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AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

NO

AEM01

BAŞLIK

PERFORMANS TESTLERİ VE ÜRÜN MÜHENDİSLİĞİ ENTEGRASYONU
İLE DEMONTE SANDALYELERİN MUKAVEMETİNİN GELİŞTİRİLMESİ

YAZARLAR

Adem UÇMAK, Ali KASAL

E-POSTA

Adem_ucmak12@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışma, sanayi üniversite işbirliği çerçevesinde BOYTAŞ Mobilya AŞ.
İle birlikte yürütülmekte olup demonte (tutkalsız) olarak üretilen çeşitli
tiplerdeki ev içi kullanım sandalyelerinin, mühendislik tasarımı yaklaşımıyla
ve ürün mühendisliği yöntemleri ve yapısal analiz Programı olan ANSYS’i
kullanarak optimize edilmesi ve mukavemet özelliklerinin geliştirilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır.

NO

AEM02

BAŞLIK

KIZILÇAM (Pinus brutia L.) ORMANLARI HASAT ARTIKLARINDAN
YAPILAN ODUN PELETİNİN YAKİT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Cesur GÖKOĞLU, Türkay TÜRKOĞLU

E-POSTA

cesurgokoglu48@hotmail.com

ÖZET

Kızılçam ormanlarında yapılan bakım ve odun hammaddesi üretimi sonucu
ortaya çıkan odunsu atıklardan elde edilen biyokütleler öğütülerek pelet
presinde odun peleti haline getirilmiştir. Odun peletlerinin yoğunluğu, ısıl
değeri ve kül bırakma yüzdesi 0,671 gr/cm3, 22,17 MJ/g ve %5,44 olarak
bulunmuştur. C, H, O, N miktarları ise sırasıyla %47,52, %5,15, %41,63 ve
%0,26 olarak bulunmuştur.
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NO

AEM03

BAŞLIK

KUTU MOBİLYALARDA SABİT VE HAREKETLİ RAFLARIN YER
DEĞİŞTİRME (SEHİM) ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

YAZARLAR

Beytullah SAYGILI, Ali KASAL

E-POSTA

beytullahs@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda kullanılan yatay
elemanlardan sabit ve hareketli rafların yer değiştirme özelliklerinin
geliştirilmesidir. Raf elemanlarının alt yüzeylerine açılan kanallara masif ve
kontrplak şeritler yerleştirilerek güçlendirme yapılarak yer değiştirmeler
kontrol örnekleriyle karşılaştırılmıştır. MDFLAM levhaların YYLAM
levhalara göre, sabit rafların hareketli raflara göre iyi sonuç verdiği tespit
edilmiştir.

NO

AEM04

BAŞLIK

KONUT MUTFAKLARINDA PROJELENDİRMEDEKİ
DETAYLAR,PAZARLAMA ÖNCESİ VE SONRASI YAŞANAN İŞ AKIŞI

YAZARLAR

Mehmet KOYUN, Hilmi TOKER

E-POSTA

mehmet.k@hotmail.com thilmi@mu.edu.tr hilmitoker@yahoo.com

ÖZET

Konut mutfaklarında karşılaşılan sıkıntılar ve bu sıkıntılara bulunan çözüm
yolları, üretim sırasında ve satış esnasında bilgisayar destekli çizim
programlarından yararlanılarak çözüm yollarının pratiğe dönüştürülmesi,
müşteri memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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NO

AEM05

BAŞLIK

HİZMETKAR LİDERLİK ANLAYIŞININ ORTA KADEMEDEKİ
YÖNETİCİLERİN İNOVASYON EĞİLİMLERİNE ETKİSİ (MOBİLYA
İŞLETMELERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA)

YAZARLAR

Tahsin ÇETİN, Mehmet ÇOLAK

E-POSTA

tahsincetin@mu.edu.tr cmehmet@mu.edu.tr

ÖZET

Ege bölgesindeki mobilya işletme yöneticilerinin hizmetkar liderlik
anlayışının inovasyon eğilimlerine etkisinin ne durumda olduğu açıklanmış
ve aralarında anlamlı pozitif yönlü ilişki olduğu, inovasyon eğiliminin daha
çok çıraklık eğitimi ve mobilya mesleki eğitimi alan yöneticilerde fazla
olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve yaşın hizmetkar liderlik ile inovasyonu
etkilemediği fakat hizmet süresinin etkilediği belirlenmiştir.

NO

AEM06

BAŞLIK

MOBİLYA İŞLETMELERİNDE HİZMETKAR LİDERLİK ANLAYIŞININ
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (EGE BÖLGESİNDE
UYGULAMA)

YAZARLAR

Tahsin ÇETİN, Mehmet ÇOLAK

E-POSTA

tahsincetin@mu.edu.tr cmehmet@mu.edu.tr

ÖZET

Ege bölgesindeki mobilya işletme yöneticilerinin hizmetkar liderlik
anlayışının girişimcilik eğilimlerine etkisinin ne durumda olduğu açıklanmış
olup aralarında anlamlı pozitif yönlü ilişki olduğu, girişimcilik eğiliminin daha
çok çıraklık eğitimi ve mobilya mesleki eğitimi alan bireylerde fazla
görüldüğü çıkmıştır. Cinsiyet ve yaşın hizmetkar liderlik ile girişimciliği
etkilemediği fakat hizmet süresinin etkilediği belirlenmiştir.
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NO

AEM07

BAŞLIK

TAMAMI ATIKLARDAN OLUŞAN GERİ DÖNÜŞÜM ORANI VE
EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK ÇEVREYE DUYARLI AHŞAP PLASTİK
KOMPOZİT (APK) ÜRETİMİ VE MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Ercan BALA, Erkan AVCI

E-POSTA

ercanbala@hotmail.com

ÖZET

Ülkelerin çevreye olan duyarlılığının arttığı şu günlerde atıkların
değerlendirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada
çevre sorunlarından birini teşkil eden petrol atıkları ve ahşap esaslı
atıkların geri kullanıma kazandırılması amacıyla yola çıkılarak, çevreci ve
ekonomik değeri yüksek bir ürün olan ahşap plastik kompozit (APK) ürünler
elde edilmesi ve mukavemet testlerinin yapılması planlanmıştır.

NO

AEM08

BAŞLIK

GÜN IŞIĞI KÜRLENMELİ UV VERNİK SİSTEMLERİ İLE YÜKSEK
ENERJİLİ UV IŞIK KÜRLENMELİ VERNİK SİSTEMLERİNİN BAZI
MEKANİK VE FİZİKSEL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Mert TUNÇGENÇ, Osman GÖKTAŞ

E-POSTA

mert.tuncgenc@akzonobelkemipol.com.tr

ÖZET

Farklı ahşap türleri üzerine,gün ışığı kürlenmeli UV vernikler ve yüksek
enerjili UV ışık kürlenmeli vernikler uygulandı. Gün ışığı kürlenmeli
vernikler daha esnek boya filmi oluşturdu. Özellikle açık denizlerdeki
yatların iç mekan dekorasyonunun birleşim yerlerinde vernik çatlama
sorunu oluşmamaktadır. Çok transparan ve esnek vernik katmanı
oluşmakta. Hem kaplama deseni çok net görünmekte hem de yüksek
parlaklıkta ve çok esnek bir yüzey elde edilmiştir.
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NO

AEM09

BAŞLIK

SUMAK SIVICAM KARIŞIMI İLE EMPRENYE EDİLEN AĞAÇ
MALZEMENİN YANMA VE YIKANMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Süleyman KAHVECİ, Mehmet YENİOCAK

E-POSTA

skahveci0@gmail.com

ÖZET

Bu projenin amacı, ağaç malzeme üstyüzeyleri için bitki ekstraktları ve
sıvıcam karışımından, yıkanma, hızlı yaşlandırma, donma, aşırı sıcak,
tuzlu su ve çürüklük mantarları gibi bozunduruculara karşı dayanıklı, doğal,
insan ve çevre sağlığına zararsız renklendirici malzemeler geliştirmektir.
Böylece, bitkilerden elde edilmiş boyaların kullanım alanını sadece iç
mekanlarla sınırlı bırakmayıp, aynı zamanda, deniz araçları, park ve bahçe
mobilyaları, ahşap çocuk oyun parkları, ahşap ev gibi dış mekanlarda
kullanılan ve hertürlü ahşap yapılarda kullanılabilirliğini sağlayarak daha
geniş alana yaymaktır. Bu projenin bir başka amacı ise; yeni geliştirilmiş ve
doğal bir ürün olan sıvıcamın bazı üstün özelliklerinden yararlanarak, ağaç
malzemenin boyanması konusunda literatüre bilimsel deneyler ışığında
katkı yapmaktır.

NO

AEM10

BAŞLIK

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE İŞ
PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Ümit YURDAKUL

E-POSTA

umityurdakul@hotmail.com

ÖZET

Çalışma yaşamı, kişinin işyerine ve işe ilişkin edindiği çok sayıda
deneyimin toplamından oluşmaktadır. Çalışan, çalışma yaşamı süresince
işle ilgili bilgi ve becerisini geliştirmesinin yanında yaşadığı mutluluk,
üzüntü, endişe +0 duyguları açısından da gelişme sağlamaktadır. Bireyin
iş yaşamında elde ettiği bu deneyimlerin tümü ya da deneyimlerin sadece
bir kısmı işe ilişkin olumlu ya da olumsuz bir tutum geliştirmesine neden
olmaktadır. Bu noktada, kişinin işi ve işyeri ile ilgili olumlu tutumlara sahip
olması iş doyumunun gelişmesini, iş doyumunun gelişmesi de işte
performansın ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır
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NO

AEM11

BAŞLIK

SÜPERHİDROFOBİK NANO PARÇACIKLARIN AHŞAP MALZEMELERİN
ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YAZARLAR

Mehmet GÜNGÖR, Erkan AVCI

E-POSTA

mehmet.gungor21@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada, süperhidrofobik nano parçacıkların ahşap malzemede
yüzey işlemleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ahşap
malzemelerin su alış verişinin azaltılarak, teknolojik özelliklerin
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca süperhidrofobik nano parçacıkların Üst
yüzey işlemleri üzerine etkisinin ortaya konularak literatürdeki bilgi
eksikliğinin giderilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

NO

AEM12

BAŞLIK

ÇEŞİTLİ TİPLERDEKİ AHŞAP EV SANDALYELERİNİN ERGONOMİK
AÇIDAN UYGUNLUĞUNUN İNSAN ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME
YAZILIMI İLE ANALİZ EDİLMESİ

YAZARLAR

Halil KILIÇ, Ali KASAL

E-POSTA

halilkilic@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışma, farklı ergonomik karakteristiklere sahip sandalyelerin,
ergonomik açıdan uygunluğunun hem bir anket hem de insan odaklı bir
ürün geliştirme yazılımı ile değerlendirilmesi, ayrıca anketlerden ve
yazılımdan elde edilen verilerin tutarlılığının belirlenmesini kapsamaktadır.
Bu amaçla, çeşitli ölçüler ve arkalık eğim açılarında hazırlanmış 18 adet
sandalye ergonomik açıdan değerlendirilmiştir.
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NO

AEM13

BAŞLIK

ISIL İŞLEME TABİ TUTULAN KAYIN ODUNUNUN FİZİKSEL, MEKANİK,
TERMAL VE ÜST YÜZEY ÖZELLİKLERİ

YAZARLAR

Emrah AYDIN, Ergun BAYSAL

E-POSTA

emrah_ayd_87@hotmail.com

ÖZET

Yapılan çalışma sonucunda ağaç malzemedeki boyutsal kararlılık
kazandırılarak kullanım alanını artırarak ağaç malzemenin değer
kazanmasını sağlamaktır. Bir diğeri ısıl işlem sürecinde ağaç malzemede
oluşan renk değişiminin kullanılacak iç mekân tasarımlarında sus
eşyalarında vb yerlerde kullanımını sağlayabilecektir. Bu tez sonucunda
ağaç malzeme üzerindeki değeri artırarak kullanım alanlarının artırılması
amaçlanmıştır.
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BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

NO

BIYO01

BAŞLIK

GYROMITRA FR CİNSİ REVİZYON ÇALIŞMASI

YAZARLAR

Halil GÜNGÖR, Mustafa IŞILOĞLU, M. Halil SOLAK

E-POSTA

hgngr1@gmail.com

ÖZET

Halk arasında “Kuzu göbeği ebesi”, “Derviş” gibi isimlerle tanınan
Gyromitra Fr. cinsi dünyada 69 taksonla temsil edilmektedir. Ancak tüm
taksonları kapsayan bir teşhis anahtarı bulunmamakta ve bu sebeple
türlerin teşhisinde sorunlar yaşanmaktadır. Çalışmada Türkiye’deki türler
moleküler ve klasik yöntemlerle teşhis edilmiş, teşhis anahtarları ve soy
ağaçları oluşturulmuştur.

NO

BIYO02

BAŞLIK

BAKTERİYEL LİPAZLAR VE GIDALARDA KULLANIMI

YAZARLAR

Aslı YAPUCU, Nurdan SARAÇ

E-POSTA

ypc48@hotmail.com sarac_63@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada lipazların kullanım alanları ve bu enzimlerin gıda
endüstrisindeki potansiyel kullanımları derlenmiştir. Enzimler gıda,
eczacılık ve deterjan gibi pek çok endüstri dalında yaygın kullanıma
sahiptirler. Bu enzimlerin % 75’lik kısmını hidrolazlar oluşturmakta ve
bunların %90’ı mikroorganizmalar tarafından üretilmektedir. Hidrolazlar
arasında yer alan lipazlar çeşitli gıdaların üretiminde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
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NO

BIYO03

BAŞLIK

FARKLI SULANDIRMA ORANLARININ VE PH SEVİYELERİNİN
CİNSİYETİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DİŞİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI
(ONCORHYNCHUS MYKISS) TESTİKÜLER SPERM MOTİLİTE
PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

YAZARLAR

Burak Evren İNANAN, Fevzi YILMAZ, Fatih ÖĞRETMEN

E-POSTA

burakinanan@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, cinsiyeti değiştirilmiş dişi gökkuşağı alabalığı bireylerinden
elde edilen testiküler sperm örnekleri, farklı oranlarda ve farklı pH
seviyelerinde suni seminal (Oncorhynchus mykiss) plazma ile
sulandırılarak, motilite yüzde ve sürelerindeki değişimler gözlenmiştir.
Sonuç olarak, optimum sulandırma oranı ve pH seviyesi belirlenmiştir.

NO

BIYO04

BAŞLIK

TRÜF BAHÇE KURULUMU YÖNETİMİ VE HASATI

YAZARLAR

Cansu KORKMAZ, Aziz TÜRKOĞLU

E-POSTA

infloresans-cns@hotmail.com

ÖZET

Benzersiz aroma ve kokusuyla sofralarda ayrıcalıklı yeri olan trüf
mantarının, doğal alanlardan her geçen gün azalmasına karşılık, talebin
artmasından dolayı fiyatı da giderek artmaktadır. Trüf bahçe kurulumu ve
yönetimi için gerekli en ideal alan trüfün doğal olarak yetiştiği alandır.
Optimum seviyede hasat için trüf mantarlarının yeterli olgunluğa sahip
olması gerekmektedir.
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NO

BIYO05

BAŞLIK

KAZDAĞLARI MAKROFUNGUS BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

YAZARLAR

Deniz ALTUNTAŞ, Hakan ALLI

E-POSTA

denizaltuntas91@gmail.com

ÖZET

Biyolojik açıdan oldukça zengin olan Kazdağlarının makrofungus
biyoçeşitliliğini belirlemek amacıyla yapılacak olan bu çalışma ile, hem
bölgedeki mantarların yayılışları belirlenerek, halkın bu konuda
bilinçlenmesini sağlamak, hem de ticari değere sahip olan önemli türlerin
ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır.

NO

BIYO06

BAŞLIK

AĞIR METALLERİN FİTOREMEDİASYON YÖNTEMİ İLE
UZAKLAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Fatma YILDIZTEKİN, Atilla Levent TUNA

E-POSTA

fatmayildiztekin@gmail.com

ÖZET

Ağır metallerin toprakta birikmesinin sadece toprak verimliliği ve
ekosistemin fonksiyonları üzerinde değil aynı zamanda besin zinciri yoluyla
hayvan ve insan sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Fitoremediasyon
kirlenmiş bölgede yetiştirilecek bitkiler yardımı ile kirleticilerin bitki
bünyesine alınması veya bitkinin yetiştiği toprağın pH’ının değiştirerek
kirleticinin çözünürlüğü düşük bileşikler haline dönüştürülmesi ile
yapılabilmektedir.
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NO

BIYO07

BAŞLIK

STREPTOMYCES GRISEOFLAVUS OC. 124-2’NİN ETİLASETAT İLE
EKSTRAKSİYONUNDAN ELDE EDİLEN AKTİF BİLEŞİKLERİNİN
QUORUM SENSING İNHİBİTÖR AKTİVİTESİ

YAZARLAR

Gültekin AKDAMAR, Özgür CEYLAN

E-POSTA

gultekinakdamar@windowslive.com

ÖZET

Çalışmada, Muğla ili Dalaman ilçesi topraklarından izole edilmiş,
Streptomyces griseoflavus OC.124-2 suşunun fermantasyon ortamından
etil asetat ekstraksiyonu sonucunda elde edilen aktif bileşikler
kullanılmıştır. Elde edilen aktif bileşiklerin MİK ve MİK altı
konsantrasyonlarında Anti-Quorum sensing aktivitesi, Violacein inhibisyon
aktivitesi ve Anti-swarming aktivitesi tespit edilmiştir. Aktif bileşikler sadece
violacein inhibisyon aktivitesi göstermiştir.

NO

BIYO08

BAŞLIK

SIDERITIS LEPTOCLADA O. SCHWARZ & P. H. DAVIS BİTKİSİNİN
TİROZİNAZ İNHİBİTÖR AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Güneş KAYAALP, Nurdan SARAÇ

E-POSTA

gunes_kayaalp@hotmail.com

ÖZET

Sentetik ilaçların ortaya çıkardığı olumsuz yan etkiler nedeniyle
günümüzde doğal ürünlerden ve özellikle de bitkilerden elde edilen
preparatlara artan bir ilgi söz konusudur. Bu sayede sentetik ilaçların
neden olduğu olumsuz yan etkileri en aza indirgeme amaçlanmaktadır. Bu
tez çalışmasında Sideritis leptoclada bitkisinin etanolik ekstraktının,
parkinson hastalığının tedavisinde güncel bir yaklaşım olan tirozinaz
inhibitör aktivitesi belirlenmiştir.

11

NO

BIYO09

BAŞLIK

MUĞLA YÖRESİNE AİT PROPOLİS ÖRNEĞİNİN ANTİMİKROBİYAL,
ANTİOKSİDAN, ANTİBİYOFİLM, QUORUM SENSING AKTİVİTELERİ

YAZARLAR

Halime ALIÇ, Özgür CEYLAN

E-POSTA

halimealic@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada, Muğla İli Bodrum ilçesine ait propolis örneğinin
antimikrobiyal, antioksidan, antibiyofilm, quorum sensing inhibitör
aktiviteleri ortaya çıkarılmıştır. Ekstraktın antimikrobiyal aktivitesi kuyu
difüzyon ve broth dilüsyon; antioksidan aktivitesi DPPH, β-Karoten linoleik
asit ve Ferrik Tiyosiyanat (FTC); antibiyofilm aktivitesi tüp dilüsyon
yöntemleri kullanılarak tespit edilmiştir. Quorum sensing inhibitör etkileri
Chromobacterium violaceum CV 026, violacein üretiminin giderimi
Chromobacterium violaceum ATCC 12472 suşları kullanılarak
belirlenmiştir.

NO

BIYO10

BAŞLIK

EGE BÖLGESİ’NDE YETİŞEN LACTARIUS (ÇINTAR) TÜRLERİ
ÜZERİNE TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR

YAZARLAR

Handan Çınar YILMAZ, Mustafa IŞILOĞLU

E-POSTA

h.platanus@gmail.com

ÖZET

Taksonomik açıdan yaygın olarak görülen ve yöre halkı tarafından da
Çıntar, Kanlıca, Espit veya Melki olarak bilinen, ekonomik açıdan da
değerli olan Lactarius türü tez konusu olarak belirlenmiştir. 2012-2015
yılları arasında yapılan çalışmada bölgede 17 tür
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NO

BIYO11

BAŞLIK

EGE BÖLGESİ’NDE YETİŞEN TRICHOLOMA (FR.) STAUDE
TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

İsmail ŞEN, Hakan ALLI

E-POSTA

frapesle@gmail.com

ÖZET

Tricholoma cinsi ülkemizde yaygın olarak yetişmekte olup ekolojik ve
ekonomik özellikleri bakımından oldukça önemlidir. Taksonomik açıdan
bazı sorunlar bulununan bu cinse ait yapılacak tez çalışmasında,
taksonomik sorunların giderilmesi, bölgesel dağılım alanlarının belirlenmesi
ve ticari değere sahip olan türlerin ülke ekonomisine kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu türlerin içerisinden Lactarius pseudodeliciosus türü
Türkiye mikotasına yeni kayıt olarak verilmiştir.

NO

BIYO12

BAŞLIK

KLASİK SİSTEMATİK TEKNİKLERLE PLEUROTUS SP, INOCYBE SP VE
AGARİCUS SP OLARAK TANIMLANABİLEN ÜÇ MAKROFUNGUS
ÖRNEĞİNDEN MİSEL ÜRETİLMESİ, DNA İZOLASYONU VE ITS GEN
DİZİSİNİN BELİRLENEREK FİLOGENETİK AKRABALIKLARIN
ARAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Mehmet KARAALİ, Hakan ALLI, Bekir ÇÖL

E-POSTA

thedoctormk46@gmail.com

ÖZET

Mantarlar ilginç biyolojik özelliklerinden dolayı birçok alanda kullanılıp,
çalışılmaktadır. Mantarların tür tayininde çeşitli morfolojik ve mikroskobik
özelliklerinden yararlanılmaktadır. Fakat oldukça çeşitlilik gösteren
mantarlardan bazılarını bu yöntemlerle birbirinden ayrılması zaman alıcı
hatta imkânsız bir hal almaktadır. Bu yaklaşımlara ilave olarak çeşitli gen
sekanslarının belirlenerek tür tayininde kullanılması artarak devam
etmektedir.
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NO

BIYO13

BAŞLIK

OCYPODE CİNSİNE AİT TÜRLERİN ÖNEMİ

YAZARLAR

Özgen YILMAZ, Murat BARLAS

E-POSTA

ozgenylmz@gmail.com

ÖZET

Hayalet yengeçlerin bazı önemli özellikleri, az sayıda karasal avcı ve
rakibe, esnek beslenme alışkanlığına, süzerek beslenme tipine ve kurak
dönemlere karşı uzun süreli dayanıklılığa sahip olmaları şekilde
özetlenebilir.
Bu ve diğer bazı özellikleri sayesinde kumsal ekosistemlerinin indikatörleri
olan hayalet yengeçlerin önemi ve İztuzu Plajı’ndaki durumları bu poster
çalışmasının öznesidir.

NO

BIYO14

BAŞLIK

ÜLKEMİZDE YETİŞEN COMPACTAE (FRIES) BON (RUSSULA PERS.)
TÜRLERİ

YAZARLAR

Ömer F. ÇOLAK, Mustafa IŞILOĞLU

E-POSTA

of.colak@yahoo.com

ÖZET

Compactae (Fries) Bon, Russula Pers. cinsi içerisinde bulunan altı
altcinsten bir tanesidir. Bu grup içerisindeki makrofunguslar diğer
gruplardan; şapka kenarına kadar ulaşmayan lamel bulundurması ve bazı
türlerinin kesildiğinde ya da yaralandığında kırmızımsı-kahverengi, siyah
renk alması ile ayırt edilir. Türkiye’de bu altcinse ait şimdiye kadar rapor
edilmiş dokuz tür bulunmaktadır. Çalışmamızda ülkemizin farklı
bölgelerinden topladığımız bu türlerin ayrıntılı deskripsiyonları, makro ve
mikroskobik fotoğrafları yanı sıra bu türleri ayırt etmede kullanılan teşhis
anahtarı verilecektir.
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NO

BIYO15

BAŞLIK

MUĞLA YÖRESİNDEN TOPLANAN BAZI BAL ÖRNEKLERİNİN POLEN
ANALİZİ

YAZARLAR

Mehmet KARAALİ, Şule ARMUTÇUOĞLU, Bekir ÇÖL

E-POSTA

thedoctormk46@gmail.com

ÖZET

Bal arısı floradan nektar, polen ve propolis toplayarak bu maddelerin
faydalı ürünlere dönüştürülmesini sağlar. Bu ürünler arı tarafından enerji ve
beslenme için kullanılır. Polenin yapısı protein, karbonhidrat, yağlar,
vitaminler ve mineraller oluşturmaktadır. Bu özelliğinden dolayı birçok
hastalığa karsı iyileştirici ve koruyucu olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından
kabul edilmektedir.

NO

BIYO16

BAŞLIK

TİCARİ DEĞERİ OLAN TRÜF TÜRLERİ VE DOĞAL HABİTATLARI

YAZARLAR

Şerife ÇAKA, Aziz TÜRKOĞLU

E-POSTA

caka.serife@gmail.com

ÖZET

Trüf mantarı, patates biçiminde, toprak altında yetişen meyveye verilen
addır. Ülkemiz, trüfün yetişmesi için elzem olan toprak yapısı, iklim ve yıllık
yağış miktarı özelliklerinden üçünü de barındırmakta ve trüf gelişimini
desteklemektedir. Ekonomik değeri yüksek türler; Tuber magnatum, Tuber
melanasporum ve Tuber aestivum olup, Tuber aestivum ülkemizde doğal
olarak yayılış göstermektedir.
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NO

BIYO17

BAŞLIK

BOR MADENLERİNDEN İZOLE EDİLMİŞ BOR TOLERANSI YÜKSEK BİR
PSEUDOMONAS İZOLATININ PROTEOMİK ANALİZİ

YAZARLAR

Begüm Hazar GÖKCAN, Bekir ÇÖL

E-POSTA

begumhazargokcan@gmail.com

ÖZET

Bor madenlerinden izole edilmiş bor direnci yüksek bir Pseudomonas
izolatı, bor içermeyen ve 150 mM borik asit içeren besi yerinde
büyütülmüştür.Protein ekstraktları elde edilerek 2D-PAGE elektroforez
işlemine geçilmiştir.2D jeldeki protein spotları eşleştirilmiş ve regulasyon
farklılığı görülen spotlar kesilmiştir.Protein peptitleri MALDI-TOF-TOF kütle
spektrometresiyle analiz edilmiş, Mascot programıyla proteinler
tanımlanmıştır.

NO

BIYO18

BAŞLIK

BÖCEK POPULASYONLARINDA GEOMETRİK MORFOMETRİ
ANALİZLERİ

YAZARLAR

Pınar KARATEPE, Belgin GÖÇMEN TAŞKIN

E-POSTA

pinar_karatepe@hotmail.com

ÖZET

Canlıların kanat, bacak, anten gibi vücut kısımlarının fotoğraflarının
çekilerek bunların üzerinde belirli noktaların (landmark) esas alınması ve
bilgisayar ortamında karşılaştırılması esasına dayanan geometrik
morfometrik analizleri ile populasyonlar içi ve populasyonlar arasındaki
farkılıklar ortaya konulabilmektedir. Geometrik morfometrik çalışmalarının
önemi son yıllarda oldukça artmıştır.
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NO

BIYO19

BAŞLIK

SİVRİSİNEKLER VE İNSAN SAĞLIĞI

YAZARLAR

Sercan KILIÇ, Belgin GÖÇMEN TAŞKIN

E-POSTA

biyologsercan@gmail.com

ÖZET

Sadece sıtma (Malaria) ile her yıl 2 milyona yakın insanın ölümüne neden
olan sivrisinekler dünyadaki en tehlikeli canlılar olarak gösterilmektedirler.
Sıtmanın yanı sıra sayısız hastalık etmenine vektörlük yapan sivrisinekler
neden oldukları alerjik rahatsızlıklar ve psikolojik problemler nedeni ile de
en çok savaşılan canlı türlerinin başında gelmektedir.

NO

BIYO20

BAŞLIK

SİVRİSİNEKLERDE KONAK SEÇİMİ

YAZARLAR

Taylan DOĞAROĞLU, Belgin GÖÇMEN TAŞKIN

E-POSTA

taylandoğaroğlu@gmail.com

ÖZET

Dişi sivrisinekler yumurtaları için gereken protein ihtiyacını kandan
karşılarlar. Sivrisineklerin kan ihtiyaçlarını karşılayacakları konak seçiminde
etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Aynı ortamda bulunan insanlardan
bazılarının sivrisinekler tarafından daha fazla tercih edilmesinin nedeni bu
faktörlere bağlıdır.
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NO

BIYO21

BAŞLIK

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ALLELOPATİK ETKİLERİ

YAZARLAR

Semir KUZU, Mahmut YILDIZTEKİN

E-POSTA

semirkuzu@hotmail.com

ÖZET

Bazı kimyasal maddelerin olumsuz etkiler nedeniyle biyolojik temellere
dayalı alternatif mücadele yöntemleri, sentetik bileşiklerin yerini alacak
doğal bileşiklerin araştırılması üzerinde yoğun olarak durulmaktadır.
Günümüzde kullanımları artan “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”, bir kısmının
sanayi atıkları direk gübre olarak kullanılabildikleri gibi, allelopatik etkileri
sayesinde yabancı otlarla mücadelede alternatif ekim nöbeti sistemleri
içerisinde görülebilmektedir.

NO

BIYO22

BAŞLIK

PROPOLİS ALKOL VE SU EKSTRAKTLARININ ANTİMİKROBİYAL VE
ANTIQUORUM SENSING AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Hatice KARAKUŞ, Özgür CEYLAN

E-POSTA

haticekarakus2@posta.mu.edu.tr ,ozgurceylan@mu.edu.tr

ÖZET

Çalışmada, ticari olarak (By Propolis) satılan etanol ve su bazlı propolis
ekstraktların Gram (-), Gram (+) bakteriler ve maya grubuna karşı
antimikrobiyal aktiviteleri ve biyosensör suşlara karşı Quorum sensing,
Violacein inhibitörü ve Anti-swarming aktiviteleri tespit edilmiştir. Propolis
ekstraktlarının düşük konsantrasyonlarda bile antimikrobiyal ve Quorum
Sensing aktivite gösterdiği belirlenmiştir.
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NO

BIYO23

BAŞLIK

KONYAALTI (ANTALYA) İLÇESİ’NİN MAKROFUNGUSLARI

YAZARLAR

Kamile Selen ÖZBAY, Mustafa IŞILOĞLU

E-POSTA

selenozbay@hotmail.com

ÖZET

2013-2015 yıllarında Konyaaltı (Antalya) İlçesi’nde yapılan arazi
çalışmaları sonucunda birçok makrofungus örneği toplanmıştır. Arazi ve
laboratuvar çalışmaları sonucunda örneklerin tür tayinleri yapılarak,
yöreden yenir, yenmez ve zehirli özellikte pek çok makrofungus türü
belirlenmiştir. Bu çalışmada ise belirlenen türlerden bazıları sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konyaaltı, Makrofungus, Türkiye

NO

BIYO24

BAŞLIK

BİYOPLASTİKLER

YAZARLAR

Büşra EROĞLU, Atilla Levent TUNA

E-POSTA

bussraeroglu@gmail.com

ÖZET

Biyoplastikler, yenilenebilir karbon kaynaklarından ya da biyolojik kökenli
polimerlerden elde edilen plastikler olarak tanımlanır. Hem doğada
tamamen parçalanabilme özelliği nedeniyle hem de petrole gereksinimi
ortadan kaldırarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımı ile üretilmesi
nedeniyle sentetik plastik hammaddelerinin yerine biyoplastik
hammaddelerinin gelmesi son derece önemlidir.
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NO

BIYO25

BAŞLIK

ALÜMİNYUM (AL3+)’UN DEMİR BUĞDAY (TRITICUM AESTIVUM)

YAZARLAR

Kutbettin ARSLAN, Şükrü Serter ÇATAV, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ

E-POSTA

kutbettinarslan@gmail.com

ÖZET

Alüminyum toksisitesi asidik topraklarda bitki verimliliğini kısıtlayan önemli
faktörlerden biridir. Tarım alanlarının yaklaşık üçte biri buğday üretime
ayrılan ülkemizde, alüminyum toksisitesine karşı dayanıklı buğday
çeşitlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı,
demir buğday çeşidinde alüminyumun bitki gelişimine olan etkisini
belirlemektir.

NO

BIYO26

BAŞLIK

BOR MADENLERİNDEN İZOLE EDİLMİŞ BAZI ZHIHENGLIUELLA
İZOLATLARININ TUZ TOLERANS SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Esra ESMERAY, Begüm Hazar GÖKCAN, Bekir ÇÖL

E-POSTA

esraesmeray@gmail.com

ÖZET

Çalışmada 16SrRNA gen dizileri analiz edilerek Zhihengliuella genusuna
ait olduğu belirlenen, 16 adet bakteri izolatı kullanılmıştır. Önceki
çalışmalarda bakterilerden 12 adet izolat Eskişehir-Kırka’daki, 2 adet izolat
Bursa-Kestelek’deki, 2 adet izolat Kütahya-Hisarcık’daki Bor
Madenlerinden alınmış ve izolasyonları yapılmıştır. Bakteri suşlarının tuz
tolerans seviyelerinin tespitinde, birden fazla farklı deney kombinasyonu
düzenlenmiştir.

ÇEŞİDİNDE KÖK VE SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ
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NO

BIYO27

BAŞLIK

GIDA BOZAN MİKROORGANİZMALARA KARŞI BAZI TIBBİ BİTKİLERİN
ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDAN VE ANTİMUTAJENİK AKTİVİTELERİ

YAZARLAR

Duygu BAYRAK, Gülten ÖKMEN

E-POSTA

duygubayraak@gmail.com

ÖZET

Doğal bitkiler üzerine pek çok çalışma yapılmasına rağmen, bitki türlerinin
antimikrobiyal, antioksidan ve antimutajenik aktivitesini içeren çalışmalar
oldukça nadirdir. Bu çalışma ile Türkiye’ de yaygın olan Arbutus andrachne
L., Lavandula stoechas L., Coridothymus capitatus (L.) Rchb. fil., Plantago
major L. ve Silybum marianum (L.) Gaertn. türlerinin etanol ve metanol
özütlerinin antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.

NO

BIYO28

BAŞLIK

BUĞDAY ALANLARINDAN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF
BAKTERİLERİN IDENTIFIKASYONU, ACC DEAMINAZ, NITROJENAZ VE
ANTAGONISTIK AKTİVİTELERİ

YAZARLAR

Şükran KARDAŞ, Gülten ÖKMEN

E-POSTA

sukrankardas17@gmail.com

ÖZET

Bu çalışmanın amacı buğday alanlarından izole edilen Gram negatif
bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonudur. Çalışmada Çanakkale ili ve
çevresindeki buğday alanlarından alınan toprak ve bitki örneklerinden
Gram negatif bakterilerin izolasyonu yapılmış ve identifiye edilmiştir.
Seçilen kolonilerin morfolojik özellikleri belirlendikten sonra Gram boyama
yapılmış ve 24 Gram negatif, 37 Gram pozitif bakteri belirlenmiştir.
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NO

BIYO29

BAŞLIK

KIZILÇAM İBRELERİNDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN AKDENİZ
BİTKİLERİNİN ÇİMLENMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YAZARLAR

Şükrü Serter ÇATAV, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ

E-POSTA

sertercatav@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışma sonucunda, yüksek konsantrasyona sahip Pinus brutia
(kızılçam) özütünün analiz edilen türlerin yaklaşık %71’inde çimlenmeyi
olumsuz olarak etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç, ülkemiz
Akdeniz ekosistemlerinde baskın ağaç türü olan P. brutia’nın allelopatik
etkisinin, diğer bitkiler üzerinde olumsuz bir baskı unsuru olabileceğine
işaret etmiştir.

NO

BIYO30

BAŞLIK

OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF: PHLOMIS LYCIA D.
DON

YAZARLAR

Suleyman BERBERLER, Nurdan SARAÇ

E-POSTA

s.berberler@hotmail.com, sarac_63@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada; Muğla bölgesinden toplanmış Phlomis lycia’nın etanolik
ekstraktının lipaz inhibitör aktivitesi belirlenmiştir. P. lycia ’nın etanolik
ekstraktının 2 mg/ml konsantrasyonu % 32.60 oranında lipaz inhibitör
aktivitesi göstermiştir. Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, P.
lycia’nın doğal lipaz inhibitör ajanlarının üretiminde hammadde olarak
kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu görülmektedir.
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NO

BIYO31

BAŞLIK

ALTHEA OFFICINALIS BİTKİSİNİN ANTİNİKROBİYAL VE ANTİQUORUM SENSING AKTİVİTELERİ

YAZARLAR

Cansu ARTUÇ, Özgür CEYLAN

E-POSTA

Cansuartuc_@hotmail.com

ÖZET

Halk arasında Gül Hatmi olarak bilinen ve alternatif tıpta kullanılıyor olan
Althea officinalis bitkisinin alkol ve su extraktları hazırlanarak sekiz tane
bakteri üzerinde Antimikrobiyal aktivitesi incelenmiştir. Biyosensör suş olan
CV026 bakterisi ile yapılan MIC testi sonucunda MIC altı
konsantrasyonlara ise Anti-QS aktivitesi testi uygulanmıştır. Sonuçlar
değerlendirilmiştir.

NO

BIYO32

BAŞLIK

ANTİMİKROBİYAL TEKNOLOJİDE NANO ÖLÇEKLİ YAKLAŞIMLAR

YAZARLAR

Tuba BAYGAR, Aysel UĞUR

E-POSTA

tubaygar@mu.edu.tr

ÖZET

Antibiyotiklere karşı dirençli olan mikroorganizma sayısının artması ve
neden oldukları sorunların çözümü için yapılan harcamaların yüksek
olması nedeniyle araştırmacılar, direnç geliştirmeyen ve ekonomik yeni ve
etkili antimikrobiyal maddeler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada,
sahip oldukları fizikokimyasal karakterler ve antimikrobiyal aktivite gibi
biyolojik özelliklerinden dolayı metal nanopartiküllerin kullanımı hakkında
bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
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NO

BIYO33

BAŞLIK

YAPAY MİDYE TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK AĞIR METAL
BİRİKİMİNİN İZLENMESİ

YAZARLAR

Tuncer Okan GENÇ, Fevzi YILMAZ

E-POSTA

okangenc@mu.edu.tr

ÖZET

Sucul ortamda ağır metallerin geleneksel izleme ile belirlenmesi su,
sediment ve canlı bünyesindeki metaller karıştırılarak yapılır fakat bu pasif
örnekleme cihazı sayesinde laboratuar koşulları altında yaşayan midyelere
benzer şekilde metalleri bünyesine alabilen yapay midyeler kullanılarak
sucul ortamdaki metal birikimi hesaplanmaktadır.

NO

BIYO34

BAŞLIK

YÜKSEK BOR KONSANTRASYONLARININ FARKLI BUĞDAY
GENOTİPLERİ ÜZERİNDE KÖK GELİŞİMİNE ETKİLERİ

YAZARLAR

Ayfer SARITAŞ, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ, Ş.Serter ÇATAV

E-POSTA

ayferrsaritas@gmail.com

ÖZET

Su kültüründe yetiştirilen farklı buğday genotiplerine 5 farklı
konsantrasyonlarda bor uygulaması yapılmıştır. 24 ve 48 saatlik bor
uygulaması sonucunda kök büyüme parametresine bakılarak istatiksel
analizi yapılmıştır.

NO

BIYO35

BAŞLIK

MUĞLA İLİNDEKİ BALIK GEÇİTLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

YAZARLAR

Burçak Merve TANRIÖVER, Fevzi YILMAZ

E-POSTA

burcakmervetanriover@gmail.com

ÖZET

Günümüzde sucul sistemler üzerine artan taleplerin karşılanabilmesi için
pek çok bent,baraj regülatör ve hidroelektrik santral gibi yapılar
kurulmaktadır. Bu yapılar sucul canlıların memba ve mansaba olan
göçlerini olumsuz etkilemektedir. Balık geçitleri, balıkların memba ve
mansaba olan göçlerini kolaylaştıran yapılardır. Değişik tarzda modelleri
mevcuttur. Muğla ilinde yapılacak olan çalışmada ticari ve rekresyonel
olarak önem taşıyan balık türleri populasyonlarında düşüşün azalacağı
düşünülmektedir.
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NO

BSM01

BAŞLIK

HAVALİMANI PİST VE TAX YOLLARINDA YABANCI CİSİM TESPİTİ

YAZARLAR

Orhan GUVEN, Ufuk BAL

E-POSTA

orhan.guven.bm@gmail.com

ÖZET

Fod (foreign object damage), havalimanlarında uçak güvenliği açısından
tehlike oluşturan materyallerdir. Çalışmada Pist ve Tax yolu banketlerine
yerleştirilmiş kamera görüntülerinden, görüntü işleme yöntemleri
kullanılarak yabancı cisim (fod) tespiti yapılmıştır. Çalışma tasarımı Annex14 havacılık el kitabı dikkate alınarak planlanmış ve testler Milas-Bodrum
Havalimanında gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk çalışmaların başarımı % 80
düzeyindedir.
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ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

NO

CEV01

BAŞLIK

TURİZME YÖNELİK TARIM UYGULAMALARININ, ÇEVREYE VE
EKOTURİZME ETKİLERİ; ÇANDIR EKOLOJİK KÖYÜ ÖRNEĞİ

YAZARLAR

Selma ATABEY, Arzu GÜRDOĞAN, İbrahim YOKAŞ

E-POSTA

s.atabey@mu.edu.tr

ÖZET

Çandır köyünün ekolojik köy oluşu ile birlikte meydana gelebilecek
değişimler gözlemlenerek turizme dayalı organik tarım ve ekoturizm
çalışmalarının çevreye ve yerel halka yansımaları gözlemlenecektir. Aynı
zamanda organik tarım ve ekoturizm çalışmalarında aktif rolü olan yerel
üreticilere uygulanacak anketlerden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek
beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmeye çalışılacaktır.

NO

CEV02

BAŞLIK

PEYZAJ ALANLARINDA ATIKSU ARITMA ÇAMURU KULLANIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

YAZARLAR

Gözde ÖZYURT, Hülya AKAT, İbrahim YOKAŞ

E-POSTA

gozdeozyurt_91@hotmail.com

ÖZET

Atık su arıtma çamurlarının çevrenin korunması amacıyla çevreye uyumlu
yöntemlerle bertaraf edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım
doğrultusunda, atık su arıtma çamurları; tarımsal alanlarda, orman
alanlarında, park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarında kullanılarak
bertaraf edilebilmektedir. Ancak, arıtma çamurlarının tarım alanlarından
ziyade; yeşil alan, şehir peyzajı ve fidancılıkta kullanımlarının daha yoğun
olduğu görülmektedir.
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NO

CEV03

BAŞLIK

HAYIT (VITEX AGNUS-CASTUS L.) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN
EKSTRAKTLARIN ORMAN ZARARLISI ÇAM KESEBÖCEĞİ
(THAUMETOPEA PİTYOCAMPA DEN. & SCHİFF.) LARVALARİNA
KARŞI KULLANILMASI

YAZARLAR

Murat VARÇİN, Memiş KESDEK

E-POSTA

ÖZET

Ülkemiz coğrafi konumu ve topoğrafik yapısı nedeniyle geniş oranlarda
ormanlık alanlara sahiptir. Ormanlar doğal güzelliği, biyo-çeşitlilik, canlılara
yuva, besin ve oksijen desteği sağlaması ve insanların çeşitli ihtiyaçlarını
karşılaması bakımından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı,
ormanların en büyük zararlılarından birisi olan çam keseböceği
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.)’nin 1., 2., 3. ve 4. dönem
larvalarına karşı, Hayıt (Vitex agnus-castus) bitkisinden elde edilen
ekstraktların larvasit (larva öldürücü) etkisini araştırmaktır.
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ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

NO

EBE01

BAŞLIK

MOBİL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BİR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMASIYLA YETERLİLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Melih BÖLÜKBAŞI, İzzet PEMBECİ

E-POSTA

melihbolukbasi@gmail.com

ÖZET

Bu çalışma okullardaki ölçme ve değerlendirme sisteminin, mobil
teknolojileri de destekleyen bir web uygulamasını kullanarak,
uygulanmasını konu edinmiştir. Uygulama sonucunda öğretmenler
kullandıkları öğretim tekniklerinin başarılarını meslektaşlarının başarıları ile
karşılaştırabilmektedirler. Öğrenciler ise verdikleri yanıtlarla ilgili hızlı geri
dönüt alarak öğrenme eksikliklerini giderebilmektedirler.

NO

EBE02

BAŞLIK

VERİ ŞİFRELEME ALGORİTMALARININ KULLANIMI İÇİN AKILLI BİR
SEÇİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

YAZARLAR

Menduh YILMAZ, Serkan BALLI

E-POSTA

menduhyilmaz@outlook.com

ÖZET

Seçilen dosya profiline göre bulanık mantık tabanlı uzman sistem
kullanılarak en verimli şifrelemeyi yapabilen dosya şifreleme algoritması
tespit edilmektedir.
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NO

ELEK01

BAŞLIK

KAPİLER DOLUM ZAMANI ÖLÇÜM CİHAZI

YAZARLAR

Bilal AKTAŞ, Pınar ATAK, Ufuk BAL

E-POSTA

pnratk@ymail.com bilalaktas@ymail.com ufukbal@mu.edu.tr

ÖZET

Kapiler Dolum Zamanı (CRT), çevresel dokularda kan dolaşımını
değerlendirmede kullanılan, WHO’nun Acil Sınıflandırma klavuzunda
bulunan önemli bir parametredir. Işık kaynakları, solenoid, mikroişlemci
kullanarak tasarlanan cihazla parmak ucundan soğurulan ışığın değişimi
izlenerek CRT, kalp ritmi , satürasyon tespit edilecektir. Mevcut
tasarımlardan farklı olarak uygulanan kuvvet ve baskı süresi standardize
edilecektir.
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ENERJİ ANABİLİM DALI

NO

ENE01

BAŞLIK

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON RİSK ALGISI

YAZARLAR

Emine Handan OYLUMLUOĞLU, Tayfun BÜKE

E-POSTA

eminehandan@gmail.com

ÖZET

Belirli bir eğitim seviyesine sahip ve eğitilmesi daha kolay olan gençlerde
radyasyon bilgi seviyesinin ve söz konusu risk algılarının öğrencilerin konu
ile ilgili eğitimli olmaları durumunda belirlenmeleri ve gençlerde radyasyon
riskleri konusunda algı yanlışlıklarını düzeltilmesinin ve radyofobi etkisinin
belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda literatürden yararlanarak 20
sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve anket, çalışma sürecinde, Muğla
Menteşe Gazi Anadolu Liselerinin 11. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.

NO

ENE02

BAŞLIK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI

YAZARLAR

Seçkin KİRAZ, Rüştü EKE

E-POSTA

kiraz1273@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada fotovoltaik ve termal (PVT) sistemler tanımlanmıştır. Güneş
gözeleri üzerine düşen güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine
dönüştürürken bu yüzeyin alt tarafında bulunan katman ile gelen enerjinin
elektrik dönüşümde kullanılamayan kısmı ve malzemenin çalışmasından
dolayı açığa çıkan ısı akışkanın ısıtılmasında kullanılmış ve tasarlanan
1kW gücündeki sistem ile elde edilen elektrik enerjisi şebekeye aktarılırken
ısı da bir adet serpantinli eşanjör yardımıyla kullanılacak hale
getirilmektedir. Ayrıca bu tür PVT modül ile içerisinden sıvı geçirilmeyen
PVT modül için enerji ölçüm ve analizleri gerçekleştirilmektedir.
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NO

ENE03

BAŞLIK

PN EKLEM TEORİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

YAZARLAR

Sümeyra SAÇAKLI, Neşe KAVASOĞLU

E-POSTA

Sumeyra_890329@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada güneş enerjisinin tarihçesi, güneş pili yapımında kullanılan
malzemeler, özellikleri ve bu malzemelerin güneş pili olarak çalışması için
gerekli olan fotovoltaik çevrim, güneş pili eşdeğer devre ve güneş pili
karanlık-aydınlık devre akım-gerilim eğrisi anlatılmıştır.

NO

ENE04

BAŞLIK

ALTERNATİF ISI KAZANIMLI VE TOPRAK DEPOLU GÜNEŞ PANELİ
TASARIMI

YAZARLAR

Ahmet Gürhan ARICI, Faruk ŞEN

E-POSTA

gurhanarici@aricigrup.com

ÖZET

Maliyetine karşılık en verimli evsel güneş paneli sistemi tasarlanmıştır.
Kurulacak olan sistem bir yandan enerji elde ederken diğer yandan binaya
izolasyon görevi görmektedir. Bu durum alternatif ısıl enerji karı
sağlamaktadır. Yapılacak sistem ile ekonomiklik ve verimlilik yönünden tüm
güneş paneli sistemlerinin önüne geçilmesi planlanmaktadır.
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NO

ENS01

BAŞLIK

AMONYAK-SU ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN EV TİPİ
KLİMALARIN SOĞUTMA YÜKLERİNE EŞDEĞER TASARIMININ
TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

YAZARLAR

Kutay AYDIN, Ali KEÇEBAŞ

E-POSTA

kutayayd@hotmail.com

ÖZET

Absorbsiyonlu soğutma sistemi, sıcaklığı 100°C ile 200°C arasında olan
ucuz bir ısıl enerji kaynağı bulunduğu zaman ekonomik bir soğutma
yöntemidir. Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sisteminin günlük hayatta
kullanılan ev tipi klimaların soğutma yükleri baz alınarak bu sistemin
evlerde kullanılması halinde gerekli olan çalışma parametrelerinin
hesaplanması hedeflenmektedir. Sayısal analizlerde MathCAD programı
kullanılmıştır. Bu çalışma ile sonuç olarak absorbsiyonlu soğutma
sisteminin ev iklimlendirmesine uygun termodinamik özellikleri elde
edilmiştir.

NO

ENS02

BAŞLIK

BODRUM, MENTEŞE, MİLAS, YATAĞAN BÖLGELERİNİN RÜZGÂR
VERİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

YAZARLAR

Taner AKKOYUNLU, Faruk ŞEN

E-POSTA

aktaner@gmail.com

ÖZET

Çalışmada mevcut yerlerin rüzgâr hız ve yön verileri 2000-2014 yıllarını
kapsayacak şekilde meteoroloji istasyonlarından alınmış, veriler ışığında
rüzgâr potansiyelleri weibull parametrelerine göre hesaplanmış, MINITAB
programıyla karşılaştırılmış, WRPLOT programıyla da rüzgâr yön ve hız
bilgileri oluşturulmuştur. Çalışmada ayrıca dünya ve Türkiye’nin rüzgâr
potansiyeli verileri karşılaştırılmıştır.
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NO

ENS03

BAŞLIK

MUĞLA BÖLGESİ’NİN RÜZGÂR POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE
RÜZGÂR ENERJİSİ ANALİZİNİN YAPILMASI

YAZARLAR

Ramazan ÖZKAN, Faruk ŞEN

E-POSTA

ramazanozkan@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’nin güney batı kıyı şeridinde bulunan Muğla
Bölgesinin rüzgâr karakteristikleri ve rüzgâr enerjisi potansiyeli
incelenmiştir. Bu amaçla, Muğla Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü’nden, 2010 ve 2013 yıllarını kapsayan 10 m yükseklikten elde
edilen rüzgâr verileri bölgedeki 4 farklı istasyon (Datça, Fethiye, Marmaris,
Köyceğiz ilçeleri) için alınmış ve bu veriler Weibull dağılım metodu ve
WaSP rüzgâr analiz programı kullanılarak incelenmiştir. Değerlendirmeler
sonucunda ilçelere uygun türbin seçimi yapılmıştır

NO

ENS04

BAŞLIK

KARBONDİOKSİT SALINIMLARININ AYRIŞTIRILMASINDA KULLANILAN
YÖNTEMLER

YAZARLAR

Emine Yağız GÜRBÜZ, Tayfun BÜKE

E-POSTA

eminegurbuz@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, karbondioksit emisyonunun artmasına neden olan iktisadi
faktörler açıklanmış ve bunların Kaya denklemi ile nasıl ayrıştırılacağına
yer verilmiştir. Böylece, ilgili denklemden türetilen ve literatürde kullanılan
ayrıştırma metotları olumlu ve olumsuz taraflarına göre değerlendirilerek,
ayrıştırma analizi hakkında genel bilgi verilmiştir.
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FİZİK ANABİLİM DALI
NO

FIZ01

TITLE

CHARACTERISATION OF COMPLEX MODULUS BY RC EQUIVALENT
CIRCUIT MODELLING

AUTHORS

Y. ALTINAY, B. KOCAKIR, Ş. ÖZDEN, M. BAYHAN, A. DÖNMEZ, E.
KARAMAN, H. BAYHAN

E-MAIL

yaseminturkoglu@mu.edu.tr

ABSTRACT

Immitance spectroscopy [IS] involves the measurement of the electrical
through a signal frequency response of the dielectrics, semiconductors,
electrolytes, biological cells, and polycrystalline, amorphous, and singlecrystalline materials. There are the four basic immittance functions which
are impedance, admittance, complex modulus and complex permittivity.
̃ or, its inverse, the complex permittivity 𝜀̃
The complex modulus function 𝑀
is a vital factor to be implemented of the analysis of dielectric materials.

NO

FIZ02

BAŞLIK

GÜNEŞ PİLLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAZARLAR

Bilal KARAHAN, Neşe KAVASOGLU

E-POSTA

bkarahan272@gmail.com

ÖZET

Çalışmamda güneş pilleri hakkında genel bilgi vererek, tarihçesine, bir
evde kullanım şekline, kullanım alanlarına ve sonuçlarına değinilmiştir.
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NO

FIZ03

BAŞLIK

MANYETOKALORİK ETKİ GÖSTEREN GADOLİNYUM TABANLI
ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

YAZARLAR

Naim Utku OTÇU, Atilla COŞKUN

E-POSTA

utku_otcu_5685@hotmail.com

ÖZET

Sol-jel yöntemi kullanılarak, yeni nesil YBCO süperiletken bileşikler
üretilmiştir. Üretilen bileşikler farklı sıcaklıklarda 72 saat ısıl işleme tabi
tutulmuşlardır. Yapısal ve elektriksel karakterizasyon ölçümleri sonucunda,
en iyi ısıl işlem sıcaklığı olarak 920 oC tespit edilmiştir. Tüm bileşikler,
sinterleme sıcaklığına bağlı olarak 65-80 K arasında sıfır direnç özelliği
göstermişlerdir.

NO

FIZ04

BAŞLIK

ÜRETİM TEKNİKLERİNİN BİZMUT TABANLI YÜKSEK SICAKLIK
SÜPERİLETKENLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

YAZARLAR

Önder BATTAL, Atilla COŞKUN

E-POSTA

onderbattal@hotmail.com

ÖZET

Katı hal tepkime, sol-jel, amonyum nitrat ve eritme-döküm gibi farklı üretim
tekniklerinin, Bi-2223 yüksek sıcaklık süperiletkeninin fiziksel özellikleri
üzerine etkisi incelenmiştir. Yapısal karakterizasyonlar, atomik kuvvet
mikroskobu, taramalı ve geçirmeli elektron mikroskobu, x-ışınları kırınım
difraktometresi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca elektriksel ve manyetik
özellikler incelenerek, süperiletkenlik geçiş sıcaklıkları tespit edilmiştir.
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NO

FIZ05

BAŞLIK

DALGA BOYUNA BAĞLI OLARAK N-CDS/P-CDTE GÜNEŞ PİLİNİN
TERS DOYMA AKIMI VE DİYOT FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Çağdaş KOÇAK, Görkem OYLUMLUOĞLU, Habibe BAYHAN

E-POSTA

cagdaskocak@mu.edu.tr

ÖZET

Yüksek verimli güneş pili üretimi ve tasarımı için uygun parametrelerinin
seçilmesi, deneysel verilerden güneş pili aygıt parametrelerinin doğru
hesaplanması sonucu elde edilir. Bu çalışmada farklı dalga boylarındaki
aydınlatma altında seçilen farklı besleme gerilimi değerlerine bağlı olarak,
ince film n-CdS/p-CdTe güneş pili aygıt üzerine I-V ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.

NO

FIZ06

BAŞLIK

CDCL2 ORTAMINDA UYGULANAN ISIL İŞLEM SÜRESİNİN CDS/CDTE
İNCE FİLM GÜNEŞ PİLİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ELEKTRİKSEL
KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

YAZARLAR

Şadan ÖZDEN, Habibe BAYHAN, Murat BAYHAN, Jonathan D. MAJOR,
Ken DUROSE

E-POSTA

sozden@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada farklı sürelerde CdCl2 ortamında ısıl işlem uygulanmış ince
film CdTe/CdS güneş pilleri bazı elektriksel karakterizasyon yöntemleri
kullanılarak incelenmiştir. Verimi yüksek aygıt üretimi için ideal ısıl işlem
süre aralığı belirlenmiştir. İşlem süresindeki artışın kusur durum
yoğunluğunun azalmasına yol açarak heteroeklem ara yüzünü iyileştirdiği
ve seri direnç etkilerini azalttığı belirlenmiştir.

36

NO

FIZ07

BAŞLIK

PECULIARITIES OF SPECIFIC TEXTURES OF NEMATIC-CALAMITIC
MESOPHASE IN LYOTROPIC LIQUID CRYSTALLINE SYSTEMS

YAZARLAR

Pinar Özden, Arif NESRULLAZADE

E-POSTA

pozden@mu.edu.tr

ÖZET

The aim of this work is investigation of some morphologic peculiarities of
the nematic – calamitic mesophase in lyotropic liquid crystalline systems.
Character of texture transformations and structural peculiarities of the nonaligned and aligned textures of the nematic-calamitic mesophases have
been studied.
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OPTICAL REFRACTIVE PROPERTIES OF NEMATIC CALAMITIC
MESOPHASE: AMHIPHILE/WATER/ALIPHATIC ALCHOL LYOTROPIC
SYSTEMS.
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In this work we are interested in optical refractive properties of optical
anisotropic nematic-calamitic NC mesophase in the ternary lyotropic
systems. Effect of amphiphile, water and aliphatic alcohol on the optical
refractive properties of above mentioned lyotropic systems have been
investigated.
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GAUSSYEN POTANSİYELİ İLE SINIRLANDIRILMIŞ KUANTUM
NOKTANIN MANYETİZASYONU
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Bu çalışmanın amacı, Gaussyen potansiyeli ile kısıtlanmış kuantum
noktanın manyetizasyonunu belirlemek ve parabolik potansiyel ile
sınırlandırılmış kuantum nokta ile karşılaştırmaktır. Gaussyen potansiyeli
parabolik potansiyele göre daha gerçekçi ve uygulanabilir bir model olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yapay atomda denilen bu parçacıkların manyetik
özelliklerinin belirlenmesi, özellikle bilgi depolama alanında tasarlanacak
aygıtların anlaşılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.
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MİKROKRİSTAL SİLİSYUM İNCE FİLM MALZEMELERİN FARKLI GAZ
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YÜKTAŞINIMI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
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Mikrokristal silisyum ince film malzemelerin yüksek saflıkta azot, argon,
helyum ve oksijen gazı atmosferlerinde yaratılan elektronik değişimler
sıcaklığa bağlı karanlık öziletkenlik, fotoöziletkenlik ve kararlı durum
fotoyüktaşıcı ağı yöntemi (SSPG) ile incelendi. Azot, helyum ve argon
gazlarının malzeme üzerinde geri dönüşümlü etkiler bıraktığı, oksijen
gazının ise geri dönüşümsüz etkiler bıraktığı belirlenmiştir.
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FARKLI ÜRETİM HIZLARI İLE BÜYÜTÜLMÜŞ KALIN, YÜKSEK
KRİSTALLİ, N-TİPİ İLETKENLİĞE SAHİP MİKRO-KRİSTAL SİLİSYUM
MALZEMELERDE SAF SU İLE OLUŞTURULAN METASTABİLİTE
ETKİSİNİN DBP VE SSPG YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
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Güneş pilleri üreticileri için üretim hızları çok önemlidir. Bu kapsamda VHFPECVD tekniği ile 0,08nm/s ve 1,57nm/s hızlarında mikro-kristal silisyum
filmler üretilmiştir. Üretilen filmlerde oluşan elektronik değişimlerin
belirlenebilmesi için malzemeler 80C saf su içinde bekletildikten sonra
vakum ortamında karanlık iletkenlik, foto iletkenlik, iki demetli fotoiletkenlik
(DBP) ve SSPG yöntemleri ile incelenmiştir.
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KUSUR SPEKTROSKOPİ YÖNTEMLERİ VE CIGSE TABANLI GÜNEŞ
PİLLERİNDEKİ ELEKTRONİK KUSURLAR
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Admittans (AS), Derin Seviye Geçiş Spektroskopi (DLTS) ve Kapasitans
Gerilim (CV) profili olarak bilinen kusur spektroskopi yöntemleri, yarıiletken
malzemelerinin elektriksel sinyal altındaki davranışlarını incelemede ve bu
tür malzemeleri karakterize etmekte geniş bir yer tutmaktadır. İnce film
heteroeklem CIGSe tabanlı güneş pili kalkoprit ailesi olarak bilinen bileşik
yarıiletken gruplarındandır. CIGSe tabanlı ince film güneş pili yapısında 20
farklı saf kusur ve birçok kusur çifti bulunmaktadır. Bu çalışmada ise ele
alınan ince film CIGSe güneş pilleri üzerine yukarıda bahsedilen kusur
spektroskopi yöntemleri uygulanarak aygıt performansını etkileyen kusur
durumları incelenmiştir.
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ABSTRACT

In this study, energy yield of a PV array is predicted from the power output
of the tested module. Back contact mono-crystalline Si PV module and PV
array made up of that PV modules are used in this work. The PV module
with 95 W p rated power has been monitored outdoor under different
meteorological conditions at Mugla in Turkey.
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Manyetik
hipertermi,
kanserin
iyileştirilmesinde
manyetik
nanomalzemelerin kullanıldığı bir tedavi şeklidir. Çalışmalarımızda,
kemoterapi, radyoterapi gibi standart yöntemlere göre birçok avantajı
bulunan hipertermi tedavilerinde kullanılmak üzere, istenilen yapısal
(homojen, istenilen boyutlarda, farklı geometrilerde) ve manyetik
özelliklerde manyetik nanomalzemelerin üretimi gerçekleştirilerek yapısal
ve manyetik özellikleri incelenmekte, üretim ve uygulama optimizasyon
koşulları açığa çıkarılmaktadır.
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MANYETOKALORİK ETKİ GÖSTEREN GADOLİNYUM TABANLI
ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
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Bu çalışmada, oda sıcaklığı civarında manyetik geçişe ve düşük alan
değişimlerinde yüksek MKE değerine sahip gadolinyum tabanlı bileşikler
hazırlanmıştır. Bu bileşikler, ark eritme fırını kullanılarak alaşım, e-beam
ince film hazırlama sistemi kullanılarak da ince film olarak üretilmiştir.
Yapısal karakterizasyonlar, atomik kuvvet mikroskobu, taramalı elektron
mikroskobu, x-ışınları kırınım difraktometresi kullanılarak yapılmıştır.

NO

FIZ16

BAŞLIK

ÇOK
PARÇACIKLI
PARABOLİK
TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ
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Düşük boyutlu sistemler gösterdikleri ilginç özelliklerle geleceğin birçok
teknolojilerinde önemli yapı taşlarından biri olacağı düşünülmektedir.
Parabolik potansiyel ile kısıtlanmış kuantum kuyuları ise gerçekçi ve
teknolojiye uygulanabilir bir modeldir.
Bu çalışmada, Parabolik
Potansiyelle sınırlandırılmış çok parçacıklı GaAs kuantum noktaların
termodinamik özellikleri sıcaklık, manyetik alan ve Gausyen potansiyelin
derinliği gibi farklı parametrelere bağlı olarak incelenecektir.
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GAUSYEN POTANSİYEL İLE SINIRLANMIŞ TEK ELEKTRONLU
KUANTUM NOKTANIN İSTATİSTİKSEL MEKANİKSEL MODELLENMESİ
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ÖZET

Son yıllarda kuantum noktalar, yoğun madde fiziğinin öne çıkan önemli
konularından biridir. Bu çalışmada, tam Zeeman teriminin varlığında
Gausyen Potansiyelle sınırlandırılmış GaAs kuantum noktaların
modellenmesi yapılacak ve sıcaklık, manyetik alan, gausyen potansiyelin
erimi, Lande g çarpanı, etkin potansiyel ve Gausyen potansiyelin derinliği
gibi farklı parametrelere bağlı olarak ısı kapasitesi ve entropinin değişimleri
incelenecektir.
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PECULIARITIES OF SPECIFIC TEXTURES OF NEMATIC MESOPHASE
IN THERMOTROPIC LIQUID CRYSTALS
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ÖZET

The morphologic and structural properties of polycrystalline non-aligned
textures of thermotropic liquid crystals have been investigated in this work.
Specific textures of materials under investigations have been investigated
and their schematic structures are presented. Various types of such
textures (thread-like, marble-like, mosaic, schlieren etc.) and their
schematic structures are presented.
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OPTICAL REFRACTIVE PROPERTIES OF THERMOTROPIC NEMATIC
MESOPHASE IN 4-BUTOXYPHENYL-4-HEXYL BENZOATE
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In this study, temperature dependent optical refractive properties of 4butoxyphenyl-4-hexyl benzoate nematic liquid crystal have been
investigated for the heating process. The optical refractive properties
measurements were performed by the polythermic refractometry method,
using Abbe Refractometer and digital temperature controller. The n = n(T),
no  no (T ) , ne  ne (T ) , n  n(T ) and k·Q = k·Q(T) dependences are
presented.
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CONOSCOPIC IMAGES AND STRUCTURES OF ALIGNED TEXTURES
IN THERMOTROPIC NEMATIC LIQUID CRYSTALS
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In this work connection between the conoscopic images and types of the
aligned textures of thermotropic and lyotropic nematics have been studied.
Crystallo-optical, crystallo-physical and polarizing optical microscopy
methods were used. Schematic representation of structures of the aligned
textures in thermotropic and lyotropic nematics, and their corresponding
conoscopic images are presented.
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HENDEK TİPİ DALGA BARİYERLERİNİN TİTREŞİM YALITIMI
PERFORMANSININ SAHA DENEYLERİ İLE İNCELENMESİ
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Bu çalışmada hendek tipi dalga bariyerlerinin titreşim yalıtımı performansı
saha deneyleri ile incelenmek istenmiştir. Detaylı bir zemin etüdünden
sonra sahada çeşitli titreşimler oluşturulmuş; titreşim kaynağının özellikleri,
titreşim frekansı, hareketin doğrultusu, hendek geometrisi ve dolgu
malzemesi gibi parametreler incelenmiştir. Elde edilen veriler, sonlu
elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulacak olan modele kalibre edilerek
nümerik olarak da incelenecektir.
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GEOTEKSTİL DONATILI İSTINAT DUVARI DAVRANIŞININ
BELİRLENMESİ İÇİN ARAZİ VE SONLU ELEMANLAR MODEL
ÇALIŞMASI
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ÖZET

Geotekstil donatılı zemin istinat duvarlarının, statik yükler altındaki
davranışı, sonlu elemanlar ve arazi modelleriyle incelenecektir. Öncelikle,
arazide oluşturulması düşünülen 3m yüksekliğindeki geotekstil istinat
duvarı iki boyutlu olarak modellenecek ve arazide gerçekleştirilecek
deneysel çalışmada elde edilecek veriler ile kalibre edilecektir. Gerekli
doğrulamalardan sonra, duvar yüksekliği, donatı uzunluğu, donatı ve dolgu
malzemesi özelliklerinin duvar davranışına etkisi parametrik analizlerle
araştırılacaktır.
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BULANIK YAŞAM ANALİZİ
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ÖZET

Bu tez, yaşam analizi, istatistiksel yaşam analizi modelleri, bulanık mantık,
bulanık modelleme ve bulanık mantığa dayanan yaşam analizi modelinin
geliştirilmesini kapsamaktadır. Tez çalışmasında ilk olarak istatistiksel
yaşam analizi modelleri ayrıntılı olarak incelenecek avantajları ve
dezavantajları araştırılacaktır. Ardından bulanık mantığın belirsizlik ve
eksik bilgi içeren veri setlerini modellemedeki başarısı dikkate alınarak
bulanık mantığa dayanan yaşam analizi modeli geliştirilecektir. Son
adımda, yaşam analizinde popüler veri setleri kullanılarak istatistiksel
yaşam analizi modelleri ile bulanık mantığa dayanan yaşam analizi
modelinin performansları karşılaştırılacaktır.
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CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL EŞBÜTÜNLEŞME
ANALİZİ
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ÖZET

Cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini
inceleyen çalışmalarda 3 temel görüşün olduğu görülmektedir. İlk görüşe
göre negatif ikinci görüşe göre pozitif, üçüncü görüşe göre ise zayıf bir
ilişkinin olduğudur.
Çalışmada 33 OECD ülkesinin 2003:01 - 2013:04 dönemi panel veri seti
oluşturulacak ve panel eşbütünleşme ilişkisi analiz edilecektir.
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SENDROMİK İZLEMEDE KULLANILAN ERKEN UYARI ALGORİTMALARI
VE BİR UYGULAMA
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Bulaşıcı hastalıkların kontrol edilmesi, halk sağlığının olmazsa
olmazlarındandır. Bir hastalığın varlığı ve yayılması konusunda sağlık
yetkililerini bilgilendirmek için yüzyıllar boyunca çeşitli izleme yöntemleri
kullanılmıştır. Teknolojinin gelişmesi, bilgisayarların yaygınlaşmasından
sonra izleme için kullanılabilecek programlama dilleri ve algoritmalar
geliştirilmiştir. Bu çalışmada bazı erken uyarı uygulamaları bir uygulama ile
birlikte verilecektir.
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SAĞDAN SANSÜRLÜ VERİLER İÇİN YARI-PARAMETRİK REGRESYON
MODEL TAHMİNİ
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Bu çalışma da sağdan sansürlenmiş açıklayıcı değişkenlerden elde edilen
cevap değişkenini kullanacak yarı parametrik bir regresyon modeli tahmin
edilecektir. Bu modelin kullanılmasının nedeni tutarlı ve yansız parametre
tahmininin bu yolla gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. Tutarlılık için
tamamlanmamış veriler yerine sentetik veriler kullanarak spline yöntemi ile
tahmin yapılması anlatılacaktır.
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YAZARLAR

Çağatay BAL

E-POSTA

cagataybal@mu.edu.tr

ÖZET

Yapay sinir ağlarında en iyi mimarinin seçilmesi işlemi, zaman serilerinde
öngörü için kullanılacak sinir ağı modelinin en iyi sonucu verecek olan
model olduğu anlamına gelmektedir. Modelin ürettiği öngörü değerleriyle
sinir ağının hedef değerleri arasındaki hatayı minimum yapan mimari en iyi
öngörüyü dolayısıyla en iyi modeli temsil etmektedir.
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ABSTRACT

In this study, the water budget of Lake Salda will be evaluated by using insitu measurements and remote sensing data. Spatial maps will be mapped
from past to peresent with Landsat 7 and 8 satellite images. Also, water
budget of Lake Salda, located in Burdur sub-basin, will be calculated with
Thornthwaite Matter for last 15 years.
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ANTHROPOGENIC CONTAMINANTS-USING NATURAL ARCHIVES TO
TRACK SOURCES AND LONG-TERM TRENDS OF POLLUTION IN
LAKE SALDA

YAZARLAR
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ÖZET

In this study, gravity core was recovered on a floating platform. It has been
splitted into two, lithologically defined and scanned using XRF core
scanning and multi-sensor core logging devices. Pollution related elements
were detected at low concentrations which is related to geological
formations. The lake is anthropogenically polluted.
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KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE FEYHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ TABANINDAKİ
ÇÖKELLERİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ALANSAL DAĞILIMININ
İNCELENMESİ VE SU ALTI JEOTERMAL KAYNAKLARIN BU
ÖZELLİKLERE ETKİSİ
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ÖZET

Bu çalışma kapsamında, Köyceğiz gölü ve Feyhiye-Göcek körfezi
tabanındaki çökellerin jeokimyasal özelliklerinin alansal dağılımı ve su altı
jeotermal kaynakların bu özelliklere etkisi belirlenmiştir.
Çalışmalar
sonucunda, beş adet sualtı kaynağı tespit edilmiştir. Elde edilen sualtı
kaynaklarının çevresinden ve gölün tamamından ve körfez tabanından
toplamda 195 adet karot alınmıştır. Karotlar, X-Ray Fluoresance (XRF)
cihazında taranıp, elde edilen veriler haritalanıp, elementlerin alansal
olarak dağılımı araştırılmıştır. Elde edilen haritalara göre; Mg, Ar, Sr, As ve
Se elementlerinin değerleri sualtı kaynak noktalarının çevresinde, alansal
olarak, anormal şekilde artış göstermektedir.
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ABSTRACT

Erciyes.Eğrikuyu Monogenetic Field contains 104 scoria cones and several
maars. Scoria and lava flow samples from these cones primarily consist of
olivine, plagioclase, and pyroxene phenocrysts. These are olivine-basalts
in composition with 44.19-51.27 wt% SiO2. Most of the samples are mainly
transitional (i.e., ol-hy normative), but there are mildly alkaline (<5% ne
normative) samples as well.
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ABSTRACT

Geochemical character of magmatic rocks hosting epithermal systems is a
key feature and can be used as a prospective exploration tool for
epithermal deposits. In eastern Pontides, the Eocene magmatism thought
to be a favorable host for epithermal systems, appears to be associated
with postcollisional events.
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GREEN SYNTHESIS OF AG/AU NANOPARTICLES, ATTACHMENT ON
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ÖZET

In this study, a simple environmentally friendly and cost effective method
has been developed to synthesize Ag and Au nanoparticle. Reduction of
gold and silver ions during the reactions was analysed by uv spectroscopy.
Functionalized silica nanoparticles were initially decorated with Au and Ag
metals. The morpholgy of resultant particles was studied using SEM.
Presence of gold and silver particles on SiO2 sphere was confirmed by
XRD, FTIR, TGA. The particles were tested in antimicrobial study aganist
gram negative bacteria E. Coli in vitro. The spheres proved significantly
higher antibacterial efficacy against E. Coli.

NO

KIM02

BAŞLIK

YANMAYA DAYANIKLI POLİMER ESASLI KOMPOZİT YAPILAR

YAZARLAR

Burak ÖZÇELİK, Hüseyin ÇİÇEK

E-POSTA

burak.gng@windowslive.com

ÖZET

İnşaat, Otomotiv vs. gibi sektörlerde kullanılabilir yüksek sıcaklıklara
dayanıklı kompozitlerin sentezlenmesi.
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NO

KIM03

BAŞLIK

DATÇA PAPATYASININ (CHRYSANTHEMUM CORONARIUM) BAZI
BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ; İLAÇ VE KOZMETİK
ENDÜSTRİSİNDE HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Begüm Pınar DEMİRKENT, Nazan DEMİR

E-POSTA

b.demirkent@yahoo.com
Muğla’ ya özgü türlerden biri olan datça papatyasından (Chrysanthemum
coronarium) lipaz enzimi saflaştırılmıştır.

ÖZET

Öncelikle amonyum sülfat çöktürmesiyle protein miktarı belirlenmiştir. Daha
sonra her basamak için protein ve enzim aktivitesi tayini yapılmıştır.
Bitkinin enzim aktivitesi belirlendikten sonra bu bitkinin kozmetik
hammadde olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.

NO

KIM04

BAŞLIK

NANOPARTİKÜLER MADDE İLE SULARDAKİ AĞIRMETAL ARITIMI

YAZARLAR

Nurcan COŞGUN, Ahmet DEMİRAK, Selçuk AKTÜRK

E-POSTA

nrcnnc@gmail.com

ÖZET

Son yıllarda, birçok gelişmiş ülkelerde atık sulardaki ağır metalleri arıtmak
için çeşitli sistemler kurulmuştur. Ancak ağır metallerin arıtımı için temel
arıtma sisteminden bağımsız spesifik bir arıtma sistemlerine çok fazla
rastlanmamaktadır. Nanopartiküllerle atık sulardaki ağır metal arıtım
metotları üzerinde birçok araştırmalar yapılmaktadır. Ancak endüstride
uygulamaya yönelik çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada, sentezlenen
ve ön araştırması yapılan aktif karbonlu nanopartikülleri uygun bir dolgu
malzemesi içine yerleştirilerek kapalı devre su sisteminde bazı ağır metal
iyonlarının (Cd, Zn, Cu) arıtım uygulamaları incelenecektir.
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NO

KIM05

BAŞLIK

İYONLAŞTIRICI ELEKTROMANYETİK RADYASYONUN TUTULMASI
İÇİN POLİMER ESASLI TUNGSTEN(WOLFRAM) TUZLARI KATKILI YENİ
KOMPOZİT MADDE SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE DENEME
ÇALIŞMALARI

YAZARLAR

Ömer CAN, Gül Asiye AYÇIK

E-POSTA

chmstrycan@gmail.com

ÖZET

İyonlaştırıcı elektromanyetik radyasyon zırhlama malzemesi olarak yüksek
İEMR tutma özelliği ve düşük maliyeti nedeniyle kurşun ve kurşun katkılı
malzemeler kullanılır. Yüksek yoğunluk, toksisite, işlenme zorluğu, esnek
olmaması gibi dezavantajları nedeniyle son yıllarda kurşunun
dezavantajlarını giderecek alternatif zırhlama çalışmaları önem
kazanmıştır. Çalışmamızda tungsten ve tungsten tuzlarının takviye
malzemesi olarak kullanıldığı polimer esaslı kompozit zırhlama
malzemeleri geliştirilmiştir.

NO

KIM06

BAŞLIK

MİKRO AKIŞKAN HİDROJEL SİSTEMLER VE KONTROLLÜ İLAÇ SALIM
UYGULAMALARI

YAZARLAR

Sabiha DEMİRCİ, Fatma AYHAN

E-POSTA

sabihademirci87@gmail.com; fayhan@mu.edu.tr

ÖZET

Disiplinlerarası alanlarda genişleyen mikro akışkanlar küçük örnek
hacimleri, seri üretim için düşük maliyetli, difüzyonda mesafe kısalığı,
yüksek yüzey-hacim oranları, çoklu proseslerin entegre olabilmesi gibi
avantajlara sahiptir.
Çalışmada, makro hidrojeller sentezlenmiş, şişme ve salım özellikleri
incelenmiştir. Devamında mikro akışkan yapılı hidrojel sistemler
sentezlenecek ve ilaç salımı makro yapılı hidrojeller ile karşılaştırılacaktır.
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NO

BAŞLIK

YAZARLAR
E-POSTA

ÖZET

KIM07
DONÖR AZOT ATOMLARINA SAHİP YENİ TRİAZOL TÜREVİ
LİGANDLAR
VE
NI(II)
KOMPLEKSLERİ:
SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE DNA ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Oktay ERER, Ramazan GÜP
oktayerer@gmail.com
Platin kompleklerinin antikanser ilaç olarak kullanımından bu yana metal
bazlı antikanser bileşiklerine yoğun ilgi duyulmuştur. Bu çalışmada, N, N, N
koordinasyon bölgesine sahip 2-sübstitüe 1, 2, 3-triazol-N-oksit
ligandlarının sentezi için basit ve yeni bir metot geliştirilmiştir. Bu yöntemle
iki yeni triazol ligandı ve bunların Ni (II) kompleksleri sentezlenerek DNA
bağlanma ve kesme aktiviteleri incelenmiştir.

NO

KIM08

BAŞLIK

YENİ
OKSİM
METAL
KOMPLEKSLERİNİN
SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU VE DNA ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Murat BİLTEKİN, Ramazan GÜP

E-POSTA

muratbiltekin@hotmail.com.tr

ÖZET

Bu çalışmada 2,6-diasetilpridin dihidrazon ve 2-(-4-2-(hidroksiimino)
asetil)fenoksi) asetik asit ligandı kullanılarak suda çözülebilen, beş
koordinasyonlu, üçgen-bipiramit geometriye sahip yeni bir çinko(II)
kompleksi sentezlenerek yapısı karakterize edilmiştir. UV titrasyon ve
viskozimetre ölçümleri için CT-DNA bağlanma, jel elektroforez yöntemi ile
de oksidatif ve hidrolitik pBR 322 DNA kesme aktiviteleri belirlenmiştir.
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NO

KIM09

BAŞLIK

KOZMETİK GÜVENLİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

YAZARLAR

Meryem UÇKAYA, Yaşar DEMİR

E-POSTA

meryemuckaya@gmail.com
Kozmetiklerde kullanılan kimyasallar vücudumuza girdikten sonra
faydalanmak veya yok edilmek amacıyla enzimlerle etkileşmek zorunda
kalır. Katalitik bölgelerdeki bu kısıtlılıklardan faydalanarak kimyasal
maddelerin geometrik özelliklerinin ve taşıdıkları fonksiyonel grup
benzerliklerinin
belirlenmesi,
kozmetik
ürünlerde
güvenlik
değerlendirmesine katkı sağlayabilmektedir.

ÖZET

Bu çalışmada kozmetik ürünlerde kullanılması istenmeyen yasaklı
kimyasallarla kullanılmasında sakınca görülmeyen yasaksız kimyasalların
geometrik yapıları arasındaki benzerliklerinin ve farklılıklarının grup teorisi
kullanılarak belirlenmesi, bu kimyasallarda sıklıkla rastlanan fonksiyonel
grupların analiz edilmesi amaçlandı. Materyal olarak, kozmetik ürünlerde
kullanılması yasaklanmış 250 adet ve kullanılması serbest olan 80 adet
kimyasal maddeye ilişkin molekül formülü kullanıldı. Bu formüllerin iki ve üç
boyutlu yapıları çizildi ve içlerinde bulunan fonksiyonel grupların türleri ve
sayıları belirlendi. Metot olarak ise formüllerin iki ve üç boyutlu yapılarını
çizmek amacıyla “Chem-BioOffice Ultra 13.0 Suite” kimyasal çizim
programının ücretsiz Free Trial versiyonu kullanıldı. Ayrıca üç boyutlu
çizimler için “Autodesk 3D Max” programının Üniversitemiz tarafından
kullanıma sunulan “Kampüs Lisanslı” versiyonu kullanıldı. Çizilen
moleküllerin geometrik özelliklerini Grup Teorisine göre analiz etmek ve
mevcut fonksiyonel grupların tür ve sayılarını belirlemek amacıyla Prof. Dr.
Yaşar Demir tarafından yazılan Excel uygulamaları kullanıldı.
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NO

KIM10

BAŞLIK

PORTAKAL (CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK) ÇİÇEĞİNDEN
PEROKSİDAZ ENZİMİ SAFLAŞTIRILMASI VE ENDÜSTRİDE
KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

YAZARLAR

Fatih UÇKAYA, Nazan DEMİR

E-POSTA

fatihuckaya@gmail.com
Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, birçok meyvenin
ekonomik olarak üretildiği nadir ülkeler arasındadır. Yaklaşık 62 milyon ton
olan dünya portakal üretiminin %1,4’ü ülkemizde gerçekleşmektedir.
Endüstriyel olarak kullanımı ve yüksek oranda üretimi sebebiyle
çalışmamızda portakal çiçeği tercih edildi.

ÖZET

Peroksidaz (E.C. 1.11.1.7), hidrojen atomlarını verme eğiliminde olan
bileşikler ile bu atomları alıcı durumunda olan H2O2 arasındaki reaksiyonu
katalizleyen bir oksidoredüktazdır. Peroksidaz enzimi bitkilerde hormonal
düzenleme, savunma mekanizmaları, lignin biyosentezi, sebze ve
meyvelerde indolasetik asit miktarının ayarlanması gibi hayati
fonksiyonlara sahiptir. Peroksidaz endüstride gıda prosesi süresince
şekillenen reaktif oksijen türlerinin indüklenmesinde, fenollü reçine
sentezlerinin katalizlenmesinde, atık sularda oluşan toksik fenollerin
bozulmasında, sentetik boyalarda renk giderilmesinde, organik
çözücülerde fenollerin polimerizasyonunda, ağartma işlemlerinde kullanılan
hidrojen peroksitin ve boyama işleminde kullanılan büyük molekül ağırlıklı
boyaların parçalanmasında ve tıbbi tanı kitlerinde katalizör olarak
kullanılmaktadır.
Üçlü faz ayırma tekniği özellikle enzimlerin ayrımında son yıllarda oldukça
başarılı bir şekilde kullanılabilen basit ve tek adımlı bir prosedürdür.
Teknikte sulu çözeltilerden enzimleri ayırmak için bir tuz ve organik çözücü
kullanılır.
Bu çalışmada peroksidaz enzimi, üç fazlı ayırma tekniği kullanılarak
saflaştırıldı. T-bütanol, amonyum sülfat oranları tayin edildi. 4aminoantipirin substratı ile enzimin optimum pH ve optimum sıcaklık
değerleri belirlendi. Substrat için KM ve Vmax değerleri tespit edildi. SDSPAGE kullanılarak enzimin saflığı ve molekül ağırlığı belirlendi. Son olarak
enzimin glukoz tayin kitinde aktivitesi ölçülerek standart glukoz kitiyle
kıyaslandı.
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NO

KIM11

BAŞLIK

İLAÇ ATIKLARININ ÇEVRESEL ETKILERI

YAZARLAR

Tamer UZUN, S. İlteriş YILMAZ, Mehmet UĞURLU

E-POSTA

ilterisyilmaz@gmail.com

ÖZET

Tedavi işlevini yerine getirmeleri için kimyasal yapılarını uzun süre
koruyacak şekilde üretilen ilaç etken maddeler doğal ortamda
bozunmadan uzun süre kalabilmekte, toksik özellikleri ile çevre ve insan
sağlığını tehdit etmektedir. Bunların içinde antibakteriyel özelliklerinden
dolayı biyolojik ayrışmaya karşı dayanıklı olan antibiyotikler, çevrede
antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
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NO

KIM12

BAŞLIK

ELEKTROKATALİTİK OKSİDASYON PROSESLERİNİN ENDÜSTRİYEL
UYGULAMALARI

YAZARLAR

S. İlteriş YILMAZ, Muslih GÜNBELDEK, M. Tamer UZUN, Mehmet
UĞURLU

E-POSTA

ilterisyilmaz@gmail.com

ÖZET

Elektrokimyasal arıtım yöntemleri, evsel ve endüstriyel atıksular ile içme
sularının arıtmında kullanılmaktadır. Dışarıdan desteklenen elektron
transferi ile elektrot elektrolit arayüzeyinde gerçekleşen elektrokimyasal
proseste, sulu ortamda oluşan serbest radikaller, maddelerin tamamen
mineralizasyona uğramasına, toksik organik maddelerin CO2 ve H2O gibi
son ürünlere kadar dönüşebilmesine imkan sağlar.

NO

KIM13

BAŞLIK

BOR İÇEREN KOPOLİMERİK PARTİKÜLLERİN ÜRETİMİ VE
ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Emir Ahmet KUTLUCA, Hüseyin ÇİÇEK

E-POSTA

e.ahmet.kutluca@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmada süspansiyon polimerizasyon yöntemi ile sentezlenen 4vinilbenzil klorür P(VBC) partiküllerin yüzeyine, atom transfer radikal
polimerizasyonu (ATRP) veya RAFT polimerizasyon yöntemleri ile 2(dimetilamino)-etil metakrilat (DMAEMA) ve 4-vinil fenil borik asit (4VPBA)
monomerleri bağlanmış daha sonra antimikrobiyal özellikleri incelenmiştir.
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MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

NO

MAD01

BAŞLIK

KUVARS ZENGİNLEŞTİRME TESİS ATIKLARININ MODİFİYE DARALAN
OLUK İLE ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Süleyman YURTSEVER, Taki GÜLER

E-POSTA

suleymanyurtsever@posta.mu.edu.tr

ÖZET

Cam ve seramik sanayinin temel hammaddesi olan kuvarsın safsızlıkları,
önemli bir kısmı manyetik duyarlılığı olan demir oksitler olmak üzere ağır
metal oksitlerden oluşur. Bu tez kapsamında, manyetik ayırıcılarla tam
olarak temizlenemediğinden atık havuzuna gönderilen ve geleneksel
gravite yöntemlerle değerlendirilemeyen büyük miktardaki kuvars atığının
modifiye daralan oluk ile zenginleştirilebilirliği incelenecektir.

NO

MAD02

BAŞLIK

MODİFİYE DARALAN OLUK İLE ALBİT ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE
ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Erdal KARADAĞ, Taki GÜLER

E-POSTA

erdalkaradag@posta.mu.edu.tr

ÖZET

Albitin safsızlıklarından olan mikanın temizlenmesinde uygulanan manyetik
zenginleştirme ve flotasyon yöntemleri yüksek enerji tüketimi nedeniyle
üretim maliyetini artırmakta ve/veya kullanılan kimyasallar çevresel
sorunlara neden olmaktadır. Yakın yoğunlukta olmalarına rağmen tabaka
şekilde kırılan mikanın albitten ayrımında tane şeklinin ayırma verimine
etkisini artırmak için tez kapsamında modifiye daralan oluğun çalışma
koşullar araştırılacaktır.
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MATEMATİK ANABİLİM DALI

NO

MAT01

BAŞLIK

MODİFİYE EDİLMİŞ DENEME DENKLEM METODU VE HOMOTOI
ANALİZ METODUYLA FRACTIONAL DALGA DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

YAZARLAR

Zeynep Fidan KOÇAK, Hasan BULUT, Gülnur YEL

E-POSTA

zkocak@mu.edu.tr, hbulut@firat.edu.tr , gulnuryel33@gmail.com

ÖZET

Bu çalışmada, homotopi analiz metodu lineer olmayan fractional dalga
denklemine uygulandı. Modifiye edilmiş deneme denklem metoduyla elde
edilen analitik çözüm homotopi analiz metoduyla elde edilen yaklaşık
çözüm karşılaştırıldı. α’nın farklı değerlerine karşılık gelen çözümlerin 2 ve
3 boyutlu grafikleri çizilerek hata analizleri yapıldı.

NO

MAT02

BAŞLIK

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HOMOTOPI PERTÜRBASYON
SUMUDU DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ

YAZARLAR

Dilara ALTAN, Zeynep Fidan KOÇAK

E-POSTA

dilaraaltan@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için, yeni bir metot
olan, Homotopi Pertürbasyon Sumudu Dönüşüm Yöntemi anlatılmaktadır.
Bu metodun özellikleri, hangi tür denklemlere uygulandığı belirtilmiştir.
Diğer yöntemler ile kıyaslandığında, uygulamasının daha kolay ve
çözümlerinin daha doğru olduğu gözlemlenmiştir. Daha iyi anlaşılması için,
homojen olmayan, nonlineer bir denklem Homotopi Pertürbasyon Sumudu
Dönüşüm Yöntemi ile çözülmüştür.
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NO

MAT03

TITLE

AN EFFICIENT NUMERICAL APPROACH FOR SOLVING FRACTIONAL
DIFFERFENTIAL EQUATIONS OF LANE-EMDEN TYPE

AUTHORS

Mustafa GÜLSU, Yalçın ÖZTÜRK, Ayşe ANAPALI

E-MAIL

ayseanapali@mu.edu.tr

DEPARTMENT Department of Mathematics

ABSTRACT

The fractional Lane-Emden equation is the gravitational potential of a selfgravitating, spherically symmetric polytropic fluid which arises in many
applications of mathematical physics and constitutes a good model for
many systems in various fields. The purpose of this study is to give a
generalization Taylor series for the solution offractional Lane-Emden
equation. For this purpose, a Taylor collocation method is introduced. This
method is based on taking the truncated Taylor expansion of the function.
Hence, the result matrix equation can be solved and the unknown Taylor
coefficients can be found. In addition, examples that illustrate the pertinent
features of the method are presented, and the results of study are
discussed.

NO

MAT04

BAŞLIK

A NUMERICAL SOLUTION OF A MODIFIED EPIDEMIOLOGICAL
MODEL FOR COMPUTER VIRUSES

YAZARLAR

Yalçın ÖZTÜRK, Mustafa GÜLSU

E-POSTA

yozturk@mu.edu.tr

ÖZET

We present the approximate solution of the computer viruses which it is a
modified version of the SIR model. We use the shifted Chebyshev
collocation method for solving the computer virus dynamical model. This
method transforms the system of a nonlinear differential equations and the
given conditions into a matrix equation which corresponds to a system of
nonlinear algebraic equation.
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MAT05

BAŞLIK

LINEER FREDHOLM İNTEGRO-DIFERANSİYEL DENKLEMLERİN
ÇÖZÜMÜ İÇİN MORGAN-VOYCE COLLOCATION (SIRALAMA)
YÖNTEMİ

YAZARLAR

Özgül İLHAN, Niyazi ŞAHİN

E-POSTA

oilhan@mu.edu.tr
Bu çalışmada Morgan-Voyce sıralama metodu kullanılarak
m


k 0

b

f k ( x) y ( k ) ( x)  g ( x)  1  K f ( x, t ) y (t )dt   a  x, t  b   yüksek
a

mertebeden lineer Volterra integro-diferansiyel denkleminin
m 1

ÖZET

 [a
k 0

jk

y ( k ) (a)  b jk y ( k ) (b)]   j , j  0,1,2,  , m  1
N

başlangıç koşulları altında y ( x)   an Bn ( x)
n 0

formunda N . dereceden bir kesilmiş (sonlu) Morgan-Voyce seri yaklaşık
çözümünü bulmak için bir matris yöntemi sunulacaktır.

NO

MAT06

BAŞLIK

NON-UNIFORM RECTANGULAR GRIDS ON PARAMETRIC
POLYHEDRAL SURFACES

YAZARLAR

Ömer Akgüller, Sibel Paşalı ATMACA

E-POSTA

oakguller@mu.edu.tr sibela@mu.edu.tr

ÖZET

Mimetic discretization of differential operators is a method preserves the
fundamental theorems of continuous operators. Any discretization may
preserve some of continuum properties. In this study, we present a nonuniform rectangular grid structure that is obtained by the tensor product of
the vertices of triangular finite elements of a discretized surface.

NO

MAT07
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BAŞLIK

BİLGİSAYAR CEBİR SİSTEMLERİ KULLANILARAK DOĞRUSAL
PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN MODELLENMESİ

YAZARLAR

Mehmet Yüce, Sibel Paşalı ATMACA

E-POSTA

mehmet_yuce@yahoo.com sibela@mu.edu.tr

ÖZET

Bu araştırma çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş
bölümüne ve problem tanıtımlarına ayrılmıştır. İkinci bölümde ise matlab
kodlarının lineer cebirle sunumu üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın
üçüncü bölümü simplex metodu ve konu ile ilgili kavramlarına ayrılmıştır.
Simplex metodu incelenmiş ve incelenmesiyle yöntemin iyi çalıştığı,
kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır.

NO

MAT08

BAŞLIK

Q-INTEGER NOKTALARINDA B-SPLİNE FONKSİYONU KAVRAMININ
TANIMI VE BU TANIMIN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Kadriye ÖZKAN, Zeynep Fidan KOÇAK

E-POSTA

kadriye_maths@hotmail.com

ÖZET

Fonksiyon, aralığın değişik kısımlarında değişik özelliklere sahip ise
fonksiyona tek bir eğri ile yaklaşmak uygun sonuçlara götürmez.Bu
durumda çözümün var olduğu aralığı parçalara bölerek her bir parçada
ikinci,üçüncü ya da daha yüksek dereceden polinom yaklaşımı yapmak
suretiyle yaklaşık olarak hesap edilen spline interpolasyonu devreye
girmektedir.Bu çalışmada spline fonksiyonu tanıtılarak,B-spline çeşitleri ve
q-integer noktalarında
B-spline tanımı verilecektir.
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NO

MAT09

BAŞLIK

FOURIER VE CHEBYSHEV SPEKTRAL YÖNTEMLERİN SINIR DEĞER
PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE

YAZARLAR

Hatice ÇULHA, Sibel Paşalı ATMACA

E-POSTA

hatice_culha@yahoo.com sibela@mu.edu.tr

ÖZET

Bu araştırma çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm,
türevleme matrislerine ayrılmıştır. İkinci bölümde, sınırlandırılmamış alanlar
yarı kesikli Fourier dönüşümü kavramları verilmiştir. Bu çalışmanın üçüncü
bölümü periyodik noktalarda DFT ve FFT kavramlarına ayrılmıştır.
Dördüncü bölümde ise Chebyshev türevleme matrisleri yer almaktadır.
Beşinci bölümde de sınır değer problemlerinin çözümleri örneklerle
incelenmiş ve incelenmesiyle yöntemin iyi çalıştığı, kullanılabilir olduğu
sonucuna varılmıştır.

NO

MAT10

BAŞLIK

LOEWNER EĞRİLİKLERİ VE EĞRİ UYDURMA

YAZARLAR

Emel KARACA, Sibel Paşalı ATMACA

E-POSTA

emelkkaraca@gmail.com sibela@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada kompleks yarı uzay H de yeteri kadar düzgün olan eğrilerin
eğrilikleri incelenmiştir. Bu inceleme Loewner’in sunduğu yöntem
çerçevesinde kendine-benzer eğrileri temel alarak yapılmıştır. Ayrıca
eğrilikteki uygun üst sınırların eğrinin basitliğini garanti ettiği gösterilmiş ve
eğri uydurma problemi bu tip eğriler için incelenmiştir.
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NO

MAT11

TITLE

THE CONCEPT OF SOFT INTERVALS

AUTHORS

Bekir TANAY, Gözde YAYLALI

E-MAIL

gozdeyaylali@mu.edu.tr

ABSTRACT

Classical mathematical tools are inadequate to deal with uncertainties of
the complicated problems in economics, engineerings and enviromentel
areas. To deal with these uncertainties Molodtsov introduced the Soft Set
Theory in 1999. Zhang introduced Interval soft set and applied the interval
soft set to the decision making problems.
In this study, we apply soft intervals to the decision making problems.
According to the Zhang’s study, we gave tabular form of the soft intervals,
found an interval choice value, gave an algorithm to solve a decision
making problems and we obtain an object as a result.
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SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

NO

SUM01

BAŞLIK

BAKTERİYEL BALIK PATOJENLERİNDE QUORUM SENSING

YAZARLAR

Zeynep SAYIN, Gülşen ULUKÖY

E-POSTA

zeynepsayin10@gmail.com

ÖZET

Bakterilerde Quorum Sensing-çevreyi algılama, oldukça iyi çalışan bir
sistemdir. Bakteriler haberleşmede 3 tip sinyal molekülü
sentezlemektedirler. Bunlar; Gram (-), Acyl-homoserine lactones (AHLs);
Gram (+), Autoinducer peptides (AIPs) ve her iki tip bakteriyel grup için
Autoinducer-2 (Al-2)’ dir. Sinyal moleküllerinin artışı ile yeterli yoğunluğa
ulaştıklarında virülens faktörlerinin üretimi gibi kritik gen ekspresyonları
uyarılmaktadır.

NO

SUM02

BAŞLIK

AVRUPA LEVREK BALIĞI (DICENTRACHUS LABRAX) TERMAL
TOLERANS LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Özgecan DEMİRCİ, Mehmet Gökhan GÖK, Murat Can SUNAR, Ahmet
CAN, Mehmet KIR

E-POSTA

ozgecandemirci@gmail.com

ÖZET

Bu çalışmada Avrupa Levrek Balığı jüvenillerinin (Dicentrarchus labrax)
(1.2 ± 0.2 g) farklı aklimasyon sıcaklıkları (15°C, 20°C, 25°C ve 30°C) ve
tuzluluk seviyelerinde (‰5, ‰15, ‰25 ve ‰35) tolere edebileceği
minimum (CTMin) ve maksimum (CTMax) su sıcaklık değerleri tespit
edilmiş, türün termal poligon alanı hesaplanmıştır. Aklimasyon sıcaklığının
artışı ile CTMin ve CTMax değerlerinin arttığı belirlenirken (P < 0.05),
tuzluluk seviyesinin CTMin ve CTMax üzerinde etkili olmadığı tespit
edilmiştir (P > 0.05). Bu çalışma Avrupa Levrek Balığının düşük
sıcaklıklara karşı, Ege ve Akdeniz’de yaygın olarak üretimi yapılan diğer
balık türlerinden daha toleranslı olduğunu göstermiştir.
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NO

SUM03

BAŞLIK

KÖYCEĞIZ DALYANI’INDAKI KEFAL BALIK YUMURTALARINDAN
GELENEKSEL FISKANIN ELDE EDİLMESİ

YAZARLAR

Ümran ATEŞ, Taçnur BAYGAR

E-POSTA

umranates@mu.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmada, Muğla Köyceğiz Dalyanı’nda yakalanan kefal balıklarının
(Mugilidae), yumurtalarından geleneksel işleme yöntemleri uygulanması
sonucunda (tuzlama ve bal mumuyla kaplanarak) elde edilen fıska (yerel
adıyla) ve yumurta olarak bilinen havyarlardan elde edilen organik ürünün
işlenme sürecinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Balık yumurtaları, farklı
işleme yöntemleri uygulanılarak tüketilen bir üründür. Kefal balığı etinin
yanı sıra, yumurtasıyla yüksek besin değerine sahip ekonomik balık
türlerindendir.

NO

SUM04

BAŞLIK

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS) YEMLERİNDE
BALIK YAĞI YERİNE YERFISTIĞI YAĞI KULLANILMASININ
KARACİĞER HİSTOLOJİNE ETKİLERİ

YAZARLAR

Ümit ACAR, Ali TÜRKER

E-POSTA

umitacar@mu.edu.tr

ÖZET

Gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) balık yağı yerine %0, %25,
%50, %75 ve %100 oranlarında yerfıstığı yağı kullanılarak hazırlanan
yemlerle 60 gün boyunca beslenmişler ve deneme sonunda grupların
karaciğer hücrelerinde herhangi bir patolojik bozukluk görülmemiştir.
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NO

SUM05

TITLE

EFFECTS OF DIETARY FISH OIL REPLACEMENT BY UNREFINED
PEANUT OIL ON THE HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF
MOZAMBIQUE TILAPIA JUVENILES (OREOCHROMIS MOSSAMBICUS)

AUTHORS

Oğuzhan Demir, Ali TÜRKER

E-MAIL

demiroguzhan@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to evaluate the effects of partial or total replacement
of fish oil (FO) with unrefined peanut oil (PO) on hematological parameters
of Mozambique tilapia juveniles for 60 days. The present study revealed
that PO can be used as an alternate source of dietary lipid in tilapia feeds
without adverse effects on hematological parameters.

NO

SUM06

BAŞLIK

MYTILUS GALLOPROVINCIALIS’I NASIL BİLİRSİNİZ?

YAZARLAR

Pınar ÖZKAHYA, Ertan ERCAN

E-POSTA

pinar-ozkahya@hotmail.com

ÖZET

Denizel bir gıda ürünü olan Mytilus galloprovincialis türü organik detritus,
bakteri, plankton ve hayvansal organizmaları süzerek bünyelerine alırlar.
Böylece suyun kirlenmesini sağlayan bakterileri ve organizmaları yok
ederek suya doğal halini verirler.
Bu derlemede, ekolojik sistemin önemli parçası olmaları ve doğal
stoklardan ticari olarak yararlanabilme olanakları sağlanan bu türün önemi
üzerinde durulmuştur.
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NO

SUM07

BAŞLIK

GÖKOVA KÖRFEZİ’Nİ BESLEYEN KADIN AZMAĞI’NIN (GÖKOVAMUĞLA) SU KALİTESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

YAZARLAR

Mustafa DÖNDÜ, Nedim ÖZDEMİR

E-POSTA

mustafadondu07@gmail.com, onedim@mu.edu.tr

ÖZET

Çalışma, Gökova Körfezi’ni besleyen Kadın Azmağında Haziran 2012Mayıs 2013 tarihleri arasında, azmakta seçilmiş olan 5 istasyonda su
numuneleri alınarak fiziksel ve kimyasal (su sıcaklığı, pH, elektriksel
iletkenlik, çözünmüş oksijen, doymuş oksijen, klorofil-a, BOİ5, tuzluluk,
nitrit, nitrat, amonyum, fosfat olarak incelenmiştir.
Bulunan değerler Kıta içi Su Kaynakları Kontrolü Yönetmeliğine göre
değerlendirilmiştir.

NO

SUM08

BAŞLIK

GÖKOVA İÇ KÖRFEZİ KUZEY SAHİLİ (GÖKOVA-MUĞLA) SU KALİTE
DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Mesut PERKTAŞ, Nedim ÖZDEMİR

E-POSTA

mmesutperktas@hotmail.com, onedim@mu.edu.tr

ÖZET

Çalışma, Gökova iç Körfezi kuzey sahilinde Haziran 2012- Mayıs 2013
tarihleri arasında, kıyı boyunca seçilmiş olan 10 istasyonda su numuneleri
alınarak fiziksel ve kimyasal (su sıcaklığı, pH, elektriksel iletkenlik,
çözünmüş oksijen, doymuş oksijen, tuzluluk, BOİ5, klorofil-a, nitrit, nitrat,
amonyum, fosfat ve koliform bakteri olarak incelenmiştir. Bulunan değerler
Kıta içi Su Kaynakları Kontrolü Yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir.
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NO

SUM09

BAŞLIK

SICAKLIK VE TUZLULUĞUN AVRUPA LEVREK BALIĞI
(DICENTRACHUS LABRAX) METABOLİK AKTİVİTESİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ

YAZARLAR

Özgecan DEMİRCİ, Mehmet Gökhan GÖK, Murat Can SUNAR Ahmet
CAN, Mehmet KIR

E-POSTA

ahmetsufak@gmail.com

ÖZET

Bu çalışmada Avrupa Levrek Balığı jüvenillerinin (Dicentrarchus labrax)
(1.2 ± 0.2 g) farklı aklimasyon sıcaklıkları (15°C, 20°C, 25°C ve 30°C) ve
tuzluluk seviyelerinde (‰5, ‰15, ‰25 ve ‰35) oksijen tüketim oranları
ölçülmüş, türün metabolizma hızı belirlenmiştir. Aklimasyon sıcaklığının
artışı ile oksijen tüketim oranının arttığı belirlenirken (P < 0.05), tuzluluk
seviyesinin oksijen tüketimi üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir (P >
0.05).

NO

SUM10

BAŞLIK

MARMARA BÖLGESİ’NDE BULUNAN MANYAS, ULUABAT, İZNİK VE
SAPANCA GÖLLERİ’NDE YER ALAN KAYABALIKLARININ
ÇEŞİTLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

YAZARLAR

Erdi Gökhan TEPEKÖY, Ali Serhan TARKAN

E-POSTA

erdigokhantepekoy@gmail.com erdigokhantepekoy@posta.mu.edu.tr

ÖZET

Yapılan arazi çalışmalarında karşılaşılan doğal kayabalığı türlerinin
(Neogobius fluviatilis, Proterorhinus semilunaris, Neogobius
melanostomus, Neogobius gymnotrachelus ve Knipowitchia sp.) morfolojik
ve diagnostik özelliklerinin ve görsel olarak birbirlerine çok benzer yapıda
evrilmiş olmalarının bu türlerin türleşme zenginliklerini nasıl ortaya
çıkardığını ve birbirlerinden hangi özellikleri vasıtasıyla ayrıldıklarını bu
çalışma ile ortaya koymaktayız.
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NO

SUM11

BAŞLIK

MİLAS BÖLGESİNDEKİ TOPRAK HAVUZ İŞLETMELERİNİN MEVCUT
DURUM ANALİZİNİN YAPILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİ İÇİN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

YAZARLAR

Rıfat TEZEL, Kenan GÜLLÜ

E-POSTA

rifattezel@mu.edu.tr

ÖZET

Muğla İli Milas İlçesinde verimsizleşen tarım arazilerinde bir fırsat alanı
olarak ortaya çıkmış ve tabana yayılmış bir ekonomik faaliyet olan toprak
havuz balıkçılığı günümüzde birçok sorun yaşamaktadır. Bu çalışmada
toprak havuz işletmelerinde yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla
anket çalışması gerçekleştirilmiş ve kök sorunlar belirlenmiştir. Mevcut
sorunlar ile ilgili çözüm önerileri geliştirilmiştir.

NO

SUM12

BAŞLIK

MUĞLA İLİ İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM EĞİLİMLERİ

YAZARLAR

Meral FAKI, Ali GÜNLÜ

E-POSTA

meralfaki@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Tükiye kıyılarının % 13,36’sını oluşturan, 2010 SGK
verilerine göre su ürünleri üretimi yapan resmi kayıtlı işletme sayısı ve
istihdam düzeyi bakımından ilk sırada bulunan Muğla ilinde su ürünleri
tüketim eğilimlerini belirlemektir. Bu kapsamda Nisan – Temmuz 2014
tarihlerinde gönüllü olarak seçilmiş 1645 kişiye anket uygulanarak veriler
elde edilmiştir.
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NO

SUM13

BAŞLIK

BAFA GÖLÜ'NÜN ÇEVRESEL SORUNLARI

YAZARLAR

Aykut YOZUKMAZ, Murat YABANLI

E-POSTA

aykutyoz@gmail.com

ÖZET

Bu poster sunumunda, geçmişten günümüze Bafa Gölü ve çevresinde
gerçekleşen doğal veya antropojenik orijinli olayların göl ekosistemine olan
olumsuz etkilerinin neler olduğu ve bu durumların en kısa zamanda
düzeltilebilmesi için alınabilecek önlemler anlatılmıştır.

NO

SUM14

BAŞLIK

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BAZI BALIK TÜRLERİNİN BESLENMESİNDE
KULLANILAN YEMLERDE GDO VARLIĞININ TESPİTİ

YAZARLAR

Refa Özyılmaz ANGAY, Önder YILDIRIM

E-POSTA

rnmfr_egesuf@hotmail.com / refaozylmaz@gmail.com

ÖZET

Bu çalışma kapsamında yetiştiriciliği yapılan balıklarda beslemede
kullanılan bazı yem örnekleri temin edilmiştir ve gen teknolojisi kullanılarak
balık yeminin en önemli hammaddesi olan soyada genetiği değiştirilmiş
organizma varlığının tespiti yapılmıştır. Sonuçların biyogüvenlik yasasına
uygunluğu değerlendirilmektedir. Çalışmamız ülkemizde hayvan
yemlerinde GDO kullanımının incelenmesi ile ilgili yapılabilecek diğer
çalışmalara da öncülük edecektir.
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NO

SUM15

BAŞLIK

SOME BIOLOGICAL FEATURES AND HABITAT USE OF AN
ENDANGERED ENDEMIC CYPRINID PETROLEUCISCUS SMYRNAEUS

YAZARLAR

Nildeniz Top, Ali Serhan TARKAN

E-POSTA

tnildeniz@gmail.com

ÖZET

Petroleuciscus smyrnaeus is a freshwater fish distributed in Aegean
drainages. It was captured by electroshocking and occurs mainly with
coarse substratum, shallow depth, and shaded areas. It is short lived
achieving a small size with a rapid growth and feeds on detritus mostly and
there is no diet overlap between non-native fish species.

NO

SUM16

BAŞLIK

TÜRKİYE’DE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞİMİ

YAZARLAR

Meryem ÇÖRDÜK, Önder YILDIRIM

E-POSTA

cordukmeryem@gmail.com

ÖZET

Ticari amaçlı İlk organik balık üretimi, 1990’lı yıllarda Avusturya’da sazan
balığıyla başlamıştır. Türkiye’nin ilk organik su ürünleri üretimi projesi, Rize
Çayeli’nde Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 12 Kasım
2006’da 7 işletme ile başlatılmıştır. Çalışmada bu 7 işletmenin dönüşüm,
üretim, sertifikasyon ve Pazar süreçlerinin üzerinde durulmuştur.
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SUM17

BAŞLIK

BALIK BESLEMEDE FITAZ ENZİMİ KULLANIMI

YAZARLAR

İsmail Berat ÇANTAŞ, Önder YILDIRIM

E-POSTA

ismailcantas@mu.edu.tr

ÖZET

Balık yemlerine ilave edilen bitkisel kaynaklı hammaddelerde bulunan antibesinsel bileşenlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için, balık
yemlerinde son 30 yılda enzim ilave edilmesi araştırılmaya başlanmış olup
bu enzimlerin içinde fitaz enzimi ilavesi ile ilgili birçok çalışma vardır. Fitaz
enzimi ile ilgili çalışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiş olup bu konu
üzerinde çalışmaların devam etmesi gerek yem endüstrisi ve balık
çiftliklerinin gerekse de çevre sorunlarına çözümler bulunabilecektir.

NO

SUM18

BAŞLIK

EŞEN ÇAYI (SEYDİKEMER-MUĞLA) ÜZERİNDEKİ ALABALIK ÜRETİM
TESİSLERİNİN YEMLEME KAYNAKLI ATIKLARININ TESPİTİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA

YAZARLAR

Hüseyin URÇUK, Kenan GÜLLÜ

E-POSTA

Lampetra45@hotmail.com

ÖZET

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Eşen Çayı üzerinde kurulu olan ve faaliyet
gösteren alabalık üretim tesislerinin yemleme kaynaklı katı atıkları
oluşmaktadır. Oluşan bu katı atıkların tespiti üzerine havzada ağırlıklı
olarak kullanılan üç farklı ticari yem firmasına ait yemlerin sindirilebilirlik
oranları tespit edilmeye çalışılmıştır. Mevcut sorunlar ile ilgili çözüm
önerileri geliştirilmiştir.
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SUM19

BAŞLIK

EŞEN ÇAYI (FETHIYE-MUĞLA) ÜZERINDE FAALİYET GÖSTEREN
ALABALIK İŞLETMELERİNİN ÇIKIŞ SULARININ EŞEN ÇAYI’NA OLAN
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI.

YAZARLAR

Hava ŞİMŞEK, Nedim ÖZDEMİR

E-POSTA

Havasimsek48@gmail.com

ÖZET

Çalışma 2013-2014 Eylül tarihlerinde Eşen Çayı (Fethiye-Muğla) üzerinde
faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin çıkış sularında yapılmıştır. Seçilen
3 farklı kapasiteye sahip işletmelerinin giriş ve çıkış sularında bazı fizikokimyasal parametreler yıl boyunca aylık olarak incelenmiştir. Bu
parametreler değerlendirildiğinde bazı alabalık işletmelerinin çıkış sularının
Eşen Çayı’na olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır.

NO

SUM20

BAŞLIK

YAPAY RESİFLER VE KULLANIM AMAÇLARI

YAZARLAR

Hasan Cerim

E-POSTA

hasancerim@gmail.com

ÖZET

Yapay resifler çeşitli amaçlar doğrultusunda deniz zeminine, yüzeye veya
yüzeyin hemen altına yerleştirilen yapay yaşam alanlarıdır. Başta balıkçılığı
desteklemek, hassas ekosistemlerin korunması ve dalış turizminin
geliştirilmesi olmak üzere farklı amaçlara hizmet etmektedirler.
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SUM21

BAŞLIK

IŞIKLI VE GÖKGÖL GÖLLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİNİN
YAPILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GELİŞTİRİLMESİ

YAZARLAR

Halil İbrahim KAPAR, Kenan GÜLLÜ

E-POSTA

h.i.kapar_89@hotmail.com

ÖZET

Işıklı ve Gökgöl göllerinde yapılan yanlış uygulamalar ve doğal süreç
neticesinde bu göller yok olma noktasına gelmiştir. Işıklı ve Gökgöl
göllerinin etrafında yaşayan halkın görüşleri anket çalışması ile
araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda göllerin sürdürülebilir, yaşanabilir
bir kaynak olarak geri kazanılması gerekliliğinin aciliyeti ortaya çıkarılmıştır.

NO

SUM22

BAŞLIK

ENDEMİK TATLISU BALIĞI CAPOETA BERGAMAE (KARAMAN
1969)’NİN TERSAKAN DERESİ’NDEKİ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
VE HABİTAT TERCİHLERİ

YAZARLAR

Ferit AKBAŞ, Ali Serhan TARKAN

E-POSTA

feritakbas88@gmail.com

ÖZET

Capoeta bergamae (Karaman, 1969) Güney Ege Bölgesi’nde geniş yayılım
alanı gösteren endemik bir tatlısu balığı türüdür. Bu çalışmada bir yıllık
süre zarfında Dalaman Tersakan Deresi’nde yapılan arazi çalışmaları
sonucunda elektroşoker yardımıyla yakalanan bireylerin boy-ağırlık
dağılımları, üreme özellikleri ve habitat tercihleri incelenmiştir.

76

NO

SUM23

BAŞLIK

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ İÇSULARDA DAĞILIM GÖSTEREN
İSTİLACI GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (CARASSIUS GIBELIO BLOCH, 1782)
POPULASYONLARININ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN MİTOKONDRİYAL
SİTOKROM B GENİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

YAZARLAR

Sevan AĞDAMAR, Ali Serhan TARKAN

E-POSTA

asevan@mu.edu.tr

ÖZET

Ege ve Akdeniz’i kapsayacak şekilde seçilmiş 6 ilden örneklenen 7
Carassius gibelio populasyonu, mitokondriyal sitokrom b geni kullanılarak
moleküler açıdan incelenmiştir. Bu analizler sonucunda 3 adet farklı
haplotip tespit edilmiştir. Toplam haplotip çeşitliliğinin 0.21, nükleotid
çeşitliliğinin ise 0.004 olduğu saptanmıştır.
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FETHİYE KÖRFEZİ’Nİ BESLEYEN SU KAYNAKLARININ SU KALİTESİ
YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
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Fatma Gül ÖZBAYRAM, Nedim ÖZDEMİR

E-POSTA

f.gulozbayram@hotmail.com
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Çalışma Eylül 2013-Ağustos 2014 Fethiye Körfezi’ni besleyen su
kaynaklarında seçilmiş 8 istasyondan alınan su numunelerinde bazı fizikokimyasal parametreler bir yıl boyunca aylık olarak incelenmiştir. Analiz
sonuçları değerlendirildiğinde, yazın yaşanan turizm faaliyetleri, artan
nüfus ve kullanılan tarımsal ilaçlara bağlı olarak bazı istasyonlarda su
kalitesi ve çevresel anlamda kirlenmeler görülmüştür.
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GÖKOVA KÖRFEZİ’NDE BİR GÖÇMEN: LOKUM BALIĞI (SAURIDA
UNDOSQUAMIS)

YAZARLAR

Seza TOPALOĞLU, Celal ATEŞ

E-POSTA

seza1905@hotmail.com

ÖZET

Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki coğrafik engelin kalkmasıyla birlikte her iki
ortam arasında göç olayı meydana gelmiştir. Kızıldeniz’den Akdeniz’e
doğru olan bu göçe «Lesepsiyen Göç» ismi verilmiş ve bu yolla geçiş
yapan türlere de «Lesepsiyen Göçmen» olarak adlandırılmıştır. Türkiye
denizlerinde 33 familyaya ait 55 lesepsiyen tür tespit edilmiştirTürkiye
denizlerinde 23 türü, Gökova Körfezi’nde ise 16 türü ekonomik değere
sahiptir. 15 Ağustos 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla birlikte
Akdeniz, dünyada insan müdahalesinden kaynaklanan en büyük ekolojik
değişimlerden birine sahne olmuştur. Ege Denizi’nin Muğla ili sınırları
içerisinde yer alan Gökova Körfezi 24500 hektarı kara alan olmak üzere
toplam 52000 hektarlık alanı ile Türkiye’nin 1989 yılından beri 8 deniz
koruma alanından biridir. Gökova Körfezi’ni içinde bulunduran Ege bölgesi
%5.9 (31.936 ton) oranla 4. sıradadır.. Bu çalışmada, Gökova Körfezi’nde
hem populasyon açısından hem de ekonomik açıdan büyük öneme sahip
lesepsiyen bir tür olan Lokum Balığı (Saurida undosquamis)’nın tanıtılması
amaçlanmıştır.
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