifsagbas@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

The aim of this study is to detect the motions of the human with sensor data 

which obtained from smartwatch. For this purpose, a mobile application that 

run on smartwatch were developed to gain training data and detect human 

motion momentarily. 200 pattern data with 10 seconds interval were obtained 

for each activity (walking, running, standing, sitting, tooth brushing, writing). 

Obtained data were evaluated by using kNN (k Nearest Neighbour) and Naive 

Bayes method. According to the test results, Naive Bayes method achieved 

better results than kNN with 97% accuracy rate. 

 

mailto:arifsagbas@mu.edu.tr
mailto:arifsagbas@mu.edu.tr
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BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 BIO 

BAŞLIK 

MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ PORTAKAL BAHÇELERİNDE 

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ, Ceratitis capitata’NIN POPULASYON 

YOĞUNLUĞU VE ZARAR ORANININ BELİRLENMESİ 

YAZARLAR Ayhan ÇATAK, Alper TONGUÇ 

E-POSTA catakayhan-48@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Muğla’nın Köyceğiz portakal bahçelerinde C. 

capitata’nın populasyon yoğunluğu ve zarar oranı tespit etmektir. Çalışma, 

Köyceğiz’in Toparlar, Zaferler, Döğüşbelen, Hamitköy, Ulucami, Yangı, Eski 

Köyceğiz, Kavakarası ve Beyobası yürütülmüştür. Araştırma alanında mayıs 

ayından itibaren sarı yapışkan ve feromon tuzakları kullanılmıştır. Tuzaklar 

Nisan-Haziran ayları arasında haftada bir, Temmuz-Kasım ayları arasında 

haftada en az iki defa olmak üzere kontrol edilmiştir. Ergin akdeniz meyve 

sinekleri ilk olarak 18 Mayıs 2016 tarihinde Döğüşbelen, Ulucami ve 

Kavakarası’nda yakalanmıştır. En fazla ergin, ekim ayında Yangı’da 

yakalanmıştır (1564 birey). Portakal üzerinde akdeniz meyve sineğinin zarar 

oranı en yüksek %23,8 ile Yangı’da; en düşük ise %3,2 ile Döğüşbelen’de 

tespit edilmiştir. 

 

NO 01 BIO 

TITLE 

DETERMINE OF POPULATION DENSITY AND DAMAGE LEVEL 

OF MEDITERRANEAN FRUIT FLY, Ceratitis capitata (Wiedemann) 

ON ORANGE GROVE IN THE KÖYCEĞİZ COUNTY IN MUĞLA 

PROVINCE 

AUTHORS Ayhan ÇATAK, Alper TONGUÇ 

E-MAIL catakayhan-48@hotmail.com 

ABSTRACT 

This study aimed to determine population density and loss ratio of Ceratitis 

capitata in orange grove at the Köyceğiz of Muğla. The study was conducted 

in Toparlar, Zaferler, Döğüşbelen, Hamitköy, Ulucami, Yangı, Eski Köyceğiz, 

Kavakarası and Beyobası in Köyceğiz. Pheromone and yellow trap was used 

in the research area beginning from May. Traps, once a week between April 

and June and, at least twice a week between July and November was checked. 

At first time adults medfly was catched on 18 May 2016 in Döğüşbelen, 

Ulucami and Kavakarası. The highest amount of adults was captured in Yangı 

with in September (1564 speciemens) The highest damage level of medfly on 

orange was 23.8% in Yangı, on the other hand, the lowest level was 3,2% in 

Döğüşbelen. 

 

mailto:catakayhan-48@hotmail.com
mailto:catakayhan-48@hotmail.com
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NO 02 BIO 

BAŞLIK 

TURUNÇGİL UNLUBİTİ [Planococcus citri (Risso 1813) (Hemiptera: 

Pseudococidae)]’ NIN FARKLI KONUKÇULARDA VE FARKLI 

SICAKLIKLARDAKİ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

YAZARLAR Hanife PALA, Hasan Sungur CİVELEK 

E-POSTA hanifepl3@gmail.com 

ÖZET 

Planococcus citri’ nin beş farklı konukçuda (Citrus sinensis, Citrus limon, Punica 

pronatum, Solanum tuberasum ve Cucurbita pepo L.) bazı biyolojik özellikleri 

(gelişme süreleri, ergin ömürleri, cinsiyet oranı, üreme gücü, ölüm oranı, 

preovipozisyon, ovipozisyon, postovipozisyon süreleri, yumurta verimi) ve yaşam 

çizelgesi belirlenmiştir. 

Denemeler 20±1 ºC, 25±1 ºC ve 30±1 ºC sıcaklık, %65-70 orantılı nem ve 16:8 saat 

(aydınlık: karanlık) koşulların sağlandığı laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Ele 

alınan türün ergin öncesi gelişim süresine sıcaklık ve ele alınan konukçu bitkilerin 

etkisi ile ergin bireylerin elde edildikleri sıcaklık ve konukçu bitkilere yumurta 

verimleri ve konukçu bitki tercihine ilişkin veriler elde edilmiştir.  

Konukçu tercihi denemelerinde, larva ve ergin arasında farklılık olmadığı 

saptanmıştır. 

Planococcus citri’ nin doğal artış kapasitesinin iki konukçu üzerinde önemli 

faklılıklar gösterdiği saptanmıştır. 

 

NO 02 BIO 

TITLE 

THE OBSERVATION ABOVE THE PARTICULAR 

CHARACTERISTICS OF [Planococcus citri (Risso 1813) (Hemiptera: 

Pseudococidae)] AT DIFFERENT TEMPERATURES AND ON 

DIFFERENT HOST PLANTS 

AUTHORS Hanife PALA, Hasan Sungur CİVELEK 

E-MAIL hanifepl3@gmail.com 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine some biological aspects (developmental time, 

longevity, fecundity, sex ratio, preoviposition, oviposition, postoviposition periods, 

egg yield) and and life table of Planococcus citri on the different five hosts; (Citrus 

sinensis, Citrus limon, Punica pronatum, Solanum tuberasum ve Cucurbita pepo L.) 

The trials were made in laboratory conditioned at 16:8 (day: night) and in 60-70% 

relative humidity at 20±1 ºC, 25±1 ºC and 30±1 ºC temperatures. Data was collected 

on effect of temperature and host plants on prematuring period of individuals, and 

temperature of obtaining mature individuals and relative development of individuals 

comparing to host plants, egg yield and host selectivity. 

Host selectivity tests indicated no differences on larval and mature stages. It is found 

that intrinsic capacity of P. citri was significantly different on these five hosts. 

 

mailto:hanifepl3@gmail.com
mailto:hanifepl3@gmail.com
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NO 03 BIO 

BAŞLIK ENFLAMASYON 

YAZARLAR Uydu BALCI, Nurdan SARAÇ 

E-POSTA uydu_balci89@hotmail.com 

ÖZET 

Enflamasyon, çeşitli etkenlerin neden olduğu doku hasarlarına karşı 

organizmanın selüler ve humoral düzeydeki güçlü fizyolojik yanıtıdır. 

Organizma bu cevabı fiziksel ve kimyasal etkilere, bağışıklık reaksiyonlarına, 

mikrobiyal enfeksiyonlara, toksinlere ve doku hasarı gibi çeşitli faktörlere 

vermektedir. Enflamatuar yanıt akut ve kronik olmak üzere iki şekildedir. 

Enflamatuar moleküller kolon kanseri, Parkinson, Alzheimer gibi kronik 

hastalıkların patogenezinde gereklidir. Enflamasyonun geniş yayılımı çoklu 

organ yetmezliğine, septik şoka ve ölüme neden olabilmektedir.  

 

NO 03 BIO 

TITLE INFLAMMATION 

AUTHORS Uydu BALCI, Nurdan SARAÇ 

E-MAIL uydu_balci89@hotmail.com 

ABSTRACT 

Inflammation is the strong physiological response of the organism to the 

cellular and humoral level against tissue damage caused by various factors. 

The organism responds to a variety of factors, including physical and chemical 

effects, immune reactions, microbial infections, toxins and tissue damage. The 

inflammatory response is two-type, acute and chronic. Inflammatory 

molecules are essential for the pathogenesis of chronic diseases such as colon 

cancer, Parkinson's, Alzheimer's. The wide spread of inflammation can cause 

multiple organ failure, septic shock and death. 

 

mailto:uydu_balci89@hotmail.com
mailto:uydu_balci89@hotmail.com
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ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 CEV 

BAŞLIK 

DOĞAL ÇEVREDE YETİŞEN HAYIT (Vitex agnus-castus L.) 

BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞIN ORMAN ZARARLISI 

ÇAM KESEBÖCEĞİ (Thaumetopea pityocampa DENİS & SCHIFF.: 

THAUMETOPOEIDAE: LEPIDOPTERA) LARVALARI ÜZERİNE 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

YAZARLAR Murat VARÇİN, Memiş KESDEK 

E-POSTA varcintrm@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada, Hayıt (Vitex agnus-castus L.) bitkisinden elde edilen uçucu yağın, 

orman zararlısı çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff: 

Thaumetopoeidae: Lepidoptera)’nin 1., 2. ve 3. dönem larvalarına karşı farklı 

uygulama zaman (24, 48, 72 ve 96 saat) ve dozlarında (0,25, 0,5 ve 1 μl) larvasidal 

etkisi test edilmiştir. Testler, 25±2°C sıcaklık ve % 65±5 orantılı nem ortamında 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda en fazla ölüm oranı, 1. ve 3. dönem larvalarında 1 

μl’lik dozda ve 96 saat sonra %96,6; en düşük ölüm ise 2. döneminde 0,5 μl’lik dozda 

ve 24 saat sonra %6,67 olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, tüm dozlarda ve uygulama 

zamanlarında ölüm tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, insan ve çevre sağlığına zarar 

vermeyen ve doğal bir bileşik olan hayıt bitkisinin uçucu yağının çam keseböceği ile 

mücadelede kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

NO 01 CEV 

TITLE 

THE RESEARCH OF THE EFFECT OF ESSENTIAL OIL FROM 

OBTAINED CHASTE TREE (Vitex agnus-castus L.) GROWING IN 

THE NATURAL FIELDS, A FOREST PEST, ON THE LARVAE OF 

PINE PROCESSIONARY MOTH (Thaumetopea pityocampa DENİS & 

SCHIFF.: THAUMETOPOEIDAE: LEPIDOPTERA)  

AUTHORS Murat VARÇİN, Memiş KESDEK 

E-MAIL varcintrm@hotmail.com 

ABSTRACT 

In this study, the larvicidal effect of essential oil obtained from chaste tree (Vitex 

agnus-castus) was tested on the 1st, 2nd and 3rd instar larvae of T. pityocampa, pine 

processionary moth (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.: Thaumetopoeidae: 

Lepidoptera), pest of forest in different exposure times (24, 48, 72 and 96 h) and doses 

(0,25, 0,5 and 1 μl).  Tests was carried out at 25 (±2)°C temperature and  65% (±5) 

relative humidity. In the end of the study, while the most mortality rate was found in 

the 1st and 3rd instar larvae, and in the 1 μl dose after 96 h as 96,6%; the least mortality 

rate was in the 2nd instar larvae, and in the 0,5 μl dose after 24 h as 6,67%. Separately, 

it was recorded the mortality in all doses and exposure times. The results showed that 

it is not harmless on the human and environment health and is a natural compound, 

the essential oil of chaste tree would be use on the larvae of pine processionary moth. 

 

mailto:varcintrm@hotmail.com
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ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 ELEK 

BAŞLIK 
AFGANİSTAN'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

YAZARLAR Najmuddin NOORZAD, Sırrı Sunay GÜRLEYÜK 

E-POSTA najmuddin.noorzad@gmail.com 

ÖZET 

Yenilenebilir Enerji Afganistan'da enerji üretimi için en umut verici uzun 

vadeli kaynak, geniş bir fırsat yelpazesi sunan ve Afganistan'ın sürdürülebilir 

kalkınmasında çok önemli bir girdidir. Afganistan, mükemmel ve oldukça iyi 

bir üretim potansiyeline muazzam yenilenebilir enerji kaynakları'na sahiptir. 

Hızla ve yüksek oranda yenilenebilir enerjinin yayılması Afganistan'daki 

sürdürülebilir bir geleceğe güç vermektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, Afganistan'daki mevcut yenilenebilir enerji 

kaynaklarının incelemesini yapmak ve ülke çapında coğrafi alanlara yaygın 

olan bu kaynakların mümkün halde en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için 

önemli tedbirler önermektir. 

 

NO 01 ELEK 

TITLE 
RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR A SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN AFGHANISTAN 

AUTHORS Najmuddin NOORZAD, Sırrı Sunay GÜRLEYÜK 

E-MAIL najmuddin.noorzad@gmail.com 

ABSTRACT 

The most promising long-term resource for power generation in Afghanistan 

is renewable energy which offers a wide array of opportunities, and it is a very 

important input in the sustainable development of Afghanistan. Afghanistan 

has enormous renewable energy resources with excellent to fairly good 

generation potential. The rapid and high renewable energy deployment powers 

a sustainable future in Afghanistan. 

The major objective of the study is to provide a descriptive review of the 

existing renewable energy resources in Afghanistan and to recommend 

significant measures in order to make the best possible use of these resources 

which are are spread over wide geographical areas throughout the country. 
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NO 02 ELEK 

BAŞLIK OTOMATİK KILCAL DAMAR DOLUM SÜRESİ ÖLÇÜMÜ 

YAZARLAR Neslişah ŞAHBUDAK, Ufuk BAL 

E-POSTA neslisahsahbudak@gmail.com, ufukbal@mu.edu.tr 

ÖZET 

Projenin ana hedefi, kapiller dolum zamanı, oksijen saturasyonu ve nabızı 

ölçen bir cihaz tasarlamaktır. Projenin ilk aşamasında, kapiller dolum 

zamanını ölçen bir cihaz tasarladık.Kapiller dolum zamanı boş kılcal 

damarlara kan dolum süresidir. Hâlihazırda CRT manuel olarak ölçülmekte ve 

uygulanması ölçüm yapan personele göre değişmektedir. Kılcal damarlardaki 

kanlanmayı tespit etmek için uygulanan kuvveti ve baskı süresini standardize 

eden ticari cihaz mevcut değildir. Işık kaynakları, selenoid ve mikroişlemci 

kullanmak suretiyle tasarlanmış cihazla parmak ucuna belirli bir süre bilinen 

bir kuvvet uygulanıp ve soğurulan ışığın değişimi izlenerek CRT tespit edildi. 

 

NO 02 ELEK 

TITLE AUTOMATED MEASUREMENT OF CAPILLARY REFILL TIME 

AUTHORS Neslişah ŞAHBUDAK, Ufuk BAL 

E-MAIL neslisahsahbudak@gmail.com, ufukbal@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

The main objective of this project is to design, construct a device capable of 

measure capillary refill time, oxygen saturation and heart rate.The first state of 

this project is that we design a device which measures capillary refill time. The 

capillary refill test measures the rate of blood flow to empty capillaries and 

yields a capillary refill time (CRT).The capillary refill test is currently 

conducted manually and its implementation changes according to medical 

personnel. There isn’t any commercial device that standardizes applied force 

and time for sensing the perfusion of the capillaries. A standardized device is 

designed by using light sources, linear solenoids and microcontroller. A 

constant force is applied during a constant time to the fingerbed. CRT is 

measured by observing the variation of the absorbed light. 
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FİZİK ANABİLİM DALI 

 

NO 01 FIZ 

BAŞLIK 

HOLMİYUM İÇEREN MALZEMELERİN HİDROTERMAL 

YÖNTEM İLE ELDE EDİLMESİ VE YAPISAL ANALİZLERİNİN 

YAPILMASI 

YAZARLAR 
Simge BURCUOĞLU, Özgür DERİN, Çağdaş KOÇAK, Görkem 

OYLUMLUOĞLU 

E-POSTA ozgur_6429@hotmail.com 

ÖZET 

Metal-organik çerçeveler bilinen en yüksek iç yüzey alanı, manyetizma, 

lüminesans gibi özelliklere sahip yeni bir gözenekli malzeme sınıfıdır. Bu 

malzemelerin olağanüstü yüksek hidrojen depolama, gaz adsorpsiyon ve 

ayırma, sensör gibi özellikler gösterdiği bilinmektedir. Sıralanan özelliklerin 

birleşimiyle metal-organik çerçevelerin endüstriyel uygulamalarda son 

yıllarda araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. 

Bu çalışmanın ilk kısmında orjinal olarak tasarlanan Holmiyum elementi 

içeren MOÇ malzemeler hidrotermal yöntem ile elde edilecektir. İkinci 

kısmında ise oluşacak olan malzemelerin tek kristal yapıları çözülecek, 

böylece atomların konum ve sıcaklık parametreleri arıtılarak atomlar arası bağ 

uzunlukları ve bağ açıları, düzlem oluşturan atom grupları, bu düzlemler arası 

dihedral açılar bulunarak, kristal yapı duyarlı bir şekilde tanımlanacaktır. 

 

NO 01 FIZ 

TITLE 

SYNTHESIS OF HOLMIUM COMPLEXES BY HYDROTHERMAL 

METHOD AND INVESTIGATION OF THEIR STRUCTURAL 

ANALYSES 

AUTHORS 
Simge BURCUOĞLU, Özgür DERİN, Çağdaş KOÇAK, Görkem 

OYLUMLUOĞLU 

E-MAIL ozgur_6429@hotmail.com 

ABSTRACT 

Metal Organic Frameworks, which have the highest surface area, magnetism 

as well as luminescence, are the new porous material group. It is known that 

these materials perform many characteristics such as high hydrogen storage, 

gases adsorption and sensing. In the recent year; combinations of the 

mentioned characteristics of the metal organic frameworks have become the 

focus of attention of researchers. 

In the first of part of this study; metal organic frameworks contain Holmium 

element have been synthesized by the hydrothermal process. In the second part 

of this study, crystal structures of produced materials will be analyzed. Bond 

distances, bond angles and dihedral angles will be found with refining of the 

position and the thermal parameter of atoms. Thus, the crystal structure will be 

determined with great precision. 
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NO 02 FIZ 

BAŞLIK 
YÜKSEK ENERJİLİ p ÇARPIŞTIRICILARDA UYARILMIŞ 

KUARKLARIN REZONANS ÜRETİMİ 

YAZARLAR Bilal ÜNSAL, Metin KANTAR 

E-POSTA metin@mu.edu.tr 

ÖZET 

Temel Parçacık Fiziğinde cevabı sıkça araştırılan temel soruların başında 

“Maddenin en küçük temel yapı taşı nedir?”. “Evren nasıl meydana 

gelmiştir?”. “Evreni bir arada tutan nedir?” gibi temel sorular gelmektedir. Bu 

soruların cevabını arayan teorik ve deneysel faaliyetler çok ümit vericidir. 

Temel parçacık fiziğinde pek çok varsayımın haklılığını gösteren deneysel 

sonuçlar, bu doğrultudaki çalışmaların daha da yoğunlaşmasını haklı 

kılmaktadır. Son yıllarda parçacık çarpıştırıcılarında ulaşılmış olunan yüksek 

kütle merkezi enerjisi ve ışınlılık, yeni parçacıkların ve yeni etkileşmelerin 

araştırılmasına büyük olanak sağlamaktadırlar. Bu çalışmada, doğada temel 

parçacık kabul ettiğimiz kuarkların kompozit olabileceklerine dair bir takım 

belirtileri, yüksek enerjili gama-proton çarpışmalarında görebilme olanaklarını 

araştırmaktayız.  

 

NO 02 FIZ 

TITLE 
RESONANCE PRODUCTION OF EXCITED QUARKS AT HIGH 

ENERGY p COLLIDERS 

AUTHORS Bilal ÜNSAL, Metin KANTAR 

E-MAIL metin@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In Elementary Particle Physics, there are some basic questions. The answer to 

the most frequently questions asked is "What is the smallest basic building 

block of the Matter?". "How did the Universe come to fruition?", "What keeps 

the universe together?" The theoretical and experimental activities seeking 

answers to these questions are very promising. Experimental results 

demonstrating the correctness of many assumptions in elementary particle 

physics justify the intensification of work in this direction. The center of mass 

energy and radiation that have been achieved in particle colliders in recent 

years provide great possibilities for exploring new particles and new 

interactions. In this study, we investigate the possibilities of high energy 

gamma-proton collisions in a set of specifications that quarks are accepted as 

elementary particles in nature may be composites. 
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NO 03 FIZ 

BAŞLIK 
İKİLİ LİYOTROPİK SİSTEMLERDE L1 FAZININ TERMO-

OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ 

YAZARLAR Yasemin ALTINAY, Arif NESRULLAZADE 

E-POSTA yaseminturkoglu@mu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada, izotropik moleküler faz ile anizotropik mezofaz arasında oluşan 

liyotropik misel L1 fazının termo-optik özellikleri incelenmiştir. İkili Amfilil 

+ su liyotropik sistem kullanılmıştır. Kırılma indisinin sıcaklık ve 

konsantrasyon bağıntıları bulunmuştur. Amfifil/su konsantrasyon oranının 

kırıcılık indisi üzerinde etkisi bulunmuştur. 

 

NO 03 FIZ 

TITLE 
THERMO-OPTICAL PROPERTIES OF THE L1 PHASE IN BINARY 

LYOTROPIC SYSTEMS 

AUTHORS Yasemin ALTINAY, Arif NESRULLAZADE 

E-MAIL yaseminturkoglu@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In this work studies of the thermo-optical properties of lyotropic micellar L1 

phase, which is intermediate state between isotropic molecular phase and 

anisotropic micellar mesophase, have been carried out. Binary amphiphile + 

water lyotropic system with various amphiphile/water concentration ratios has 

been used. Temperature – concentration dependences of the mean refractive 

index have been determined. Effect of the amphiphile/water concentration 

ratios on the mean refractive index has been found.  
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NO 04 FIZ 

BAŞLIK 

n-CdS/p-CdTe/Cu/Au GÜNEŞ PİLLERİNDE 10 nm 

KALINLIĞINDAKİ Cu TABAKASININ AYGITIN ELEKTRİKSEL 

ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

YAZARLAR Tolga ÖZTÜRK, Habibe BAYHAN 

E-POSTA tolgaozturk@posta.edu.tr; hbayhan@mu.edu.tr 

ÖZET 

Tamamlaman yüksek lisans çalışmasında arta kontak eklem yapısında 10 nm 

kalınlığında bakır içeren ve içermeyen iki grup CdS/CdTe güneş pili kıyaslı 

olarak incelenmiştir. Güneş pillerin yapıları; Cam/SnO2:F/ZnO/CdS/CdTe/Au 

ve Cam/SnO2:F/ZnO/CdS/CdTe/Cu (10 nm)/Au biçimindedir. Bu aygıt 

frupların bazı elektriksel özellikleri, aydınlık ve karanlık akım – gerilim (𝐼 −
𝑉) ve kapasitans – frekans (𝐶 − 𝑓) ölçüm teknikleri kullanılarak incelenmiştir. 

 

NO 04 FIZ 

TITLE 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF 10 nm THICK Cu LAYER 

ONTO THE ELECTRICAL PROPERTIES OF n-CdS/p-CdTe/Cu/Au 

SOLAR CELLS 

AUTHORS Tolga ÖZTÜRK, Habibe BAYHAN 

E-MAIL tolgaozturk@posta.edu.tr; hbayhan@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In this master thesis, the electrical properties of two groups of CdS/CdTe solar 

cells with and without a thin layer of copper at back contact interface were 

investigated comparatively. The structures of the solar cells are typically; 

CdS/CdTe/Au and CdS/CdTe/Cu/Au. Electrical properties of these devices 

were investigated by using dark and illuminated current – voltage (I-V) and 

dark capacitance – frequency (C-f) measurement techniques. 
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NO 05 FIZ 

BAŞLIK 

PENCERE TABAKASI KALINLIĞININ VERİMİ YÜKSEK n-CdS/p-

CdTe GÜNEŞ PİLLERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNE 

OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

YAZARLAR Elif Turan DAĞKALDIRAN, Habibe BAYHAN 

E-POSTA eturan@mu.edu.tr; hbayhan@mu.edu.tr 

ÖZET 

Güneş enerjisi, gezenimiz için kirletici etkileri olmayan tükenmez ve 

yenilenebilir en uygun enerji seçeneklerinden biridir. Son otuz yılda, güneş 

radyasyonundan göreceli ucuz ve verimli elektrik üreten yeni teknolojilerin 

geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. CdTe güneş pilleri, bu 

süreç içinde uygun maliyetli güneş pilleri arasında enerji üretiminde her zaman 

lider bir kaynak olmuştur. Ancak, CdTe güneş pilin çevirim verimliğini 

etkileyen önemli unsurlardan birisi CdS tabakasının optimum kalınlığının 

belirlenmesi olmuştur. Bu nedenle bu doktora tez çalışmasının temel amacı 

tanımlı koşullar altında üretilen pillerden en yüksek çevirim verimliliği elde 

edebilmek için gereken n-tipi pencere CdS tabakası kalınlığının belirlenmesi 

olmuştur. 

 

NO 05 FIZ 

TITLE 

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WINDOW LAYER 

THICKNESS TO THE ELECTRICAL PROPERTIES OF HIGH 

EFFICIENT n-CdS/p-CdTe SOLAR CELLS 

AUTHORS Elif Turan DAĞKALDIRAN, Habibe BAYHAN 

E-MAIL eturan@mu.edu.tr; hbayhan@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

Solar energy is one of the abundant, renewable and non-polluting options in 

our planet. In the past three decades, significant progress has been made in the 

development of new technologies that produce relatively inexpensive and 

efficient electricity from solar radiation. CdTe solar cells have always been a 

leading source of energy production among cost-effective solar cells in this 

process. However, one of the important factors affecting the cycling efficiency 

of the CdTe solar cell has been the estimation of the optimum thickness of the 

CdS layer. Thus the aim of this Ph.D. dissertation was to determine the 

thickness of the n-type window CdS layer needed to obtain the highest 

conversion efficiency from the cell produced under the defined conditions. 
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NO 06 FIZ 

BAŞLIK 
ER İYONUNUN L1 VE L2 ÇİZGİLERİNİN AÇISAL DAĞILIMININ 

LİNEER POLARİZE X-IŞINI KULLANILARAK İNCELENMESİ 

YAZARLAR Hakan USLAN, Raul A. BARREA, Cahit KARANFİL 

E-POSTA hakanuslan@gmail.com 

ÖZET 

Fotoiyonizasyon ile oluşan Er iyonunun Lα1 ve Lα2 çizgilerine ait açısal 

dağılımı lineer-polarize sinkrotron X-ışınımı ile ölçülmüştür. Deneyde 5x5 

mikron m2’lik mikro X-ışını demeti ile yüksek çözünürlüğe sahip detektör 

sistemi Er Lα1 ve Lα2 çizgilerini ayırt etmek için kullanılmıştır. “Alignment” 

(hizalama) parametresi A20’ın tahmin edilen teorik değerlerle çok iyi bir uyum 

gösterdiği görülmüştür. 

 

NO 06 FIZ 

TITLE 
ANGULAR DISTRIBUTION OF ER L1 AND L2 LINES FOLLOWING 

PHOTOIONIZATION BY LINEARLY POLARIZED RADIATION 

AUTHORS Hakan USLAN, Raul A. BARREA, Cahit KARANFİL 

E-MAIL hakanuslan@gmail.com 

ABSTRACT 

We have measured the angular distribution of Er Lα1 and Lα2 lines after 

photoionization by linearly polarized synchrotron radiation. The experiment 

was performed using a 5 × 5 μm2 x-ray beam and a high-resolution detection 

system designed for this experiment to resolve the Lα1 and Lα2 emission lines. 

The experimental value of the degree of alignment parameter A20 shows very 

good agreement with the predicted theoretical value. 
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 INS 

BAŞLIK 

YALIN BURULMA MOMENTİ ETKİSİNDEKİ ÇELİK LİFLİ 

BETONARME KİRİŞ DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK 

İNCELENMESİ 

YAZARLAR Yılmaz Öğünç TETİK, Osman KAYA 

E-POSTA okaya75@gmail.com, yotetik@gmail.com 

ÖZET 

Betonarme yapı elemanlarını tasarımı hakkındaki yönetmelik, TS500, de yalın 

burulma momentine maruz elemanların tasarımları ile ilgili herhangi bir 

yöntem verilmemiştir. Bu sebeple, 16 adet 30x30x200 cm ebatında ve aynı 

boyuna donatı oranına sahip betonarme kiriş numuneleri üretilmiş ve 

kullanılan etriyelerin aralığı (etriye oranı) ile beton karışımının içine eklenen 

çelik fiberlerin oranı ana parametre olarak incelenmiştir. Deneyler elemanların 

bir ucu sabit tutularak, diğer uçtan moment kolu yardımıyla kuvvet 

uygulanarak yapılmıştır. Sonuçlar, çelik liflerin lifsiz kiriş elemanlara göre 

yalın burulma momenti altında belli bir hacim oran değerine kadar dönme 

açılarını ve enerji yutma kapasitelerini arttırdığını göstermiştir. Fakat, birbirine 

daha yakın etriye aralığına sahip olan kirişlerde çelik lifin katkısıyla beraber, 

elemanlar daha gevrek bir davranış sergilemiştir. Aksine, yüksek orandaki 

çelik lif ve etriye aralığı fazla olan kiriş elemanlarda, lifler bir etriye gibi 

davranarak elemanı daha gevrek değil, tam tersi daha sünek hale getirmiştir. 

 

NO 01 INS 

TITLE 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE 

BEAMS’ BEHAVIOR WITH STEEL FIBERS UNDER PURE 

TORSION 

AUTHORS Yılmaz Öğünç TETİK, Osman KAYA 

E-MAIL okaya75@gmail.com, yotetik@gmail.com 

ABSTRACT 

In TS500, which is Reinforced Concrete Design code of Turkey, there is no 

any requirements given about the pure torsional design. In order to understand 

the behavior of members, 16 beams were produced with a dimension of 

30x30x200 cm and with a same longitudinal reinforcement ratio. The main 

parameters that were investigated in this study were the spacing of transverse 

reinforcements (the volumetric ratio) and volumetric ratio of steel fibers used 

in concrete mixture. The tests were done by fixing one end applying a force to 

the other end with lever arm. Results indicated that enhancement of steel fiber 

amounts up to a certain ratio increase the twisting level and energy absorbing 

capacity of the reinforced beams. Yet, the enhancement of the steel fiber ratio 

in addition to stirrup spacing was conducive to producing more ductile 

behavior unlike the brittle behavior of narrow stirrup spacing beams, owing to 

the attitude of steel fiber’s similarly with stirrup. 
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İSTATİSTİK ANABİLİM DALI 

 

NO 01 IST 

BAŞLIK 
BAZI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL 

GRAFİKLERİ 

YAZARLAR Derya Aydın TUTAL, Mehmet KARAHASAN 

E-POSTA deryaaydin87@gmail.com 

ÖZET 

Bu tezde sanayi ve sağlık sektöründe uygulanabilecek bazı çok değişkenli 

istatistiksel süreç kontrol grafikleri tanıtılmaktadır. Simülasyon ile ilgilenilen 

bazı yöntemlere ilişkin performans karşılaştırılması yapılmaktadır. Ayrıca 

ilgili yöntemler gerçek verilere uygulanmakta ve sonuçlar 

karşılaştırılmaktadır. 

 

NO 01 IST 

TITLE 
SOME MULTIVARIATE STATISTICAL PROCESS CONTROL 

CHARTS 

AUTHORS Derya Aydın TUTAL, Mehmet KARAHASAN 

E-MAIL deryaaydin87@gmail.com 

ABSTRACT 

In this thesis some of the multivariate statistical process control charts that can 

be applied to both industry and health related fields are introduced. A 

comparison of performance is carried out for some of the charts by a simulation 

study. In addition, the charts are applied to real data and then the results of 

these applications are discussed. 
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NO 02 IST 

BAŞLIK 
BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME YÖNTEMİ’NDE ÜSTEL 

ORTALAMA TAHMİN EDİCİLERİ 

YAZARLAR Didem ÖKMEN, Özge AKKUŞ 

E-POSTA didem.okmen@hotmail.com 

ÖZET 

Örnekleme çalışmalarında, kitle ortalaması, kitle varyansı ve kitle oranı gibi kitle 

parametrelerini tahmin etmek temel problemdir. Örneklem seçiminde amaç, yansız, tutarlı ve 

etkin tahminler yapabilmektir. Bu sebeple istatistiksel süreçte uygun örnekleme yönteminin 

seçimi ve kullanılan tahmin ediciler oldukça önemlidir. Bugün kullanılan örnekleme 

yöntemleri Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi’ne dayanarak geliştirilmektedir.  

Bu çalışmada, Basit Rastgele Örnekleme (B.R.Ö.) planında, ilgilenin değişken Y ile yüksek 

derecede ilişkili olan X ve Z gibi bir ya da birden fazla yardımcı değişken bilgisini kullanan 

üstel ortalama tahmin edicileri incelenmiştir. Çalışılan tahmin ediciler için, teorik olarak Yan 

ve Hata Kareler Ortalamalarının çıkarsamaları yapılmış ve üstel tahmin edicilerin etkinliği 

uygulamalı olarak basit örneklem ortalaması ile karşılaştırılmıştır.  

Çalışmanın uygulama bölümünde, Muğla ilinde 2014 yılında üretilen ortalama sofralık zeytin 

üretiminin basit tahmini ve önerilen birçok üstel ortalama tahmin edicileri üzerinden elde 

edilmiştir. Böylece, teorik bulguların pratikte de geçerliliği gösterilmiş ve ortalama sofralık 

zeytin üretimini en iyi tahmin eden tahmin edici ya da tahmin ediciler belirlenmiştir. 

 

NO 02 IST 

TITLE 
EXPONENTIAL MEAN ESTIMATORS IN SIMPLE RANDOM 

SAMPLING  

AUTHORS Didem ÖKMEN, Özge AKKUŞ 

E-MAIL didem.okmen@hotmail.com 

ABSTRACT 

In sampling surveys estimating the parameters such as mean, variance and population ratio is 

the fundemental problem and in terms of factors as cost, manpower and time loss it is quite 

troublesome. Various sampling methods have been developed in order to reduce this problem. 

The purpose in choosing a sample is to make unbiased, consistency and precision estimations. 

Obtaining the minimum variance connected to the parameter ensures the sampling method to 

be chosen. For this reason in the statistical process the choosing of proper sampling method is 

very important. Sampling methods used today are developed by originating from Simple 

Random Sampling method. 

In this study, exponential estimators under simple random sampling scheme are examined in 

detail when the correlation between variable under study and auxiliariy variable is curvilinear. 

For studied estimators, Bias and Mean Square Error are derived then their precisions are 

compared with such as product, ratio and regression estimators and searching with empirical 

studuies.  
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NO 03 IST 

BAŞLIK 

BURR TİPİ III DAĞILIMININ İLERLEYEN TÜR TİP II SAĞDAN 

SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI PARAMETRELERİNİN EM 

TAHMİN EDİCİSİ 

YAZARLAR Sinem ARAY, Özlem Gürünlü ALMA 

E-POSTA sinemaray1@gmail.com 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, Burr Tipi III dağılımının ilerleyen tür tip II sansürlü 

örnekleme dayalı, parametrelerinin tahminleri Beklenti Maksimizasyonu 

(EM) algoritması kullanılarak elde edilmiştir. Burr Tipi III Dağılımı 

parametrelerinin tahmin edilmesi ve bu tahminlerin performanslarının 

simülasyon yoluyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

NO 03 IST 

TITLE 

PARAMETER ESTIMATION OF BURR TYPE III DISTRIBUTION 

UNDER PROGRESSIVE TYPE II CENSORED SAMPLE USING EM 

ALGORITHM 

AUTHORS Sinem ARAY, Özlem Gürünlü ALMA 

E-MAIL sinemaray1@gmail.com 

ABSTRACT 

In this thesis, it is obtained that the parameter estimations of Burr Type III 

distribution under the progressive type II censoring samples using the EM 

algorithm.  The aim of the thesis is estimation of Burr Type III distribution 

parameters and demonstrating the performance of these estimates using 

simulation study. 
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NO 04 IST 

BAŞLIK 
DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ MODELLERİ VE 

İŞSİZLİK ORANLARI ÜZERİNE UYGULAMASI  

YAZARLAR Selman MERMİ, Dursun AYDIN 

E-POSTA s.mermi91@gmail.com  

ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, zaman serileri analizinde rejim değişikliğini esas 

alan doğrusal-olmayan zaman serisi modellerinin mevcut literatürden 

hareketle incelenmesi ve işsizlik oranlarının ileriye yönelik tahminini yapmak 

için bu modellerden en uygun olanının belirlenmesidir.  

 

NO 04 IST 

TITLE 
NONLINEAR TIME SERIES MODELS AND APLICATION ON 

UNEMPLOYMENT RATES 

AUTHORS Selman MERMİ, Dursun AYDIN 

E-MAIL s.mermi91@gmail.com  

ABSTRACT 

The main purpose of this study, researching of the nonlinear time series models 

based on regime switching in time series analysis by present literature and 

specifying the most appropriate one in these models in order to estimate the 

unemployement rates forward. 
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NO 05 IST 

BAŞLIK PÜRÜZSÜZ BİR FONKSİYONUN PADE YAKLAŞIMI İLE TAHMİNİ 

YAZARLAR Ersin YILMAZ, Özay EROĞLU, Dursun AYDIN 

E-POSTA yilmazersin13@hotmail.com  

ÖZET 

Bu çalışmada Pade yaklaşımı kullanılarak, regresyon modeli için kullanılan bir 

fonksiyon tahmin edilmiştir. Burada Pade yaklaşımı ile parametrik olmayan 

regresyon modelinin tahmini, kısıtlanmış en küçük karelerin minimize 

edilerek kısıtların düzeltilmesi ile elde edilir. Ayrıca yöntemin nasıl çalıştığı, 

yapılan bir Simülasyon çalışması ile gösterilmiştir. 

 

NO 05 IST 

TITLE 
ESTIMATION OF SMOOTH FUNCTION WITH PADE 

APPROXIMATION 

AUTHORS Ersin YILMAZ, Özay EROĞLU, Dursun AYDIN 

E-MAIL yilmazersin13@hotmail.com  

ABSTRACT 

In this study, a function which is used in any regression model is estimated 

with using pade approximation. In here, estimation of the nonparametric model 

is obtained with rectificated constraints in restricted least squares minimization 

problem. Also simulation study is made in order to illustrating how the 

modelling procedure works. 
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NO 06 IST 

BAŞLIK PADE YAKLAŞIMI İLE EĞRİ UYDURMA 

YAZARLAR Özay EROĞLU, Ersin YILMAZ, Dursun AYDIN 

E-POSTA ozay770@hotmail.com  

ÖZET 

Bu çalışmada Pade yaklaşımı ile eğri uydurma gösterilmiş ve çalışma hakkında 

bir uygulama yapılarak, yöntemin nasıl çalıştığı gösterilmiştir. Çalışmanın 

başında Pade yaklaşımı tanımlanmış ve oran şeklinde ifade edilen fonksiyonlar 

için katsayıların elde edilişi gösterilmiştir. Daha sonra da eğrinin elde edilişi 

gösterilmiştir. 

 

NO 06 IST 

TITLE CURVE FITTING BY PADE APPROXIMATION 

AUTHORS Özay EROĞLU, Ersin YILMAZ, Dursun AYDIN 

E-MAIL ozay770@hotmail.com  

ABSTRACT 

In this study, pade approximation is illustrated and a numerical study is carried 

out in order to demonstrate how the method works. In introduction of the study 

Pade approximation is defined and it is denoted that the obtaining of the 

coefficients of the rational functions. Then curve is created with using rational 

function. 
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NO 07 IST 

BAŞLIK 

GENELLEŞTİRİLMİŞ ÜSTEL DAĞILIMIN İLERLEYEN TÜR TİP II 

SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI 

PARAMETRELERİNİN EM TAHMİN EDİCİSİ 

YAZARLAR Rabia ÖZAR, Özlem Gürünlü ALMA 

E-POSTA rabiaozar1@gmail.com  

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, Genelleştirilmiş Üstel Dağılımın ilerleyen tür tip II 

sağdan sansürlü örnekleme dayalı parametrelerinin tahminleri Beklenti 

Maksimizasyonu (EM) algoritması kullanılarak elde edilmiştir. 

Genelleştirilmiş Üstel dağılımı parametrelerinin tahmin edilmesi ve bu 

tahminlerin performanslarının simülasyon çalışması ile karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

NO 07 IST 

TITLE 

ESTIMATION OF PARAMETERS OF THE GENERALIZED 

EXPONENTIAL DISTRIBUTION BASED ON PROGRESSIVE TYPE 

II RIGHT CENSORING USING THE EM ALGORITHM 

AUTHORS Rabia ÖZAR, Özlem Gürünlü ALMA 

E-MAIL rabiaozar1@gmail.com  

ABSTRACT 

In this thesis, it is obtained that the parameter estimations of Generalized 

Exponential distribution under the progressive type II right censoring samples 

using the EM algorithm. The aim of the thesis is estimation of Generalized 

Exponential distribution parameters and demonstrating the performance of 

these estimates using simulation study. 
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NO 08 IST 

BAŞLIK 

SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE KUSURLU ÜRETİM, ÜRÜN 

SINIFLANDIRMA VE VERİMLİLİK SÜRECİNİN BAYES AĞLARI 

İLE ANALİZİ. 

YAZARLAR M.Merve KIRCA, Volkan SEVİNÇ 

E-POSTA mervekirca91@gmail.com  

ÖZET 

Bu tez çalışmasında seramik endüstrisinde karşılaşılan bir soruna istatistiksel bir 

çözüm önerisi getirilmesi amaçlanmaktadır. Seramik üretiminde karşılaşılan en 

önemli sorunlardan biri üretim sonunda üründe gözlenen kusurlardır. Seramiklerin 

kalite sınıflandırması kusur türüne göre yapılmaktadır. Üretimde hedef kusursuz ürün 

olsa da üretim sürecindeki çeşitli aşamalarda gerçekleşen etkilerden dolayı kusurlu 

üretim tümüyle önlenememektedir. Bunun nedeni bir ürünün hangi üretim 

aşamasında ve hangi nedenden dolayı kusurlu olarak üretim bandından çıktığının 

çoğunlukla bilinememesidir. Seramik fabrikasındaki verimliliğin artırılabilmesi için 

bu nedenlerin saptanabilmesi ve önlenebilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada önemli bir endüstri dalı olan seramik üretiminde, üründe gözlenen 

kusurların nedeni ve hangi üretim aşamasında gerçekleştiği bir Bayes ağı modeli 

kullanılarak analiz edilmektedir. Oluşturulan Bayes ağı modeli ile üründe gözlenen 

kusurun nedeni ve kaynağı, hammadde ve üretim departmanlarına gore gerçekleşme 

olasılıklarıyla beraber sunulmaktadır. 

 

NO 08 IST 

TITLE 

A BAYESIAN NETWORKS ANALYSIS OF DEFECTIVE 

PRODUCTION, PRODUCT CLASSIFICATION AND 

PRODUCTIVITY IN CERAMIC INDUSTRY 

AUTHORS M.Merve KIRCA, Volkan SEVİNÇ 

E-MAIL mervekirca91@gmail.com  

ABSTRACT 

In this thesis study it is aimed to propose a statistical solution to a problem 

encountered in ceramic industry. One of the most important problems in ceramic 

industry is defective products. Quality classification of the ceramics is made based on 

the degree and kind of defects. Although it is aimed flawless production, due to 

several causes in some stages of production, defective items cannot be totally 

prevented because the causes of the defects observed on the products and the 

production stages causing a defective item are generally cannot be known. To raise 

the productivity in the ceramic factory, those causes must be determined and 

prevented as much as possible. 

In this study, a Bayesian network model is estimated and employed to analyze the 

effects and the stage of the factors causing defective products in ceramics industry 

which is an important industrial area. Finally, using the estimated Bayesian network, 

the causes of the defects and the stages causing the defects are presented for raw 

materials and the departments of production with the related probability values 
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JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 JEO 

BAŞLIK 

KARADERE DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL ALTIN 

CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK KARAKTERİSTİĞİ, AKIŞKAN 

DAVRANIŞI VE YAPISAL KONTROLLERİ (BURHANİYE , 

BALIKESİR, TÜRKİYE) 

YAZARLAR Mehmet ÇAM, İlkay KUŞCU 

E-POSTA mehmetcam@mu.edu.tr, ikuscu@mu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışma, Karadere düşük sülfidasyon epitermal cevherleşmesi dahilinde, 

yapılsal öğeleri oluşturan tektonik rejimin, hidrotermal damarlar ile yapısal 

öğeler arasındaki zaman ve mekan ilişkisinin, cevherleşme zamanlaması ile 

yapısal evrim arasındaki ilişkinin açıklanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, çalışma sahası dahilinde bulunan, litolojik birimler, faylar ve 

damarlar haritalanmış, damarları ve ana fayları kesen hatlar boyunca yönlü 

örnekler alınmış ve bu yönlü örneklerden ince kesitler hazırlanmıştır. 

Mikroskop altında incelenen kesitlerde cevherleşmeye ait fazlar gözlenmiş ve 

tanımlanmış ve hakim doğrultuları belirlenmiştir. 

 

NO 01 JEO 

TITLE 

THE GEOLOGICAL CHARACTERISTIC, FLUID PATHWAYS, AND 

STRUCTURAL CONTROLS OF KARADERE LOW SULFIDATION 

EPITHERMAL GOLD DEPOSIT (BURHANİYE, BALIKESİR, 

TURKEY) 

AUTHORS Mehmet ÇAM, İlkay KUŞCU 

E-MAIL mehmetcam@mu.edu.tr, ikuscu@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

This study aims to explain, the tectonic regime that formed the structures, 

temporal and spatial relationship between hydrothermal veins and structural 

elements, correlation between timing of mineralization with structural 

evolution of the Karadere low-sulfidation epithermal deposit. For this purpose, 

lithological units, faults and veins are mapped within the study area and 

oriented samples collected along the traverses which cutting the veins and 

main faults are taken and thin sections are prepared from these oriented 

samples. In the thin sections which examined under the microscope, phases 

belonging to mineralization were observed and defined and dominant strike 

directions were determined. 
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NO 02 JEO 

BAŞLIK 

KAYSERİ BÖLGESİ ÖKSÜT EPİTERMAL ALTIN 

CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ – MİNERALOJİSİ VE 

KÖKENSEL İNCELENMESİ 

YAZARLAR Ali ALUÇ, İlkay KUŞCU 

E-POSTA alialuc@mu.edu.tr 

ÖZET 

Öksüt epitermal cevherleşmesi, Kayseri’nin 45 km uzağındaki Öksüt köyü yakınlarında 

bulunmaktadır ve Keltepe, Keltepe KB, Boztepe,  Boztepe B,  Büyüktepe, Güneytepe ve 

Yelibelentepe olmak üzere 7 potansiyel cevher zonlarından oluşmaktadır. Keltepe (1 milyon 

Onz / 22.8 milyon ton, ortalama 1.4 gr/t Au), ve Güneytepe (125.000 Ons / 3.3 milyon ton, 

ortalama 1.2 gr/t Au) bu zonların en önemli olanlarıdır. CA-ID-TIMS ve LA-ICP-MS olmak 

üzere iki farklı yöntemle yapılan Zirkon U-Pb jeokronolojik analizleri sonucunda örtü kayaç 

(bazaltik andezit) yaşı 5.674±0.068 ile 5.700±0.019 My olarak belirlenmiştir. Elde edilen yaş 

verileri doğrultusunda, Öksüt epitermal altın cevherleşmesi şimdiye kadar Türkiye’de tespit 

edilen en genç epitermal cevherleşmedir. 

Çalışma alanında iki farklı mineralizasyon belirlenmiştir: Bunlar, oksidasyon süreçleri ile 

ilişkili altın cevherleşmeleri ve bakır sülfitlerce (enerjit, kalkozin, kovellin, malakit) baskın 

sülfit cevherlesmeleridir. Cevherlesmelerle ilişkili olarak (1) silisleşme ve (2) kuvars ± alunit 

alterasyonları olmak üzere iki ana alterasyon tanımlanmıştır. Altın mikron boyutunda olduğu 

için cevher petrografisi çalışmalarında görülmemiştir. 

 

NO 02 JEO 

TITLE 

GEOLOGY – MINERALOGY AND GENETIC INVESTIGATION OF 

ÖKSÜT EPITHERMAL GOLD MINERALIZATION IN KAYSERİ 

REGION 

AUTHORS Ali ALUÇ, İlkay KUŞCU 

E-MAIL alialuc@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

Öksüt epithermal mineralization, 45 km from Kayseri, near the Öksüt village, consists of seven 

potential mineralized zones, namely; Keltepe, Keltepe NW, Boztepe, Boztepe W, Büyüktepe, 

Güneytepe ve Yelibelentepe. Of these, the most promising ones are Keltepe (1 million Oz / 

22.8 million tonnes with 1.4 gr/t Au average) and Güneytepe (125.000 Oz / 3.3 million tonnes 

with 1.2 gr/t Au average). Zircon U−Pb geochronology results were obtained by CA-ID-TIMS 

and LA-ICP-MS methods, and age of cover unit (basaltic andesite) is 5.674±0.068 to 

5.700±0.019 Ma. This may suggest that Öksüt gold mineralization is the youngest 

mineralization identified thus far in Turkey. 

Two different mineralization have been recognized in study area; oxidation-related gold 

mineralization and copper sulphide-rich (energite, chalcocite, covellite, chalcopyrite and 

malachite) sulphide mineralization. There are two main alteration types: (1) Silicification, (2) 

quartz ± alunite alteration. In ore microscopy studies gold could not be identified due to its 

micron size. 
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NO 03 JEO 

BAŞLIK 
AS (AFYON-SANDIKLI) PORFİRİ BAKIR YATAĞININ 

ALTERASYON MODELİ 

YAZARLAR Şafak Utku SÖNMEZ, İlkay KUŞCU 

E-POSTA sfksnmz.ss@gmail.com 

ÖZET 

Afyon-Sandıklı (AS) cevherleşmesi, Batı Anadolu’da Geç Miyosen magmatizması 

sonucu oluşmuş bir alkalen porfiri Cu-Au cevherleşmesidir. Bu çalışma, 

cevherleşmelerin bulunduğu yaklaşık 5km2’lik bölgedeki litolojik birimlerin ve 

alterasyon zonlarının zaman-mekan birlikteliklerini belirlemek ve alterasyon 

modelini ortaya koymak için yapılmıştır. 

Bu alterasyonların tanımlanması ve zonların belirlenmesi için 299 kayaç numunesi 

toplanmış ve kil alterasyonuna uğramış kayaçlar terraspec cihazı ile, diğer 

alterasyonların gözlendiği kayaçlar ise petrografik yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu 

analizler ve kayaçların içerdikleri baskın alterasyon mineralojisine göre yapılan 

sınıflama, bölgedeki alterasyonların potasik, propilitik, fillik ve ileri arjilik 

alterasyonlar olduğunu ortaya koymaktadır. 

Cevherleşme sadece potasik alterasyonda ve baskın bir şekilde fillik alterasyona has 

stokvork damarlarının yoğunlaştığı kesimlerde gözlenmektedir. Kalkozin, kalkopirit 

ve tetrahedrit? potasik alterasyonda bulunan temel bakır mineralleridir. Bu 

minerallere ayrıca pirit de eşlik eder. 

 

NO 03 JEO 

TITLE 
ALTERATION MODEL OF AS (AFYON-SANDIKLI) PORPHYRY 

COPPER DEPOSIT 

AUTHORS Şafak Utku SÖNMEZ, İlkay KUŞCU 

E-MAIL sfksnmz.ss@gmail.com 

ABSTRACT 

The AS (Afyon-Sandıklı) porphyry Cu-Au deposits is one of the alkalic porphyry 

systems formed by Late-Miocene magmatism in Western Anatolia. In order to 

identify the spatial and temporal association between the timing and emplacement of 

precursor intrusions and alteration-mineralization, mineralized area of approximately 

5km2 was mapped. 

For identification of alteration zones, 299 rock samples have been collected from the 

surface exposures, and terraspec device and petrographic analyses have been 

conducted to identify the clay fraction of the alterations. The analyses and 

classification of the predominant major mineral assemblages in different rocks reveals 

that the potassic, phyllic, propyllitic and advanced argillic alterations are the main 

alteration types in the prospect. 

Mineralization is observed only in the potassic alteration and partly within the levels 

in where stockwork veins predominate at the phyllic alteration. Chalcocite, 

chalcopyrite and tetrahedrite? are common copper-bearing minerals in the potassic 

alteration. These minerals are also accompanied by pyrite. 
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KİMYA ANABİLİM DALI 

 

NO 01 KIM 

BAŞLIK 
NANOMALZEME MODİFİYE MİKROBİYAL YAKIT 

HÜCRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

YAZARLAR Sema ASLAN, Ülkü ANIK 

E-POSTA sozcan87@gmail.com 

ÖZET 

Dünya üzerindeki fosil yakıt rezervleri tükenirken çevreye verilen zarardaki artış insanları alternatif 

enerji kaynakları bulmaya yönlendirmiştir. Mikrobiyal yakıt hücreler (MFC) mikroorganizmaları 

kullanarak organik maddeleri enerjiye dönüştürebilen ideal katalizörler olarak tanımlanabilirler. Bu 

çalışmada geliştirilen MFC’ler ile Gluconobacter oxydans (G.oxydans) bakterileri kullanılarak elektrik 

enerjisi üretilmiştir. Enerji verimini arttırmak amacıyla camımsı karbon pasta elektrot (GCPE) üzerine 

sırasıyla SWCNT, MWCNT ve MWCNT-Au-Pt üçlü hibrit nanoyapı modifikasyonları yapılmıştır. En 

elektroaktif elektrot döngüsel voltammetri yöntemiyle MWCNT-Au-Pt /GCPE olarak belirlenmiş ve bu 

elektrot G.oxydans hücreleriyle birleştirilerek nanoyapı modifiye mikrobiyal biyoanot elde edilmiştir. 

Geliştirilen biyoanodun pil paramatreleri tuz köprüsü ve nafyon membran kullanılarak kurulmuş olan 

MFC sistemlerinde farklı substratlar için ölçülerek kıyaslanmıştır. MWCNT-Au-Pt modifiye biyoanot 

ile kurulmuş olan MFC’lerden elde edilen maksimum akım ve güç yoğunluğu değerleri 10 mM glukoz 

için 9,5238 µA/cm2 iken 10 mM etanol için 3,9683 µA/cm2 şeklinde ve maksimum güç yoğunluğu 

değerleri 10 mM glukoz için 0,3807 µW/cm2 iken 10 mM etanol için 0,0772 µW/cm2 şeklindedir. Elde 

edilen sonuçlar benzer çalışmalara kıyasla tatmin edici olup daha geniş uygulama alanlarında 

kullanılmak üzere iyileştirilebilir. 

Teşekkür: Bu çalışmayı 15/151 numaralı BAP projesi ile desteklediği için Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi BAP birimine teşekkür ederiz. 

 

NO 01 KIM 

TITLE 
DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURE MODIFIED MICROBIAL 

FUEL CELLS 

AUTHORS Sema ASLAN, Ülkü ANIK 

E-MAIL sozcan87@gmail.com 

ABSTRACT 

While the fossil fuel reservoirs are running out increment on the environmental demage has leaded the 

humanity to find out alternative energy sources. Microbial fuel cells (MFC) are ideal catalysts that are 

able to convert organic matters into energy by using microorganisms. In the present work electrical 

energy was produced by using Gluconobacter oxydans (G.oxydans) cells in the MFC system. In order to 

enhance the energy output, glassy carbon paste electrode (GCPE) was modified with SWCNT, MWCNT 

and MWCNT-Au-Pt hybride nanostructures respectively. Than the most electroactive electrode was 

defined as MWCNT-Au-Pt /GCPE by the help of cyclic voltammetry method and combined with 

G.oxydans cells. By this way nanostructure modified microbial bioanode was obtained. This bioanode 

was combined with salt bridged and nafion membrane used MFC systems, obtained measurement 

parameters were compared for different substrates. G.oxydans / MWCNT-Au-Pt /GCPE bionode showed 

maximum current and power densities as 9.5238 µA/cm2 and 0.3807 µW/cm2 for 10 mM glucose 

substrate, 3.9683 µA/cm2 and 0.0772 µW/cm2 for 10 mM ethanol substrate. Obtained results are 

satisfactory when compared to the similar MFC studies but might be improved for larger application 

scales and future studies 

Acknowledgement: We greatly acknowledge to Muğla Sıtkı Koçman University BAP department due to 

their support to this study with the project number of 15/151. 
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NO 02 KIM 

BAŞLIK 

BEYAZ YASEMİN ÇİÇEĞİNİN (Jasminum officinale) BAZI 

BİYOAKTİVİTELERİ İLE KOKU BİLEŞENLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI VE PARFÜM TASARIMINDA KULLANILMASI 

YAZARLAR Sedef AŞIK, Nazan DEMİR 

E-POSTA sedef_039@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada, Beyaz Yasemin Çiçeği (Jasminum officinale)’nin sahip olduğu bazı 

biyoaktif bileşenler belirlenerek proteaz enzimi saflaştırılıp karakterize edilmiştir, 

ayrıca saflaştırılan biyoaktif bileşenler kullanılarak parfüm, proteaz enzimi 

kullanılarak da peeling ürünü tasarlanmıştır. 

Yasemin çiçeğinden (Jasminum officinale) proteaz enzimini saflaştırmak için tersiyer 

bütanolün kullanıldığı Üç Fazlı Ayırma (ÜFA) yöntemi uygulandı. Proteaz enzimi 

için optimum pH ve optimum sıcaklık, kazein, azokazaein, jelatin, hemoglobin, 

azoalbümin substratları için KM ve Vmax değerleri belirlendi. Yasemin çiçeğinden 

(Jasminium officinale) saflaştırılan proteaz enziminin saflığını kontrol etmek için 

SDS-PAGE yöntemi kullanıldı. Enzimin molekül ağırlığı jel filtrasyon 

kromatografisinden yararlanılarak hesaplandı. Hidrodistilasyon yöntemiyle çiçeklerin 

uçucu yağları elde edilerek GC-MS ile bileşenleri belirlendi ve elde edilen koku 

bileşenleri parfüm formülasyonlarında kullanıldı. 

 

NO 02 KIM 

TITLE 

SOME BIOACTIVITIES AND ODOUR CONTAMINANTS OF WHITE 

JASMINE FLOWER (Jasminum officinale) ARE SEARCHED AND 

USED IN PERFUME DESIGNS 

AUTHORS Sedef AŞIK, Nazan DEMİR 

E-MAIL sedef_039@hotmail.com 

ABSTRACT 

In the study, some bioactive components that White Jasmine Flower (Jasminum 

officinale) contains are identified and pro enzyme is distilled and characterized. By 

using distilled bioactive components perfume and by using protease enzyme peeling 

products are designed. 

In order to purification protease enzyme of jasmine flower (Jasminum officinale) 

There Phase Partitioning (TPP) method through tertiary butanol were conducted. For 

protease enzyme optimum pH and optimum heat, and for kazein, azokazaein, gelatin, 

hemoglobin and azoalbumin substrates KM and Vmax values were identified. To 

check protease enzyme distillation of jasmine flower (Jasminum officinale) SDS-

PAGE method were conducted. Molecular weight of enzyme was calculated through 

gel filtration chromatography. Essential oil of flowers was obtained through hydro 

distillation method and components were identified with GC-MS. Obtained 

components of odour were used in the formulation of perfume. 
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NO 03 KIM 

BAŞLIK 
STANDART 1D 1H YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE MENŞELİ 

ZEYTİNYAĞLARIN ZEYTİN ÇEŞİTLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 

YAZARLAR 
Çağdaş DAĞ, İbrahim Sani ÖZDEMİR, Somer BEKİROĞLU, Emine Sonay 

ELGİN 

E-POSTA dagcagdas@gmail.com 

ÖZET 

Dünyada toplumların bilinçlenmesine paralel olarak beslenme şekilleri de 

değişmekte ve bir çok toplum Akdeniz tipi beslenme şekline yönelmektedir. 

Zeytinyağı Akdeniz tipi beslenmenin temelini oluşturan besinlerden birisidir. 

Dünyadaki talebin artmasına paralel olarak zeytinyağında tağşiş ve hile de 

artmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin 11 ilinden 264 farklı zeytin örneği 

toplanmış ve monovaryete natural sızma zeytinyağı olarak işlenmiştir. 

Monovaryete zeytinyağlarının 1D 1H NMR spektrumları toplanmış ve 

Türkiye’nin ilk monovaryete NMR zeytinyağı veri bankası oluşturulmuştur. 

Sonrasında veri bankasındaki veriler kullanılarak OPLS-DA modellemeleri ile 

Türkiye menşeli farklı monovaryete naturel sızma zeytinyağların 

sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise 45 adet ticari natural sızma 

ticari zeytinyağı oluşturulan modelleme ile test edilmiştir. 

 

NO 03 KIM 

TITLE 
CLASSIFICATION OF TURKEY-ORIGIN OLIVE OILS BASED ON 

THEIR OLIVE VARIETIES WITH THE STANDARD 1D 1H METHOD 

AUTHORS 
Çağdaş DAĞ, İbrahim Sani ÖZDEMİR, Somer BEKİROĞLU, Emine Sonay 

ELGİN 

E-MAIL dagcagdas@gmail.com 

ABSTRACT 

As societies in the world are becoming more aware of their eating habits, many 

are opting for the Mediterranean diet. 

Olive oil is one of the nutrients that form the basis of the Mediterranean diet. 

Together with the increase in demand in the world, the adulteration and 

deception in olive oil is also increasing. 

In this study, 264 different olive samples were collected from 11 provinces of 

Turkey and processed as monovariate natural extra virgin olive oil. 1D 1H 

NMR spectra of monovariate olive oils were collected and Turkey's first 

monovariete NMR olive oil database was created. Afterwards, using data from 

the database, OPLS-DA models and classification of different monovariate 

natural olive oils of Turkey origin were developed. Finally, 45 commercial 

natural infusion commercial olive oils were tested by using this model. 
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NO 04 KIM 

BAŞLIK 
BAZI MANTAR ÖRNEKLERİNDE ATOMİK ABSORPSİYON 

SPEKTROFOTOMETRİSİ YÖNTEMİ İLE SELENYUM TAYİNİ 

YAZARLAR Servet GENÇ, Muhammet KARABAŞ, İbrahim KULA 

E-POSTA srvtgnc@hotmail.com 

ÖZET 

Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (HG-AAS) Yöntemiyle 

Türkiye’nin on sekiz farklı ilinden alınan mantar örneklerinde toplam selenium (Se) 

tayini yapılmıştır. Numune analizleri yapılmadan önce selenyum tayinine etki 

edebilecek çeşitli parametrelerin optimum değerleri deneysel olarak belirlenmiştir. 

Bu parametreler sırasıyla; hidroklorik asit (HCl) derişimi 7mol/L, sodyum bor hidrür 

(NaBH4) derişimi %1 (w/v), sodyum hidroksit (NaOH) derişimi %0,75 (w/v), argon 

gazı akış hızı 40,0 mL/dakika ve atık çözeltisi akış hızı 80,0 mL/dakika)  olarak 

belirlenmiştir. Sonra farklı selenyum derişimlerini içeren çözeltileri hazırlanmış ve 

kalibrasyon grafiği oluşturulmuştur. Daha sonra gözlenebilme sınırı (LOD = 3s) ve 

tayin sınırı (LOQ = 10s) değerleri hesaplanmıştır. Gözlenebilme sınırı (LOD) ve tayin 

sınırı (LOQ) değerleri sırasıyla 0,145 µg/L ve 0,482 µg/L olarak belirlenmiştir. 

Yöntemimizin doğruluğunu belirleyebilmek için NIST 1643e Trace Elements 

referans madde olarak kullanılmıştır. Türkiye’nin çeşitli illerinden toplanan 

kuzugöbeği (Morchella conica) mantarlarındaki selenyum miktarları, oluşturulan 

yöntemle belirlenmiştir. Numunelerde toplam selenyum içeriğinin 23,85±0,15 µg/kg 

ile 94,50±0,50 µg/kg arasında değiştiği gözlemlenmiştir. 

 

NO 04 KIM 

TITLE 
DETERMINATION OF SELENIUM BY ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROMETER AT THE SOME MUSHROOM SAMPLES 

AUTHORS Servet GENÇ, Muhammet KARABAŞ, İbrahim KULA 

E-MAIL srvtgnc@hotmail.com 

ABSTRACT 

The amounts of Se element were determined in some mushroom samples. Mushrooms 

from 18 different province of Turkey were determined by using Hydride Generated 

Atomic Absorption Spectroscopy (HG-AAS). The optimum conditions which effect 

experimental data were determined before analyzing. Optimal conditions were 

obtained and the concentration of HCl, NaBH4 and NaOH were found as 7,0 M, 1,0 

(w/v) % and 0,75 (w/v) % respectively. Flow rate of Ar and waste solution were 

determined as 40 ml/dk and 80,0 mL/minutes respectively. In accordance with above 

conditions calibration curve was obtained. After that, limit of detection (LOD) and 

limit of quantification (LOQ) values were determined as 0,145 µg/L and 0,482 µg/L 

respectively. In order to confirm accuracy of this method, NIST 1643e Trace Elements 

coded Se solution was used as standard reference material. All results were obtained 

using calibration curve in mushroom samples. Se content in Morchella Conica 

mushroom sample from 18 different province of Turkey were determined by using 

proposed method. Total selenium concentrations in the samples were determined as 

between 23,85±0,15 µg/kg and 94,50±0,50 µg/kg. 
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NO 05 KIM 

BAŞLIK 

HİDRAZON SCHİFF BAZI LİGANDLARININ GEÇİŞ METAL 

KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE 

BİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ 

YAZARLAR Elif Eda ŞENGÜL, Ramazan GÜP 

E-POSTA offlimitsapple@hotmail.com 

ÖZET 

Schiff bazları ve geçiş metal komplekslerinin önemli derecede biyoaktivite 

göstermesi, son zamanlarda çok yoğun ilgi çekmektedir. Hidrazonlar ilaç olarak 

kullanılan ve üzerlerinde çok yoğun çalışmaların yapıldığı tıbbi açıdan önemli bir 

bileşik sınıfıdır. Yapay metallonükleazlar, gen düzenlenmelerinde, DNA 

etkileşimlerinde, protein eşleştirmelerde ve kanser tedavilerinde kullanılabilir. Anti 

kanser ilaçların birçoğu bir şekilde DNA’ya bağlanak antitümör etkisi gösterirler. 

Böylece kanserli hücrede DNA çoğalmasını bloke ederek, tümör hücrelerinin 

büyümesini inhibe eder. DNA bağlanmasının ve kesmesinin mekanizmasını anlamak, 

etkili antitümör ilaçlarının dizayn edilmesinin en önemli temelidir. Bu tez kapsamında 

yeni katyonik açilhidrazon Schiff bazları ve bunların geçiş metalleri ile kordinasyon 

bileşikleri sentezlenmiştir. Hem ligand hem de kompleks bileşiklerin yapıları, FTIR, 

UV-vis, 1H-NMR, 13C-NMR, elemental analiz yöntemleriyle karakterizasyonları 

tamamlanmıştır. Yapıları aydınlatılan maddelerin DNA-bağlanma aktiviteleri ve 

topoizomeraz inhibisyon aktiviteleri incelenerek bağlanma mekanizmaları ve ayrıca, 

sentezlenen ligandların ve bunların geçiş metal komplekslerinin aktivite sonuçları 

arasında ilişki ortaya konmuştur. 

 

NO 05 KIM 

TITLE 

METAL COMPLEXES OF HYDRAZON SCHIFF BASE LIGAND: 

SYNTHESIS, CHARACTERISTICS AND BIOLOGICAL 

EVALUATION 

AUTHORS Elif Eda ŞENGÜL, Ramazan GÜP 

E-MAIL offlimitsapple@hotmail.com 

ABSTRACT 

Significant bioactivity of Schiff bases and transition metal complexes has attracted a 

great deal of attention recently. Hydrazones are a class of medically important 

compounds that are used as medicines and have been extensively studied. Artificial 

metallonucleases can be used in gene regulation, DNA interactions, protein mapping 

and cancer treatments. Many anticancer drugs somehow act as antitumor drugs that 

bind to DNA. By blocking DNA proliferation in the cancerous cell, it inhibits the 

growth of tumor cells. Understanding the mechanism of DNA binding and cleavage 

is the most important basis for the design of effective antitumor drugs. In this thesis, 

new cationic acylhydrazone Schiff bases and their transition metals and coordination 

compounds have been synthesized. Properties of both ligand and complex compounds 

have been characterized by FTIR, UV-vis, 1H-NMR, 13C-NMR and elemental analysis 

methods. By examining the DNA-binding activities and topoisomerase inhibition 

activities of the elucidated substances, the binding mechanisms and also the 

relationship between the activity results of the ligands synthesized and their transition 

metal complexes are revealed. 
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NO 06 KIM 

BAŞLIK 

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. TÜRÜNÜN BİYOAKTİF 

BİLEŞİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ VE YAPILARININ 

AYDINLATILMASI 

YAZARLAR Kübra ELİK, Mehmet ÖZTÜRK 

E-POSTA kubraelik@posta.mu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada, çiğ tüketildiğinde zehirli bir mantar türü olan ancak 

pişirildiğinde yenebilen ve özellikle İskandinavya ülkelerinde tercih edilen 

Gyromitra esculenta’nın sekonder metabolitleri izole edildi. Bu türden steroid 

ve fenolik bileşik yağ asidi bileşenleri izole edildi ve yapıları belirlendi. Yapı 

tayini 1D, 2D ve MS ile diğer spektroskopik teknikler kullanılarak yapıldı. 

Bunlara ilaveten antioksidan aktivite ve sitotoksik aktivitesi HeLa ve MCF-7 

hücrelerine karşı test edildi. 

 

NO 06 KIM 

TITLE 
ISOLATION AND STRUCTURE ELUCIDATION OF BIOACTIVE 

COMPOUNDS of Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. 

AUTHORS Kübra ELİK, Mehmet ÖZTÜRK 

E-MAIL kubraelik@posta.mu.edu.tr 

ABSTRACT 

The secondary metabolites of Gyromitra esculenta which is consumed 

particularly in Scandinavian countries were isolated. While consuming raw it 

poisons; but, if cooked well it is edible. From specie steroids, phenolics and 

fatty acids were isolated and elucidated. The structure elucidations were 

performed using 1D, 2D NMR and MS techniques. Whenever necessary, other 

spectroscopic techniques were used. In addition to isolation of secondary 

metabolites the antioxidant activity using four complimentary assays and 

cytotoxic activity against HeLa and MCF-7 cancer cell lines were tested. 
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NO 07 KIM 

BAŞLIK 

Inonotus dryadeus ve Bjerkandera ADUSTA’NIN ANTİOKSİDAN VE 

ANTİKANSER AKTİVİTE GÖSTEREN BİLEŞİKLERİN 

İZOLASYONLARI VE YAPILARININ AYDINLATILMASI 

YAZARLAR Selçuk KÜÇÜKAYDIN, Mehmet Emin DURU 

E-POSTA selcukkucukaydin@hotmail.com 

ÖZET 

Mantarlar iyi bir vitamin, protein ve mineral kaynağıdır. Mantarların besinsel 

özelliklerine ilaveten, özellikle lezzeti ve aroması nedeniyle birçok ülkede 

olduğu gibi ülkemizde de tercih edilmektedir. Son yıllarda yapılan 

araştırmalarda, ilaç olarak da mantarların önemli bir potansiyel taşıdığı ortaya 

çıkarılmıştır. Bu çalışmada daha önce üzerinde hiçbir araştırma yapılmamış ve 

ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Inonotus dryadeus (Willd.) P.Karst, 

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst, mantarlarının prostat (PC3) ve meme 

Kanseri (MCF-7) ve rahim ağzı kanseri (HeLa) üzerinde sitotoksik aktiviteleri, 

fare fibroblast hücreleri (3T3) üzerine sitotoksisiteleri ve antioksidan 

aktiviteleri araştırılacaktır. Elde edilen veriler ışığında kanser hücrelerine 

sitotoksisitesi ve antioksidan aktivitesi yüksek olan mantar ekstrelerinde ve 

fraksiyonlarında aktivitelerden sorumlu olan bileşikler, aktivite kontrollü 

olarak izole edilip yapılarının aydınlatılması amaçlanmıştır. Burada 

hedeflenen çalışmanın yapılması durumunda, Anadolu’da yetişen ağaç 

mantarı türlerinin biyoaktif ekstrelerinden elde edilebilecek aktif bileşenlerin 

yapılarının aydınlatılması ilk kez yapılmış olacaktır. 

 

NO 07 KIM 

TITLE 

ISOLATION AND STRUCTURE ELUCIDATION OF ANTIOXIDANT 

AND ANTICANCER ACTIVE COMPOUNDS FROM Inonotus dryadeus 

AND Bjerkandera adusta 

AUTHORS Selçuk KÜÇÜKAYDIN, Mehmet Emin DURU 

E-MAIL selcukkucukaydin@hotmail.com 

ABSTRACT 

Mushrooms are well source of vitamins, proteins and minerals. In addition to 

these nutritional properties, mushrooms are preferred in most countries 

because of especially tastes and flavor. In recent years, researches, mushrooms 

were found to pose a significant potential as a medicine. In this study, the 

anticancer activity against Prostate cancer (PC3), Breast cancer (MCF-7) and 

cervical cancer (HeLa), the cytotoxic activity against mouse fibroblast (3T3), 

and the antioxidant activity of the commercial mushroom species growing in 

Anatolia; namely, Inonotus dryadeus (Willd.) P.Karst, Bjerkandera adusta 

(Willd.) P. Karst, were investigated. According to the results obtained from the 

activity tests, the fractions that showed higher anticancer and antioxidant 

activity will be fractionated by activity guided fractionation. After successfully 

completion of this project, the new source of drugs can be obtained by the 

isolation or antioxidant activity of anticancer compounds from the tree 

mushroom species which are spread in Anatolia. 
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MATEMATİK ANABİLİM DALI 

 

NO 01 MAT 

BAŞLIK DÖNEL YÜZEYLER İÇİN CHEBYSHEV AÇILIM METODU 

YAZARLAR Emel KARACA, Sibel Paşalı ATMACA 

E-POSTA emelkkaraca@gmail.com, sibela@mu.edu.tr  

ÖZET 

Diferansiyel geometride, Gauss eğriliği önemli bir rol oynar ve sembolik 

olarak tanımlanır. Yani, bir noktada yüzeyin Gauss eğriliği asli eğriliklerin 

çarpımıdır. Aynı zamanda, Gauss eğriliği şekil operatörünün determinantı 

olarak verilir. Diferansiyel denklemlere bakış açısıyla, Gauss eğriliği ana 

eğriyi bulmak için diferansiyel denklemin çözülmesini sağlar. Kullanılan 

yöntemlerden biri Chebyshev açılım metotudur. Chebyshev polinomları, 

ortogonal polinomların bir dizisidir ve polinom dizilerinden oluşur. Seri 

çözümleri aynı zamanda dönel yüzeyler için de kullanılır. Bu çalışmada 

amacımız Chebyshev polinomları yardımıyla Gauss eğriliğini kullanarak ana 

eğriyi bulmaktır. Aynı zamanda elde edilen sonuçlar küre, katenoid ve tor gibi 

iyi bilinen yüzeylerde gösterilmiştir. 

 

NO 01 MAT 

TITLE 
CHEBYSHEV EXPANSION METHOD FOR SURVACE OF 

REVOLUTION 

AUTHORS Emel KARACA, Sibel Paşalı ATMACA 

E-MAIL emelkkaraca@gmail.com, sibela@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In differential geometry, Gaussian curvature has an important role. It is defined 

as symbolic. That is, Gaussian curvature of a surface at a point is the product 

of the principal curvatures. Also, Gaussian curvature is given as the 

determinant of shape operator. From the differential equations viewpoint, 

Gaussian curvature solves the differential equation to find the main curve. One 

of them is Chebyshev expansion method. Chebyshev polynomials are a 

sequence of orthogonal polynomials and compose a polynomial sequence.The 

series solution is also used in surface of revolution.  In this study, our aim is to 

find the main curve by using Gaussian curvature with Chebyshev polynomials 

for solutions. We show our results on some well-known surfaces such as 

sphere, catenoid and torus. 
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NO 02 MAT 

BAŞLIK ZAYIF e-KARARSIZ FONKSİYONLAR ÜZERİNE 

YAZARLAR Tuğçe YILMAZ, Murad ÖZKOÇ 

E-POSTA tugceyilmaz090@gmail.com, murad.ozkoc@mu.edu.tr  

ÖZET 

Bu çalışmada, zayıf e-kararsız fonksiyon, tamamen e-kararsız fonksiyon ve 

tamamen zayıf e-kararsız fonksiyon kavramları tanıtılmış ve bu kavramlara 

ilişkin birçok karakterizasyonlar elde edilmiştir. Bu kavramların literatürde yer 

alan bazı fonksiyonlar ile aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu kavramlara 

ilişkin sadece birtakım temel özellikler değil, aynı zamanda kompaktlık 

kavramının literatürde yer alan bazı formları ile bu fonksiyonlar arasındaki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

 

NO 02 MAT 

TITLE ON WEAKLY e-IRRESOLUTE FUNCTIONS 

AUTHORS Tuğçe YILMAZ, Murad ÖZKOÇ 

E-MAIL tugceyilmaz090@gmail.com, murad.ozkoc@mu.edu.tr  

ABSTRACT 

In this study, concepts of weak e-irresolute function, completely e-irresolute 

function and completely weak e-irresolute function were introduced and many 

characterizations related to these concepts were obtained. Relations between 

these concepts and some of the functions in the literature have been examined. 

Not only are some basic properties related to these concepts, but also some of 

the forms in the literature of the concept of compactness and the results 

between these functions have been obtained. 
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NO 03 MAT 

BAŞLIK 
e*-KARARSIZ FONKSİYONLARIN ZAYIF VE GÜÇLÜ FORMLARI 

ÜZERİNE 

YAZARLAR Kamile Sarıkaya ATASEVER, Murad ÖZKOÇ 

E-POSTA kamilesarikaya03@gmail.com, murad.ozkoc@mu.edu.tr  

ÖZET 

Bu çalışmada E. Ekici tarafından tanımlanan e*-açık küme kavramı 

aracılığıyla zayıf e*-kararsız fonksiyon ve güçlü e*-kararsız fonksiyon 

kavramları tanıtılmış ve bu kavramları karakterize eden birtakım sonuçlar elde 

edilmiştir. Ayrıca tanımlanan bu kavramlar ile literatürde yer alan bazı 

kavramlar arasındaki ilişkiler araştırılmış ve birtakım temel sonuçlar 

bulunmuştur. 

 

NO 03 MAT 

TITLE ON WEAK AND STRONG FORMS OF e*-IRRESOLUTE FUNCTIONS 

AUTHORS Kamile Sarıkaya ATASEVER, Murad ÖZKOÇ 

E-MAIL kamilesarikaya03@gmail.com, murad.ozkoc@mu.edu.tr  

ABSTRACT 

In this study, the notions of weak e*-irresolute function and strong e*-

irresolute function are introduced and some results characterizing these 

concepts are obtained by means of the e*-open set concept defined by E. Ekici. 

Moreover, the relations between these concepts defined and some concepts in 

the literature have been investigated and some basic results have been 

obtained. 
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SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

 

NO 01 SUM 

BAŞLIK 

GÖKOVA KÖRFEZİ’Nİ BESLEYEN AKÇAPINAR AZMAĞI’NDAKİ 

BAZI FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİN COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMİ İLE KONUMSAL ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

YAZARLAR Mustafa DÖNDÜ, Nedim ÖZDEMİR 

E-POSTA mustafadondu07@gmail.com, onedim@mu.edu.tr  

ÖZET 

İnsan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından birisi olan su, sınırlı bir kaynaktır. 

Dünya nüfusunun hızla artması ve insanların yaşam standartlarını yükseltme 

çabaları çevresel zenginlikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle turizm 

sezonunda kara ve deniz kullanıcılarının yoğun baskısı altında kalan Gökova 

Körfezi’nde su kalitesi ile bunu etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi ve 

Körfez’i besleyen tatlı su kaynaklarının incelenerek Coğrafi Bilgi Sisteminin 

beraber kullanımıyla izleme çalışması yapılması amaçlanmıştır. 

 

NO 01 SUM 

TITLE 

SPATIAL ANALYSIS and EVALUATION of SOME PHYSICO-

CHEMICAL PARAMETERS at THE AKCAPINAR CREEK FEEDING 

BY GÖKOVA BAY THROUGH GEOGRAPHICAL INFORMATION 

SYSTEM 

AUTHORS Mustafa DÖNDÜ, Nedim ÖZDEMİR 

E-MAIL mustafadondu07@gmail.com, onedim@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

One of the indispensable elements of human life, water is a limited resource. 

Rapidly increasing world population and efforts put forth to improve people’s 

living standards affects environmental riches negatively. The aim of the 

current study is to investigate the water quality in Gökova Bay, which is 

threatened particularly during the summer season by visitors to the region, to 

determine the factors affecting the water quality and to investigate the 

freshwater sources feeding the Bay by means of Geographical Information 

System. 
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NO 02 SUM 

BAŞLIK 

GELECEK YÜZYILIN EN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNLARINDAN 

BİRİSİ OLACAK “KÜRESEL ISINMANIN” SUCUL ORTAMA OLAN 

OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

YAZARLAR Ahmet DOKUYUCU, Nedim ÖZDEMİR 

E-POSTA a-dokuyucu@hotmail.com 

ÖZET 

Küresel ısınma, son yıllarda dünya gündemini en fazla işgal eden konulardan biri haline 

gelmiştir. Küresel iklimde meydana gelecek değişmeler muhtemelen su canlıları dâhil pek çok 

canlının davranışını ve yaşam tarzlarını etkileyecektir. İklim modelleri ile yapılan 

kestirimlerde 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklıkların 1,8 ile 4,0 °C arasında artacağı, 

deniz seviyesinin 0,18 ile 0,59 m arasında yükseleceği öngörülmektedir. İklim değişikliği 

bakımından riskli ülkeler grubunda bulunan ülkemizde ise su kaynaklarının azalması 

neticesinde kuraklık, çölleşme, orman yangınları ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar 

gözlenecek ve bütün bu olumsuzluklar sucul hareketlerini de etkileyecektir. Su ve kara 

ekosistemlerinde meydana gelen değişim bu ekosistemlerin biyolojik kompozisyonlarında da 

değişime neden olmaktadır. Su ekosistemlerinde ısınmaya bağlı olarak buradaki canlı türleri 

üretkenliğini yitirmekte ya da daha serin sulara göç etmektedir. Örneğin somon balıklarının 

üretkenliğinde %20 azalma saptanmış, göçün ise besin bakımından bu türlere bağımlı olan 

diğer canlıların geleceğini tehdit ettiği ortaya konmuştur. Bu makalede, küresel ısınmanın 

sucul ortama olan etkileri incelenmiştir. 

 

NO 02 SUM 

TITLE 

THE NEXT CENTURY WILL BE ONE of THE MOST IMPORTANT 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS THE "GLOBAL WARMING" IS 

EXAMINING THE POSSIBLE EFFECTS in THE AQUATIC 

ENVIRONMENT 

AUTHORS Ahmet DOKUYUCU, Nedim ÖZDEMİR 

E-MAIL a-dokuyucu@hotmail.com 

ABSTRACT 

In recent years, global warming has been one of the most popular headlines in the international 

agenda. Changes in global climate will likely affect the behavior and life histories of living 

including aquatic lives. According to climate model projections global mean temperature will 

increase between 1,8 and 4,0 °C and sea levels will rise in a range of 0,18–0,59 m. Our country 

is in a risky group with respect to climate change. As a result of lack of water resources, 

drought, desertification, forest fires and damages in ecological systems will be observed and 

all of these will also affect aquatics. Changing on water and land ecological systems also 

caused to the changing of this ecological system’s biological composition. On water 

ecosystems, type of live are loosing their productivity or they are migrating to cooler places 

because of warming. For example, it is determined that the productivity of salmons decreased 

at the rate of %20, and also it is stated that migration threatened the future of other living 

organisms which are dependent to these kind on account of nutrition. In this article, we 

examined the effects of global warming aquatic environment. 
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NO 03 SUM 

BAŞLIK 

GÖKOVA KÖRFEZİ’NDE DAĞILIM GÖSTEREN ASIL HANİ 

BALIĞI’NIN [Serranus cabrilla (LİNNAEUS, 1758)] SAGİTTAL 

OTOLİT ÖZELLİKLERİ  

YAZARLAR Ender Can DİRİK, Gökçen BİLGE 

E-POSTA e.can112@gmail.com 

ÖZET 

Teleost balıkların sagittal otolitleri, sistematik sınıflandırma, yaş tahmini ve 

boyutlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ayrıca av-avcı 

ilişkileri, popülasyon dinamiği ve ihtiyo-arkeoloji araştırmalarındaki önemli 

kemiksi dokulardır. Bu çalışmada Ekim-Aralık 2015 aylarında Gökova 

Körfezi’nden trol tekneleri ile avlanan Serranus cabrilla türünün (n=118) 

otolit ve balık boyu ile ağırlıkları arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Bu 

ilişkilerin en iyi biçimde doğrusal ve üssi fonksiyonlarla temsil edildiği 

belirlenmiştir. Mide içeriği çalışmalarında kullanılmak üzere, türün sagittal 

otolitlerinin boy, genişlik ve ağırlıklarının, balık boyu ve ağırlığının 

hesaplanmasında iyi birer indikatör oldukları görülmektedir. 

 

NO 03 SUM 

TITLE 
SAGITTAL OTOLITH CHARACTERISTICS OF COMBER [Serranus 

cabrilla (LINNAEUS, 1758)] FROM GÖKOVA BAY  

AUTHORS Ender Can DİRİK, Gökçen BİLGE 

E-MAIL e.can112@gmail.com 

ABSTRACT 

Sagittal otoliths are widely used to determine taxon, age and size of the teleost 

fishes, and are useful tools for studies of prey-predator relationships, 

population dynamics and ichthyo-archaeology. We examined otolith 

morphology and, the relationships between otolith measurements (length, 

height, weight) and fish size (total length, weight) for Serranus cabrilla 

specimens (n=118), collected via trawl fisheries between October and 

December 2015, from the Gökova Bay. Linear and exponential functions 

provided the best fit for relations between otolith and fish measurements. 

Length, height and mass of sagittae were shown to be good indicators for the 

length and weight of fish in species. 
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NO 04 SUM 

BAŞLIK DENİZTEMİZ DERNEĞİ/ TURMEPA FAALİYETLERİ 

YAZARLAR Songül TURAN, Nedim ÖZDEMİR 

E-POSTA songult@turmepa.org.tr 

ÖZET 

TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline 

getirmek amacıyla 1994 yılından bu yana projeler üreten, ürettiği projeleri 

kamu ve özel sektör tarafından örnek alınan, hazırladığı AB projelerini 

ortaklarıyla yürüten, çevre ödülleri geliştiren, ilgili bakanlıklarla örnek 

projeler hazırlayan, tüm paydaşları bir araya getiren uluslar arası konferanslar 

düzenleyen, deniz ve su kaynakları konusunda referans alınan bir sivil toplum 

kuruluşudur. 

 

NO 04 SUM 

TITLE SEA CLEAN ASSOCATION / TURMEPA ACTIVITIES 

AUTHORS Songül TURAN, Nedim ÖZDEMİR 

E-MAIL songult@turmepa.org.tr 

ABSTRACT 

Since 1994, TURMEPA has been working on projects to protect our coasts 

and seasides as a national priority. Taking examples by public and private 

sectors, TURMEPA as a non-governmental organization and key reference for 

sea and water resources, has been carrying out EU projects with partners, 

developing environmental awards as well as preparing exemplary projects for 

relevant ministries. 
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NO 05 SUM 

BAŞLIK 
BALIK YEMLERİNDE KULLANILAN DOĞAL VE SENTETİK 

ANTİOKSİDANLAR 

YAZARLAR Mehmet Gökhan SOYDAN, Fatime ERDOĞAN 

E-POSTA mehmetgokhansoydan@hotmail.com 

ÖZET 

Balık yemlerinde kullanılan antioksidan maddelerin doğal ve sentetik 

özelliklerin karşılaştırılması, antioksidan maddelerin taşıması gereken 

özellikleri ve koruma yöntemleri sunulmaktadır. 

 

NO 05 SUM 

TITLE NATURAL AND SYNTHETIC ANTIOXIDANTS USED IN FISH FEED 

AUTHORS Mehmet Gökhan SOYDAN, Fatime ERDOĞAN 

E-MAIL mehmetgokhansoydan@hotmail.com 

ABSTRACT 

Comparision of the natural and synthetic properties of antioxidants used in fish 

feeds, the properties of antioxidants that should be transported and protection 

methods are presented. 
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NO 06 SUM 

BAŞLIK ANAÇ BALIKLARDA MİKROÇİP UYGULAMASI 

YAZARLAR Nurettin Taner ŞUMNU, Kenan GÜLLÜ 

E-POSTA ntanersumnu@gmail.com 

ÖZET 

Teknoloji üzerine kurulu yenilikler, firmalar arasında rekabet üstünlüğü elde 

etmek için önemli faktördür. Üretim süreçlerinde devamlı olarak ilerlemeyi 

amaçlayan firmaların yapması gereken işlemlerden biri yeni teknolojilerin 

araştırılması, değerlendirilmesi ve uygulanmasıdır. RFID (Radio frequency 

identification) teknolojisi son zamanlarda büyük önem kazanmış bir 

teknolojidir. 

Uzun süredir popülasyon büyüklüğünün tahmin edilmesinde, mortalite 

hesaplamalarında, popülasyon parametrelerinin ölçümünde, birim alanda stok 

hesaplamaları ve kayıtlarında, balıkların hareket ve göç yerlerinin tespit 

edilmesinde, büyüme oranlarının ve yaşlarının tespit edilmesinde, balıkların 

bireysel markalama ile balıkların fizyolojik verilerinin ölçülmesinde yaygın 

olarak markalama işlemi kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, anaç 

balıklarda RFID (mikroçip, kimlikleme, markalama) teknolojisini kapsamlı 

olarak tanıtmak ve uygulanmasıdır. 

 

 

NO 06 SUM 

TITLE MATERNAL FISH MICROCHIP IMPLEMENTATION 

AUTHORS Nurettin Taner ŞUMNU, Kenan GÜLLÜ 

E-MAIL ntanersumnu@gmail.com 

ABSTRACT 

Based on technology innovation to achieve competitive advantage between the 

companies is an important factor. Production processes aimed at progress 

constantly, one of the firms ' intervention required research, evaluation and 

implementation of new technologies. RFID (Radio frequency identification) 

technology have gained great importance in recent times is a technology. 

To estimate the population size for a long time, mortality calculations, 

parameters of measurement, unit area population inventory calculations and 

records the movements of the glaciers, and migration of the fish to determine 

their age, growth rates and individual marking of the fish to determine the 

physiological data of measured fish with widely used the branding process. 

The aim of this study, maternal fish RFID (microchip, identification will occur 

at, marking) is to introduce and implement thoroughly the technology. 
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NO 07 SUM 

BAŞLIK 

LEVREK (Dicentrarchus labrax, L. 1758) BALIĞINDA 

OKSİTETRASİKLİN KULLANIMININ MHC-IIα VE IL-1β GEN 

ANLATIMI ÜZERİNE ETKİSİ 

YAZARLAR Canan ÖNTAŞ, Menekşe Didem ERCAN 

E-POSTA cananontas@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada levrek (Dicentrarchus labrax, L.1758) balıkları oksitetrasiklin 

(OTC) içeren yem ile beslenmiş ve antibiyotiğin balık immün sistemine olan 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda levrek balıkları 21 gün süre ile birinci grup tedavi dozu 

olarak uygulanan 75 mg/kg OTC ve ikinci grup yüksek doz olarak seçilen 100 

mg/kg OTC içeren pelet yem ile beslenmiştir. Kontrol grubu ise OTC 

içermeyen pelet yem ile beslenmiştir. Antibiyotiğin etkisinin araştırılması için 

balıklardan 4., 7., 10., 14., ve 21. günlerde doku örnekleri (böbrek, dalak ve 

karaciğer) alınmıştır. Gerçek Zamanlı Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

yöntemi ile Majör histokompatibilite kompleksi IIα (MHC-IIα) ve İnterlökin 

1β (IL-1β) genlerinin anlatım seviyeleri belirlenmiştir. 

Levreklerde OTC uygulaması sonucunda MHC-IIα ve IL-1β genlerinin 

anlatım seviyelerinin böbrek, dalak ve karaciğer dokularında bazı günlerde 

artış gösterirken bazı günlerde baskılandığı bulunmuştur. 

 

NO 07 SUM 

TITLE 

EFFECT OF OXYTETRACYLINE USE ON MHC-IIα AND IL-1β 

GENE EXPRESSION LEVEL IN SEA BASS (Dicentrarchus labrax, L. 

1758) 

AUTHORS Canan ÖNTAŞ, Menekşe Didem ERCAN 

E-MAIL cananontas@hotmail.com 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the changes at of European sea bass 

(Dicentrarchus labrax, L.1758) immune system during the OTC treatment. 

First group was fed commercial pellet food with treatment dose 75 mg kg-1 

and second group was fed pellet food with over dose 100 mg kg-1 during the 

21 day. Control group was fed with pellet food no additives. On the 4th, 7th, 

10th, 14th and 21st day from the fish tissues (kidney, spleen and liver) were 

taken for detect the OTC effects on the sea bass immune system. Expression 

levels of major histocompatibility complex IIα (MHC-IIα) and interleukin 1β 

(IL-1β) genes were determined by Real-Time Quantitative Polymerase Chain 

Reaction method. 

As a result of OTC application in sea bass, it was found that expression levels 

of MHC-IIα and IL-1β genes in kidney spleen and liver tissues increased in 

some days and were suppressed in some other days. 
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NO 08 SUM 

BAŞLIK 

LEVREK BALIĞI FİLETO ARTIKLARININ BALIK KÖFTESİ 

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAF ÖMRÜNÜN 

BELİRLENMESİ 

YAZARLAR Demet KARA, Taçnur BAYGAR 

E-POSTA demetcakmakkara@hotmail.com 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında Muğla ili Milas ve Bodrum ilçelerinde yetiştiriciliği 

yapılan ve aynı bölgedeki işleme tesislerinde işlenerek ağırlıklı olarak yurt dışı 

pazarına gönderilen deniz levrek balığı (Dicentrarchus labrax L. 1758)’ nın 

omurgası üzerinde kalan et parçalarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 

köfte olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Depolama Kontrol (Kuru köfte) grubu kroket köfte, hamburger köfte ve 

kadınbudu köfte olmak üzere farklı formülasyonlarda dört grup halinde 

gerçekleştirilmiştir. Köftelerde taze, başlangıç ve depolama sonu olmak üzere 

besin kompozisyonu analizlerinin yanında, 0, 1, 3, 6, 9 ve 12. günlerde 

duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır.  

Sonuç olarak levrek balığından elde edilen kontrol (kuru), kroket ve kadınbudu 

köftelerin 3. günde, hamburger köftelerin ise 6. günde tüketilebilir sınır 

değerlere ulaştığı tespit edilmiştir. 

 

NO 08 SUM 

TITLE 
EVALUATION OF SEA BASS FILLET WASTES AS A FISH BALL 

AND DETERMINATION OF SHELLF LIFE 

AUTHORS Demet KARA, Taçnur BAYGAR 

E-MAIL demetcakmakkara@hotmail.com 

ABSTRACT 

In this thesis it is aimed to add value to the meat pieces as meat balls in order 

to improve the economy, which remains from the backbones of the sea bass 

(Dicentrarchus labrax L. 1758), of which are in Muğla province and Bodrum 

borough the aqua culture is made and are processed in the operating facilities 

in the same area and exported mainly to export markets. 

The storage control has been realized in different formulation in four groups 

such as dry meatballs, crouchet meatballs, hamburger meatballs and meatballs 

with rice. 

Analysis of the meatballs have been done as fresh, at starting and after storage 

for food composition and at 0, 1st, 3rd, 6th, 9th and 12th days organoleptice and 

physical, chemical and microbiological. 

As a result it has been determined that the dry meatballs, crouchet meatballs 

and meatballs with rice in 3rd day and hamburger meatballs at 6th day arrive 

the consumption limit values. 
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NO 09 SUM 

BAŞLIK 
LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax L.1758)’ NIN PASTIRMA 

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

YAZARLAR Zehra BABUR, Taçnur BAYGAR 

E-POSTA zeira_babur@hotmail.com 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, kasaplık büyükbaş hayvan etlerinin baharat karışımları ile 

hazırlanıp kurutularak çemenlenmesi ve yeniden kurutulması ile elde edilen ülkemize 

özgü bir et ürünü olan pastırma teknolojisinin levrek balığına uygulanması 

amaçlanmıştır. 

Çalışmada kullanılan gruplar olarak çemenli pastırma (A grubu), çemensiz pastırma 

(B grubu), ekstra baharatlı çemenli pastırma (C grubu) ve ekstra baharatlı çemensiz 

pastırma (D grubu) olmak üzere dört faklı pastırma grubu oluşturulmuş ve 

panelistlerin beğenilerine sunulmuştur. Sonrasında ise +4 °C‘de 90 günlük depolama 

süresince besin kompozisyonu (% protein, % yağ ve % kül), fiziksel (% nem, renk ve 

su aktivitesi (aw)), kimyasal (pH, TVB-N, TMA-N, TBA ve % tuz) ve mikrobiyolojik 

analizleri (Toplam bakteri (TAB), Toplam psikrofilik bakteri, Toplam maya küf 

bakteri, Toplam koliform bakteri) ve duyusal analizler yapılmıştır 

Üretilmiş olan levrek balığı pastırma gruplarının tamamı panelistlerce beğenilmekle 

birlikte duyusal genel beğeni kriteri açısından 45. günden sonra iyi sınıf limit 

değerinin altına düşmekle birlikte mikrobiyolojik analizlere göre ürünlerin 90 güne 

kadar tüketilebilir kalite özelliklerini muhafaza ettikleri belirlenmiştir. 

 

NO 09 SUM 

TITLE 
PRODUCTION OF SEABASS (Dicentrarchus labrax L.1758) AS 

PASTIRAMI 

AUTHORS Zehra BABUR, Taçnur BAYGAR 

E-MAIL zeira_babur@hotmail.com 

ABSTRACT 

In this thesis, the implementation of the pastrami technology, which is a meat product 

specific to our country, made by preparation, drying and preparation with cummin of 

butchery of cattle animal meat with spice mixtures, to seabass fish has been aimed. 

As groups used in the work, four different groups of pastrami, namely pastrami with 

cummin (Group A), pastrami without cummin (Group B), pastrami with cummin with 

extra spice (Group C) and pastrami without cummin with extra spice (Group D), have 

been constituted and have been presented to panelists’ taste. Later on, nutrient 

composition in +4 °C during the storage period of 90 days (protein %, fat % and ash 

%), physical (humidity %, color and water activity (aw)), chemical (pH, TVB-N, 

TMA-N, TBA and salt %) and microbiologic analyses (total bacteria (TAB), total 

psychrophilic bacteria, total yeast mold bacteria, total coliform bacteria) and sensory 

analyses have been made.  

Along with the fact that all the groups of seabass fish pastrami which are produced 

have been appreciated by the panelists, even though they dropped below the good 

class limit value subsequent to the 45. day, in terms of sensorial appreciation criterion, 

in terms of microbiological analyses, it has been determined that the products have 

preserved their consumable quality characteristics until 90 days. 
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NO 10 SUM 

BAŞLIK 
LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax)'NIN ETİ VE 

OMURGASINDAN HAZIR ÇORBA ÜRETİMİ 

YAZARLAR Zerrin EKŞİ, Taçnur BAYGAR 

E-POSTA zerrin07eksi@gmail.com, baygar@mu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada levrek balığının eti ve omurgasından kurutulmuş hazır çorba 

üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, levrek balığı eti ve işleme sonrası 

değerlendirilmeyen omurga artıkları fırında pişirme işlemi uygulanarak 

kurutulmuş ve toz haline getirilmiştir.  Elde edilen kurutulmuş toz halindeki 

balık eti ve omurga içerisine baharatlar eklenerek çorba karışımı elde 

edilmiştir. Çorba tozları 100g (%50 balık eti veya omurga, %30 mısır unu ve 

%20 baharat) olacak şekilde paketlere konularak vakum makinesi ile 

paketlenmiştir. 

 

NO 10 SUM 

TITLE 
PRODUCTION OF SOUPMIX FROM SEABASS (Dicentrarchus labrax) 

MEAT AND BACKBONE 

AUTHORS Zerrin EKŞİ, Taçnur BAYGAR 

E-MAIL zerrin07eksi@gmail.com, baygar@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to produce soupmix from seabass meat and backbone.  

For this purpose, sea bass meat and backbone leftovers from sea bass 

processing operation are dried by baking in the oven. After adding spices to 

dried fish meat and backbone, it was powdered to obtain the soupmix. 100 g 

(50% fish meat or backbone, 30% corn flour and 20% spices) of soup powder 

was packaged under vacuum machine. 
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BAŞLIK 

ÇİPURA ve AVRUPA DENİZ LEVREĞİNİN FARKLI İKİ ORTAMDA 

(TOPRAK HAVUZ VE DENİZEL AĞ KAFES) BİYO-EKONOMİK 

VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

YAZARLAR Ömer KARAKAŞ; Önder YILDIRIM 

E-POSTA omer.seckinfish@gmail.com; onderyildirim@mu.edu.tr 

ÖZET 

2015 yılında ülkemizin toplam su ürünleri üretimi 672.241 ton olup, bunun 

240.344 tonu su ürünleri yetiştiriciliğinden sağlanmıştır. Muğla ili, toplam su 

ürünleri yetiştiriciliğinde %37’lik paya sahiptir. İl’de 70.500 ton Avrupa deniz 

levreği ve çipura yetiştiricilik vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bu üretim 

miktarıyla %80’lik gibi büyük bir orana ulaşmıştır. Yapılan bu çalışma, toprak 

havuzlarda ve denizel ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan türlerden olan Çipura 

ve Avrupa Deniz levreği için biyo-ekonomik veriler (büyüme performansları, 

yem değerlendirme oranları, market ağırlığına ulaşma zamanı; 1 kg balık 

üretim fiyatı; hastalık türleri ve tedavileri, personel giderleri vb.) üzerinde 

durulmuştur. 

 

NO 11 SUM 

TITLE 

THE COMPARISON OF BIO-ECONOMIC DATA OF SEA BREAM 

AND EUROPEAN SEA BASS IN TWO DIFFERENT 

ENVIRONMENTS (THE EARTH PONDS AND MARINE NET 

CAGES) 

AUTHORS Ömer KARAKAŞ; Önder YILDIRIM 

E-MAIL omer.seckinfish@gmail.com; onderyildirim@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

In 2015, the total production of fisheries of our country was 672.241 tons, 

240.344 tons of which were supplied from aquaculture. 70.500 tons of Europan 

sea bass and sea bream were raised by aquaculture in our province. With this 

amount of production, Muğla reached a huge rate like %80 in total production 

of sea bream and Europan sea bass. This study dwelled on bio-economic 

(performance of growing-up, evaluation rate of bait, time of reaching market 

weight, the price of 1 kilo of fish production, types of diseases and treatments 

of them, personel expenses etc.) data of sea bream and Europan sea bass raised 

in earth ponds and sea cages. 
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NO 12 SUM 

BAŞLIK 

İKİ DOĞAL KAYABALIĞI TÜRÜNÜN (Neogobius fluviatilis ve 

Proterorhinus semilunaris) MARMARA BÖLGESİ'NİN BAZI 

GÖLLERİNDEKİ POPULASYONLARININ BESLENME 

TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ 

YAZARLAR 
Uğur KARAKUŞ, Erdi Gökhan TEPEKÖY, Nildeniz TOP, Ali Serhan 

TARKAN 

E-POSTA karakus.u@gmail.com  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde doğal olarak bulunan iki kayabalığı türünün 

(Neogobius fluviatilis ve Proterorhinus semilunaris) Marmara Bölgesi’nde yer 

alan dört farklı doğal göl ekosisteminde (Uluabat Gölü, Manyas Gölü, İznik 

Gölü, Sapanca Gölü) beslenme stratejilerini belirlemektir. Çalışmanın 

amacına uygun olarak Nisbi Önem İndeksi (IRI) ve Yüzde olarak ifadesi 

(%IRI) kullanılmıştır. Çıkan sonuçlar göstermiştir ki her iki türün beslenme 

tercihleri başlıca zooplankton ve detritus üzerine olmuş, bu tercihler göller 

arasında değişiklik göstermemiştir. 

 

NO 12 SUM 

TITLE 

DETERMINATION OF DIET PREFERENCES OF TWO NATIVE 

GOBY POPULATIONS (Neogobius fluviatilis ve Proterorhinus 

semilunaris) FROM SOME LAKES OF MARMARA REGION 

AUTHORS 
Uğur KARAKUŞ, Erdi Gökhan TEPEKÖY, Nildeniz TOP, Ali Serhan 

TARKAN 

E-MAIL karakus.u@gmail.com  

ABSTRACT 

The aim of this study is to study diet strategies for two naturally occurring 

species of goby (Neogobius fluviatilis and Proterorhinus semilunaris) in four 

different natural lake ecosystems (Uluabat Lake, Manyas Lake, Iznik Lake, 

Sapanca Lake) located in the Marmara Region. The Relative Importance Index 

(IRI) and % IRI are used for the purpose of the study. The results showed that 

both feeding preferences were mainly on zooplankton and detritus, and these 

preferences did not change between the lakes. 
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NO 13 SUM 

BAŞLIK 

BODRUM YARIMADASI’NDAKI BAZI AĞ KAFES BALIK 

ÇİFTLİKLERİNİN SUCUL ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

YAZARLAR Bayram DAŞGIN, Mustafa DÖNDÜ, Nedim ÖZDEMİR 

E-POSTA 
bayramdasgin@hotmail.com; mustafadondu07@gmail.com; 

onedim@mu.edu.tr 

ÖZET 

Denizel ortamda ağ kafeslerde yapılan balık yetiştiriciliğinin sucul çevreye olan etkisi 

Bodrum Yarımadası’nda faaliyet gösteren bazı balık çiftliklerinde su kalitesi 

çalışmaları yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada balık çiftliklerinin su sütununa 

olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla seçilen istasyonlarda alınan su numunelerinde 

bazı su kalite parametreleri bir yıl boyunca iki ayda bir analiz edilmiştir. İncelenen bu 

parametreler çiftlik yönetimi ve sürdürülebilir akuakültür için çok önemlidir. Elde 

edilen su analiz sonuçlarına göre ağ kafes yetiştiriciliğinin yapıldığı su kolonunda su 

kalitesi kriteri ile anlamlı ama tehlikeli olmayan boyutlarda bir kirlilik gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Denizel Akuakültür, Çevresel Etkiler 

 

NO 13 SUM 

TITLE 
INVESTIGATION OF THE EFFECTS ON AQUACULTURE SOME 

OF THE CAGE FARMS AT BODRUM PENINSULA 

AUTHORS Bayram DAŞGIN, Mustafa DÖNDÜ, Nedim ÖZDEMİR 

E-MAIL 
bayramdasgin@hotmail.com; mustafadondu07@gmail.com; 

onedim@mu.edu.tr 

ABSTRACT 

Impact of fish aquaculture in off-shore cages to the environment was evaluated 

by conducting some water quality studies in fish farms that are being operated 

in Bodrum Peninsula. In this study, effects of fish farms on the water column 

were investigated. With this aim, some water quality parameters taken from 

selected sampling points were analysed bimonthly over a year. Obtained 

parameters are very important for sustainable aquaculture and farm 

management. According to results of the study, in water column where 

aquaculture in operation it was observed a significant but non-hazardous 

pollution based on water quality criterion. 

Keywords: Marine Aquaculture, Environmental Impacts 
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