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SUNUŞ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ nden devralınan 96 

öğrenciyle faaliyetlerine başlamış olup, hȃlen Enstitümüz bünyesinde 17 Anabilim 

Dalında Yüksek Lisans ve 14 Anabilim Dalında ise Doktora programı mevcuttur. 

Enstitümüzde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle 1399 Yüksek 

Lisans ve 197 Doktora olmak üzere toplam 1617 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedirler. 

      Enstitümüz, nitelikli öğretim üyeleri ile birlikte ulusal önceliklerimiz ve yöresel 

ihtiyaçlarımız doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayacak 

lisansüstü düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmeyi; araştırıcı, 

sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında öğretim üyeleri ve araştırmacılar 

yetiştirmeyi ve böylece bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesinde öncülük yapmayı 

kendisine amaç edinmiştir. 

Bu kitapçıkta; 2016 yılı boyunca anabilim dallarımızda tamamlanmış 94 Yüksek 

lisans ve 26 Doktora tezlerinin yıllığı hazırlanmış olup; bu yıllığın, öncelikle 

üniversitemiz, diğer üniversiteler ve ülkemizin diğer akademik çevrelerinde disiplinler 

arası işbirliğinin sağlanmasına, bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarımına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Tez yıllığının hazırlanmasında büyük emekleri olan başta Enstitümüz Müdür 

Yardımcısı Yard. Doç. Dr. M. Burcu GÜRDERE ve diğer çalışanlarımıza teşekkür 

ederim. 

 

Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ 

Enstitü Müdürü 
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Öğrenci Adı Soyadı Hakan KARADAĞ 

Danışmanı Prof. Dr. Kenan YILDIZ  

Doç. Dr. Hakan Mete DOĞAN 

Doktora Tez Başlığı  Kelkit Havzası Organik Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Haritalanması 

 Determination Organic Agriculture Potantial of Kelkit Basin and 

Mapping by Using Geographic Information Systems 

 

ÖZET 

Dünyamızı etkileyen başta küresel ısınma sorunu olmak üzere, insan sağlığındaki beslenme 

kaynaklı bozulmalar, yoğun tarım ve tarımsal girdilerin kullanımı sonucunda ekolojinin zarar 

görmesidir. Sorunlara çözüm bulmak amacıyla bilim insanları tarafından son yıllarda ortaya 

konulan en önemli çözüm önerilerinden birisi organik tarımdır. Çalışmamız Kelkit Havzası 

olarak adlandırılan, Gümüşhane, Giresun, Erzincan ve Sivas il sınırları içerisinde bulunan Kelkit 

ırmağının oluşturduğu vadi üzerinde 17 ilçe merkezi ve bu ilçelere bağlı yerleşim yerlerini 

kapsamaktadır. Havzanın dünya haritası üzerindeki konumu, 40.9968 Kuzey, 30.8491 Doğu, 

36.0482 Batı ve 39.6943 Güney koordinatlarıdır. Çalışma kapsamında arazi surveyleri yapılmış 

ve 1230 noktasal değer hesaplanmıştır. Noktasal değerlerin hesaplanmasında, Arazi Kullanım 

Kabiliyeti, arazi kirlilik durumları, erozyon risk gurupları ve toprak gurupları kriteleri 

kullanılmıştır. Organik tarıma uygunluk konusunda kirlilik değeri hesaplanırken, organik tarım 

uygulama yönetmeliği doğrultusunda; yoğun tarım aktivitesi, yol etkisi, yerleşim yeri etkisi, su 

kaynakları, toprak kirliliği ve sanayi-maden alanları etkisi hesaplanmıştır. Hesaplanan bu 

değerler kullanılarak, ArcGIS (9.3) programında IDW (Inverse Distance Weighted - Ters 

Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon) analizi yöntemiyle haritalar oluşturulmuştur. Haritalar, Kelkit 

Havzası Organik Tarıma Uygun Alanlar Haritası, Organik Bağcılık İçin Uygun Alanlar Haritası, 

Organik Meyvecilik (Ceviz, Kiraz, Elma, Kayısı) İçin Uygun alanlar Haritası, Organik Tıbbi 

Aromatik Bitkiler İçin Uygun Alanlar Haritası şeklinde sınıflandırılmıştır. Bölgenin organik 

tarım potansiyeli oluşturulan haritalar doğrultusunda ortaya konulmuştur. 

 

ABSTRACT 

Global warming, nutrition-related deterioration in human health, intensive agriculture and 

ecological damage resulting from the use of agricultural inputs are mainly the problems 

affecting our world. One of the most important proposals put forward in recent years by 

scientists to find solutions to problems is organic farming. This study was carried out in Kelkit 

Basin, located in the province of Gumushane, Giresun, Sivas and Erzincan boundaries, formed 

by 17 town center on the Kelkit river valley and covers the settlements connected to these 

towns. The basin located at 40.9968 North, 30.8491 East, 36.0482 South and 39.6943 West 

coordinates. In the study, land surveys were conducted and the 1230-point value is calculated. 

On the calculation of point value, Land Use Capability, land pollution situation, erosion risk 

groups and soil groups are used as criteria. In line with regulation of organic farming practices, 

in calculating the amount of pollution in compliance with organic farming, intense agricultural 

activity, the impact of roads, settlements influence, water resources, the effects of soil pollution 

and industrial-mining areas were taken into account. By using these calculated values, maps 

were created in the program ArcGIS (9.3) by analysis of IDW (Inverse Distance Weighted). In 

the result of the study, Kelkit Basin organic agriculture fair area map, appropriate area maps for 

organic viticulture, organic fruit (walnut, cherry, apple, apricot), suitable area Map for organic 

medicinal and Aromatic Plants were created. According to the generated maps, organic 

agricultural potential of the region were put forward. 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Neval TOPCU ALTINCI 

Danışmanı Prof. Dr. Rüstem CANGİ 

Doktora Tez Başlığı Bazı Önemli Üzüm Çeşitlerinin in Vitro Şartlarında Kuraklık ve 

Sıcaklık Stresine Toleranslarının Belirlenmesi  

 Determination of Tolerances of Drought and Heat Stress for Certain 

Important Wine Grape Cultivars In Vitro Conditions 

ÖZET 

Küresel ısınma sonucunda artan sıcaklıklar, yağış rejimi ile iklim değişiklikleri ve giderek artan 

etkileri ile hissedilen kuraklık bitkilerin gelişimini sınırlandıran en önemli tehditler arasındadır. 

Son yıllarda küresel ısınmanın bağcılığa etkisi üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. Bu 

araştırmada, Türkiye'de yetiştirilen bazı önemli şaraplık üzüm çeşitlerinin (Narince, Sultani 

Çekirdeksiz, Öküzgözü, Boğazkere, Emir ve Çalkarası) kuraklık (KS) ve yüksek sıcaklık 

stresine (YSS) toleranslarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada çeşitlere ait in vitro 

şartlarda yetiştirilen eksplantlara KS ve YSS uygulanmış, altı hafta sonra eksplantlarda bazı 

fizyolojik ve biyokimyasal veriler belirlenmiştir. Kuraklık stresi olarak 3 farklı PEG (8000) 

dozu (%2,4 ve 6); YSS'de ise bitki büyütme kabinde 35ºC de 36 saat, 40ºC de ise 12 saatlik 

sıcaklık stresi uygulanmıştır. Stres toleransını belirlemek için eksplantlarda yaş ağırlık, kuru 

ağırlık, sürgün uzunluğu, üç boğumlu sürgün sayısı, yaprak sayısı, iyon sızıntısı, hücre zarı 

zararlanma oranı (HZZO), oransal su kapsamı, prolin miktarı, Lipid peroksidasyonu (MDA) , 

toplam şeker miktarı ve eksplant zararlanma dereceleri belirlenmiştir. Eksplant kuru ağırlık 

kaybı %6 PEG'lik KS uygulamasında Emir çeşidi kontrole göre % 63'lük kayıp ile en toleranslı, 

Boğazkere ise %83 ile en hassas çeşit olarak belirlenmiştir. 40ºC'lik YSS ise Emir çeşidi %72 

kayıp ile en toleranslı, Öküzgözü ise %82 ile en hassas çeşit olarak saptanmıştır. İyon akışında 

ise %6 PEG'lik KS uygulamasında Çalkarası çeşidi %54.33 ile en toleranslı, Öküzgözü ise 

%68.52 ile en hassas çeşit olarak belirlenmiştir. 40ºC'lik YSS altında ise Çalkarası çeşidi 

%54.33 ile en toleranslı, Öküzgözü ise %69.77 ile en hassas çeşit olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma sonunda; uygulanan streslerin ve bu streslerin artan şiddetlerinin tüm çeşitleri 

olumsuz şekilde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmada yer alan çeşitlerden Narince KS ve YSS' 

ne en hassas, Öküzgözü çeşidinin ise daha toleranslı çeşit olmuştur. 

ABSTRACT 
Increasing air temperatures, changes in precipitation patterns and climate change and considerably 

increasing drought deverity experienced as a result of global warming change are among the most 

important factors that limit the development of plants. In recent years the studies regarding to the effect of 

global warming to vine cultivation are intensified. In this study, it is aimed to determine the drought (KS) 

and high temperature stress (YSS) tolerances of certain important wine grapes cultivars (Narince, Sultani 

Çekirdeksiz, Öküzgözü, Boğazkere, Emir and Çalkarası) which are grown in Turkey. In scope of the 

research, KS and YSS are applied to explants belonging to these grape cultivars that are grown in in vitro 

conditions and six week later some physological and bio-chemical data are obtained. Drought stress, 3 

different PEG (8000) doses (%2, 4 and 6) and heat temperature stress (as YSS) is applied for 12 hours at 

40 
o
C and for 36 hours at 35

o
C in the growth chamber. In order to determine the stress tolerance, fresh 

weight, dry weight, shoot length, number with three nodes shoots, number of leaves, electrolyte leakage, 

cell membrane damage level (HZZO), relative water content, proline amount, Lipid peroxidation (MDA), 

total sugar amount and explant harm levels are determined for explants. The results are determined as; for 

explant dry weight loss %6 PEG KS application, Emir is the most tolerant grape cultivar the control with 

%63 loss, Boğazkere is the most sensitive one with %83. For 40
o
C YSS, Emir kind is the most tolerant 

with %72 loss and Öküzgözü is the most sensitive with %82. For ion flow in %6 PEG KS application, 

Çalkarası grape cultivarsis the most tolerant with %54,33 and Öküzgözü is the most sensitive one with 

%68.52. For 40
o
C YSS, Çalkarası grape cultivar is the most tolerant one with %54.33 and Öküzgözü is 

the most sensitive one with %69.77.At the end of the research, it is determined that the stress applied and 

the increasing olüme of stress affect all grape cultivars in a negative way. It is determined that Narince is 

the most sensitive one to KS and YSS and Öküzgözü is more tolerant, among the cultivars that are 

included in research. 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Osman IŞIK 

Danışmanı Prof. Dr. Resul GERÇEKCİOĞLU 

Doktora Tez Başlığı Tokat Yöresinde Doğal Olarak Yetişen “Yer Elması” Elma 

Genotiplerinin (Malus sp.) Seleksiyonu ve Anaçlık 

Potansiyellerinin Araştırılması 

 Determinaton of Rootstock Characteristics and Selection of 'Yer 

Elmasi' Apple Genotypes (Malus sp.) Naturally Grown in Tokat 

Region 

 

ÖZET 
Araştırma, Tokat İli merkez ve ilçelerinde kültür elmaları için bodur anaç olarak 

düşünülen yer elması elma genotipleri üzerinde, 2012-2015 yılları arasında 

yürütülmüştür. Yer elması elma genotiplerinin, il genelindeki populasyonu incelenerek, 

birbirinden farklı olduğu gözlenen 331 adet farklı birey işaretlenmiştir. Belirlenen 

genotipler içinden bir ön seçim yapılarak en yüksek puanı alan 40 genotip tespit 

edilmiştir. Bu genotiplerin içerisinden de beşi (60MKA23, 60MES07, 60EKA36, 

60PÜZ22 ve 60PDE12) anaç adayları olarak seçilmiştir. Bu 5 genotip; M9, MM106 ve 

MM111 klon anaçlarıyla birlikte MM111 anaçları üzerine aşılanarak aşı sürme oranı, 

anaç çapı, çeşit çapı, dallanma durumu, sürgün kalınlığı, sürgün uzunluğu ve boğum 

arası uzunluk gibi bodur elma anaçlarındaki temel morfolojik özellikleri incelenmiştir. 

Ayrıca, genotiplerin birbirleriyle ve M9, MM106 ve MM 111 anaçlarıyla genetik 

akrabalığını belirlemek için moleküler analiz (SSR) yapılmıştır. Sonuçta, araştırmada 

kullanılan 5 genotipin birbirine çok yakın akraba olduğu; M9 anacına %50, MM106 ya 

%25, MM111 ile %17 düzeyinde yakın akraba olduğu görülmüştür. Diğer yandan 

'60EKA36' genotipi stoolbed daldırma yöntemiyle ile başarılı bir şekilde çoğaltılmıştır. 

 

ABSTRACT 

This study was carried out on 'Yer Elması' apple genotypes considered dwarf rootstocks 

for cultivated apples in Tokat Province among 2012-2015 years. Yer Elması' apple 

genotypes population were studied throughout the province. 331 genotypes were 

determined that they were different form each other. Pre selection was done among 

determined genotypes and the highest scored 40 genotypes were selected. Five 

genotypes (60MKA23, 60MES07, 60EKA36, 60PUZ22 and 60PDE12) of them were 

selected as rootstock candidates. They were grafted on MM111 rootstock clones with 

M9, MM106 and MM111. Basic morphological characteristics of dwarf apple 

rootstocks were examined such as, shooting ratio, rootstock and scion diameter, 

branching, shoot diameter and length, internodes length. Also, molecular analyzes 

(SSR) were performed to determine the genetic relationships among each other and M9, 

M111, MM106 rootstocks. As a result, 5 genotypes used in this study were very close 

relatives each other and also, they were relative with M9 (50%), MM106 (25%), and 

MM111 (17%) rootstocks. On the other hand, 60EKA36 genotype was successfully 

propagated with stool bed layering. 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Perihan DURNA 

Danışmanı Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU 

Doktora Tez Başlığı Bazı Biber Genotiplerinde in Vitro Androgenesis Uygulamalarının 

Dihaploid Hat Geliştirmeye Etkisi ve Dihaploid Hatların Morfolojik 

Karakterizasyonu 

 Effect of in Vitro Androgenesis on Production of Double Haploid Line 

In Some Pepper and Morphological Characterisation of Genotypes 

Double Haploid Lines 

ÖZET 
Biber ıslahında önemli avantajlar sağlayan anter kültüründe başarı, birçok faktöre bağlıdır. Bu 

faktörlerden en önemlileri genotip, ön uygulamalar, besin ortamları ve inkübasyon koşullarıdır. 

Bu çalışmada genotip, ön uygulamalar, besin ortamları ve inkübasyon koşullarının biberde 

(Capsicum annuum L.) anter kültüründe embriyo, bitkicik ve dihaploid bitki oluşumuna etkileri 

araştırılmıştır. Donör bitki olarak Belissa F1, Belissa F2, Ergenekon F1, Ergenekon F2, İstek F1, 

İstek F2, Şölen F1, Şölen F2, Bafra F1 ve Bafra F2 genotipleri kullanılmıştır. Çiçek 

tomurcukları +4 
o
C'de 0, 24 ve 48 saat bekletilmiştir. Anterler Dumas de Vaulx ve ark. (1981), 

tarafından önerilen (DDV) ve 0 (kontrol), 0.03 ve 0.05 mg l-1 vitamin B12 ilave edilmiş besin 

ortamı ile Dolcet-Sanjuan ve ark. (1997), tarafından önerilen (çift faz) ve 0 (kontrol), %0.10 ve 

%0.20 aktif kömür ilave edilmiş besin ortamında kültüre alınmışlardır. Anterler 8 gün boyunca 

karanlıkta 9 
o
C ve 35 

o
C'de inkübe edilmişlerdir. İnkübasyondan sonra anterler 16 saat gündüz, 8 

saat gece, 3000 lux ışık intensitesi ve 24±2 °C koşullara sahip iklim odasına transfer edilmiştir. 

Androgenik yanıt başta genotip olmak üzere uygulamalara bağlı olarak değişmiştir. Çiçek 

tomurcuklarının +4 
o
C'de 24 saat bekletilmeleri embriyoid oluşumunda en iyi ön uygulama 

olmuştur. DDV ortamı embriyoid oluşumunda daha etkili olurken, B12 vitamini embriyoid 

oluşumu üzerine etkili olmamıştır. Anterlerin 35 
o
C'de inkübasyonu embriyoid oluşumunda daha 

etkili olmuştur. Sonuç olarak, genotip, ön uygulamalar, besin ortamı ve inkübasyon koşulları 

ayrı ayrı ve birlikte androgenik başarı üzerinde etkili olmuşlardır. Çalışmada toplamda 1109 

embriyoid, 210 bitkicik ve 27 dihaploid bitki elde edilmiştir. En yüksek androgenik performans 

Belissa genotiplerinde elde edilmiştir. F2 genotiplerinden elde edilen embriyoid sayısı F1 

genotiplerinden daha yüksek olmuştur. 

ABSTRACT 
Success in anther culture, which provides important advantages in pepper breeding, depends on 

many factors. Genotypes, pretreatments, nutrient media and incubation conditions are the most 

important factors. In this study, the influence of genotypes, pretreatments, nutrient media and 

incubation conditions on induction of androgenic embryos, plantles and double haploid plants in 

pepper (Capsicum annum L.) were investigated. Belissa F1, Belissa F2, Ergenekon F1, 

Ergenekon F2, İstek F1, İstek F2, Şölen F1, Şölen F2, Bafra F1 and Bafra F2 genotypes were 

used as donor plants. Flower buds were pretreated at +4 
o
C for 24 and 48 hours. Untreated buds 

were used as control. Anthers were cultured according to Dumas de Vaulx et al. (1981), 

supplemented with 0 (control), 0.03 and 0.05 mg l-1 vitamin B12 (DDV) and Dolcet-Sanjuan et 

al. (1997), supplemented with 0 (control), 0.10% and 0.20% activated charcoal (double layer). 

Anthers were incubated for 8 days at 9 
o
C and 35 

o
C in darkness. After the incubation, anthers 

transferred to a growth chamber and maintained in16 hours light/8 hours dark photoperiod, at a 

light intensity of 3000 lux, and at 24 °C±2 °C. Androgenic response was changed according to 

treatments, especially genotypes. Pretreatment of flower buds at +4 
o
C for 24 h resulted the 

highest embryo formation. DDV medium was more efficient in embryo formation than double 

layer medium. Vitamin B12 was not effective in embryo formation. Incubation of anthers at 35 

°C is more effective in embryo formation. As a result, genotypes, pretreatments, nutrient media 

and incubation conditions have been effective on androgenic success individually and together. 

In the study, 1109 embryos, 210 plants and 27 double haploid plants were derived from anthers. 

Belissa genotypes showed highest androgenic performance. Embryo inductions of F2 genotypes 

were higher than F1 genotypes. 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Seda SUCU 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Adem YAĞCI  

Yard. Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM 

Doktora Tez Başlığı Bazı Asma Anaçları ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kuraklık 

Stresine Karşı Gösterilen Fizyolojik ve Transkriptomik Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

 Determination of Physiological and Transcritomic Responses in Some 

Rootstocks and Sultanı̇ Çekı̇rdeksı̇z (Vitis vinifera L.) Variety to 

Drought Stress 

 

ÖZET 

Filoksera zararlısına karşı en etkili yöntem Amerikan asma anacı kullanmaktır. Vitis vinifera 

türüne ait çeşitler bu anaçlar üzerine aşılanarak yetiştirilebilmektedir. Bu çalışmada aşılı ve 

aşısız fidanlarda kuraklık stresine karşı fizyolojik, biyokimyasal ve transkriptomik cevapların 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bitkisel materyal olarak anaçlardan Rupestrsis du Lot, 420A, 5BB, 

SO4, 8B, 110R, 1103 P, 140Ru, Ramsey ve çeşit olarak Sultani Çekirdeksiz (K-7 klonu) 

kullanılmıştır. Uygulanan kuraklık stresi ile beraber çeşit ve anaçlarda morfolojik, fizyolojik ve 

biyokimyasal parametreler bakımından bazı farklılıklar meydana gelmiştir. Stres koşullarında 

bitkilerde büyüme ve gelişmede gerileme; su potansiyeli değerlerinde negatif artışlar ve enzim 

aktivitesinde (SOD ve APX) artışlar meydana gelmiştir. Microarray teknolojisi bitkilerde 

biyotik ve abiyotik stres faktörleri altında çoklu genlerin karşılaştırılmasına olanak 

sağlamaktadır. Çalışmada bu teknolojiden yararlanarak kuraklığa dayanıklı anaçlardan 110R ve 

hassas anaçlardan da 5BB anaçları ile Sultani Çekirdeksiz çeşidine (K-7 klonu) ait kök 

örneklerinde transkriptomik analizler de yapılmıştır. Kuraklık stresi altında; toplamda 6403 

genin farklı ifade gösterdiği belirlenmiştir. 110R anacı 2795 transkript ile en fazla değişime 

sahip olurken onu sırasıyla 5BB (1996) ve Sultani Çekirdeksiz (1612) çeşidi izlemiştir. 

Çalışmada önemli miktarda ifade değişimine neden olan transkriptlere ait gruplar; karbonhidrat 

metabolizması, sekonder metabolitler, hormonlar şeklinde gruplandırılmaktadır. Strese karşı 

cevapta önemli bir role sahip olan hücre duvarı proteinleri, osmotin ve dehidrin proteinleri ile 

ilgili transkriptleri sadece 110R anacında rastlanılmıştır. Elde edilen bilgiler asmada kuraklıktan 

sorumlu gen ve moleküler yolakların belirlenmesini sağlamıştır. Ayrıca ilerde yapılacak ıslah 

çalışmalarında kullanılabilecek moleküler markörlerin geliştirilmesi ve kullanılması için öncül 

veriler ortaya koymuştur. 

 

ABSTRACT 
The use of rootstock has been considered as an effective method against the damages caused by 

Phylloxera in grapevines. Different species of Vitis vinifera can be grown by using this rootstock through 

grafting. The current study was aimed at determining the physiological, biochemical and transcriptomic 

responses of grafted and non-grafted saplings grown under drought stress. Rupestris du Lot 420, 5 BB, SO 

4, 8 B, 110 R, 1103 PA 140 R and Ramsey were used as rootstocks while, Sultani Seedless varieties (K-7 

clone) was used as plant material. Various morphological, physiological and biochemical differences 

among rootstocks and plant variety were observed in response to imposed drought stress. Growth and 

development of the saplings were reduced; water potential became negative while enzyme activities (SOD 

and APX) were increased under stress conditions. Microarray technology is widely used for comparisons 

of multiple genes under biotic and biotic stresses, therefore transcriptomic analysis of the root samples 

collected from 110R and 5BB rootstocks, and Sultani Seedless varieety (K-7 clone) were also performed. 

6403 genes were differentially expressed under drought stress. The highest differences were observed in 

110R rootstock with 2795 transcripts followed by 5BB with 1996 transcripts and Sultani seedless with 

1612 transcripts. The different transcripts differed in the study are grouped as carbohydrate metabolism, 

secondary metabolites and hormones. The transcripts relating to cell wall proteins, osmotin and dehydrin, 

which play an important role in stress tolerance, were identified only in 110R rootstock. The results 

present the responsible genes and molecular pathways of drought tolerance in grape vines. Furthermore, 

the results also made strong foundation for the developemnt and use of molecular markers in the 

germplasm improvement programs in future. 
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Doktora Tez Başlığı Narince (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı 

ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Tane, Şıra ve Şarap 

Kalitesine Etkisi 

 The Effects of Leaf Harvest Frequency and Cluster Thinning 

Practices on Berry, Must and Wine Quality in Narince (Vitis 

vinifera L.) Grape Cultivar 

 

ÖZET 

Narince Türkiye'nin en önemli şaraplık üzüm çeşitlerinden birisidir. Tokat ilinde 

Narince'nin hem meyvesi hem de yaprakları ticari olarak yoğun olarak 

değerlendirilmektedir. Yaprak alma ve salkım seyreltme üzüm ve şarap kalitesini artıran 

kültürel uygulamaların başında gelmektedir. Bu çalışma 2014-2015 vejetasyon 

yıllarında Tokat Merkez, Erbaa ve Niksar ilçelerinde, üretici bağlarında Narince üzüm 

çeşidinde yürütülmüştür. Araştırmada, salamuralık yaprak hasat sıklığı ve salkım 

seyreltme uygulamalarının üzüm verimi, salkım, tane, şıra ve şarap parametrelerine 

etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Şaraplar mikrovinifikasyon yöntemi ile üretilmiştir. 

Erbaa ve Niksar ilçesindeki bağlarda üreticilerin salamuralık asma yaprak hasat 

uygulamaları (kontrol - 6 hasat) esas alınmıştır. Merkezdeki salamuralık yaprak hasadı 

ve salkım seyreltme uygulamaları kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkezdeki 

çalışmada dört yaprak hasat sıklığı (kontrol, 2, 4, 6 dönem) ve üç farklı salkım seyreltme 

[% 15 (1200 kg/da), % 30 (900 kg/da), %60 (600 kg/da)] uygulamaları yapılmıştır. 

Üretici koşullarında 6 dönem yaprak hasadında Erbaa ilçesinden 793.9 kg/da, Niksar 

ilçesinden 894.7 kg/da yaprak toplanmıştır. Altı dönem yaprak hasadı uygulamasında 

üzüm verimi (Merkez iki yıl ortalaması % 32.0; Erbaa % 63.6; Niksar % 39.6), salkım 

ağırlığı (Merkez iki yıl ortalaması % 25.4; Erbaa % 60.8; Niksar % 44.4) ve tane iriliği 

(Merkez iki yıl ortalaması % 16.5; Erbaa % 22.1; Niksar % 35.6) kontrole göre 

azalmıştır. Aşırı yaprak toplanan uygulamaların olgun üzüm şırasında SÇKM, özgül 

ağırlık, toplam fenolik bileşik ve toplam flavonoid miktarı; üretilen şaraplarda ise etil 

alkol, toplam fenolik bileşik ve toplam flavonoid miktarlarını kontrole göre artırdığı 

belirlenmiştir. Salkım seyreltme uygulamalarının iki yıllık ortalama olarak salkım 

ağırlığı (Merkez % 13.6) ve tane iriliğini (Merkez % 13.2) kontrole göre artırdığı tespit 

edilmiştir. Salkım seyreltme oranı arttıkça şırada SÇKM, özgül ağırlık, toplam fenolik 

bileşik ve toplam flavonoid miktarları; şarapta etil alkol, toplam fenolik bileşik ve 

toplam flavonoid miktarları kontrole göre artmıştır. Elde edilen bulgular ve duyusal 

analiz değerlendirmeleri sonucunda; Narince üzüm çeşidinde kaliteli şarap üretmek için, 

salamuralık yaprak toplanacaksa 2 dönem hasat; salkım seyreltme uygulanacaksa% 30 

(900 kg/da) oranında salkım seyreltme yapılması önerilmiştir. 

 

 

ABSTRACT 

Narince is the one most popular wine grape cultivar of Turkey. Both the fruit and leaves 

of the Narince are intensely considered as commercial in Tokat province. Leaf removal 

and cluster thinning are one of the most important cultural practices for improving grape 

and wine quality. This study was carried out in Narince grape cultivar in grower 

vineyards located at Tokat City Center, and Erbaa and Niksar districts during the 2014-



 

 

2015 vegetation period. In the study, the effects of picking frequency of brine vine leaf 

and cluster thinning practices on grape yield, cluster, berry, must and wine parameters 

were aimed to be determined. Wines were produced by microvinification method. Leaf 

harvesting practices (control- 6 harvests) of the brine vine leaf in vineyards in districts 

of Erbaa and Niksar were taken as a basis. The brine vine leaf harvesting and cluster 

thinning practices in vineyards in the City Center were performed in a controlled 

manner. In the city center work, four leaf harvesting frequencies (control, 2, 4, 6 period) 

and three different cluster thinning [% 15 (1200 kg/da), % 30 (900 kg/da), %60 (600 

kg/da)] practices were performed. In grower vineyard conditions, a total of 793.9 kg/da 

and 894.7 kg/da leaf were picked in 6 leaf harvest periods for districts of Erbaa and 

Niksar, respectively. In 6 periods of leaf harvesting practices, grape yield (two year 

mean of city center: 32 %; Erbaa 63.6 %; Niksar 39.6 %), cluster weight (two year mean 

of city center: 25.4 %; Erbaa 60.8 %; Niksar 44.4 %) and grape berry size (two year 

mean of city center: 16.5 %; Erbaa 22.1 %; Niksar 35.6 %) declined compared to the 

control. In excessive leaf picking practices, total soluble solid contents, density, total 

phenolic compound and total flavonoid amount in must; ethyl alcohol, total phenolic 

compound and total flavonoid amount in produced wine increased compared to the 

control. It was determined that cluster weight (two year mean of city center 13.6 %) and 

berry size (two year mean of city center 13.2 %) increased compared to the control. As 

cluster thinning increased, TSSC, density, total phenolic compound and total flavonoid 

amount in must; ethyl alcohol, total phenolic compound and total flavonoid amount in 

produced wines increased compared to the control. Under the light of findings and 

evaluation mouthfeel sensory properties, two period harvest and 30 % (900kg/da) 

cluster thinning are suggested if the brine leaf collection and thinning practices were 

aimed to be applied, respectively in order to produce quality wine from Narince variety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Salih KESKİN 

Danışmanı Prof. Dr. Yaşar AKÇA  

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ 

Doktora Tez Başlığı Gümüşhane İli Dutlarının (Morus ssp.) Seleksiyonu ve Moleküler 

Karakterizasyonu 

 Selection and Molecular Characterization of Mulberries (Morus spp.) 

in Gümüşhane Province 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2011-2015 yılları arasında, Gümüşhane ili merkez, Kürtün ve Torul ilçe 

merkezleri ve köylerinde bulunan dut popülasyonunda, ıslah amaçlarına uygun dut (Morus spp.) 

genotiplerini seçmek, moleküler karakterizasyonunu yapmak ve çeşit haline getirmek amacıyla 

yürütülmüştür. Çalışma iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada çalışma alanı arazi 

sürveyleri ile incelenmiş ve ıslah amaçlarına uygun, sağlıklı, verimli ve meyve kalitesi iyi olan 

üstün özellikli dut (Morus spp.) genotipleri belirlenmiştir. İlk yıl 62, ikinci yıl ise 54 dut 

genotipinden meyve örnekleri alınmıştır. Genotipler sofralık, pekmezlik ve kurutmalık olmak 

üzere üç farklı kullanım şekline uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Genotiplerin 

kurutmalık kullanıma uygunluğunun değerlendirilmesi ağaç verimi, meyve iriliği, meyve kuru 

rengi, kuru randımanı; Sofralık kullanıma uygunluğu verim, meyve iriliği, SÇKM, tat-aroma; 

Pekmezlik kullanıma uygunluğu ise verim, tat- aroma, meyve suyu randımanı ve SÇKM 

özellikleri dikkate alınarak değiştirilmiş tartılı derecelendirme metodu ile yapılmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda 9 sofralık,10 pekmezlik ve 13 kurutmalık kullanımına uygun dut 

genotipi ümitvar olarak görülmüş ve Seleksiyon II aşamasına aktarılmıştır. Populasyondan 

seçilen genotiplerin tamamının beyaz dut (Morus alba L.) olduğu tespit edilmiştir. İkinci yılın 

sonunda, genotiplerin meyvelerinin makro ve mikro besin elementi içerikleri belirlenmiştir. 

Genotiplerin akrabalık düzeyleri ISSR-PCR metodu ile tespit edilmiştir. ISSR-PCR çalışmaları, 

Mini-CTAB yöntemi kullanılarak izole edilen DNA'lar ile yürütülmüştür. Genotipler arası 

polimorfizm düzeyleri UBC-ISSR primeri kullanılarak incelenmiştir. Kullanılan 15 adet 

primerin 8 adedi çalışmış, 95'i polimorfik olan toplam 106 adet band oluşturmuştur. Primer 

başına elde edilen band sayısı 7 (ISSR 807) ile 18 (ISSR 835) arasında değişmiştir. Ortalama 

bant sayısı 13,25 olarak belirlenmiştir. Primerlerin polimorfizm oranı ortalama % 89,5 olarak 

bulunmuştur. En yüksek polimorfizm oranı 807 nolu primerden (%100), en düşük ise 841 nolu 

primerden (%80) elde edilmiştir. Genotipler arası benzerlik ve farklılıklar moleküler düzeyde 

çalışılmış, benzerlik katsayısı kullanılarak Temel Koordinatlar Analizi yapılmış ve UPGMA 

dendrogramı elde edilmiştir. Elde edilen dendrograma göre genotipler arasındaki genetik 

benzerlik indeksinin 0,54–1,00 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Moleküler tarama 

sonuçlarından elde edilen dendrograma göre dut genotipleri temel olarak iki ana gruba 

ayrılmıştır. Lokasyonlar arası yapılan analizlerde, Kürtün ve Torul ilçelerindeki genotiplerin 

Gümüşhane merkezde bulunan genotiplere göre daha yakın akraba oldukları tespit edilmiştir. En 

uzak akrabalığın Gümüşhane'nin Mescitli ile Gümüşkaya köylerindeki genotipler arasında 

(0,050), en yakın akrabalığın ise Kürtün ilçesinin Hanyanı köyü ile Torul ilçesinin Bahçelik 

köyünden alınan genotipler arasında olduğu (0,926) tespit edilmiştir. Türün dar bir alanda 

yüksek düzeyde farklılık göstermesi, çalışma alanında Morus alba L.'nin varyetelerinin olduğu 

düşüncesini uyandırmıştır. 

 

ABSTRACT 

This study was carried out between 2011-2015 years, on mulberry population of Gümüşhane 

province and Kürtün and Torul districts to select suitable mulberry (Morus spp.) genotypes 

according to main mulberry breeding objects, to perform their molecular characterizations and 

to choose variety candidates among them. Study was planned as two stages. At the first stage, 

study area was surveyed and genotypes that have superior fruit quality and healthy, productive 

trees according to breeding objectives were determined. Fruit samples were taken from 62 



 

 

mulberry genotypes in first year and 54 in second. Genotypes were evaluated according to 

suitability for three different usage as table, molasses and drying. Assessments of genotypes 

were made by modified weight ranked method using of tree yield, fruit size, total soluble solids, 

taste-aroma features for table use; tree yield, taste-aroma, fruit juice quantity, and total soluble 

solids features for molasses use; tree yield, fruit size, colour of dried fruit and drying efficiency 

features for dried use. After assessment, 9 of genotypes were found suitable for table use, 10 for 

molasses and 13 for drying. This preselections were chosen for further investigations at 

Selection Stage II. It is determined that all of genotypes selected from the population were white 

mulberry (Morus alba L.). Fruit macro and micro nutrients contents of genotypes were 

determined in the second year of study. Affinity levels of genotypes were determined by ISSR-

PCR method. ISSR-PCR studies were conducted out by using mini-CTAB method with isolated 

DNA's. Polymorphism levels between genotypes were examined by using UBC-ISP primers. 8 

of 15 used primers has worked and 106 bands that 95 of them are polymorphic were occurred. 

The number of band obtained from per Primer have changed between 7 (ISSR 807) and 18 

(ISSR 835). The average number of bands was determined as 13.25. The average rate of 

polymorphism of the primers was found 89.5%. The highest rate of polymorphism (100%) was 

obtained from no. 807 primer and the lowest rate (80%) from no.841 primer. Similarities and 

differences among genotypes were studied at molecular level, Basic Coordinate Analysis were 

made by using the similarity coefficient and UPGMA dendrogram was obtained. Genetic 

similarity index between genotypes were determined between 0,54–1,00. Genotypes are 

basically divided two main groups according to dendrogram obtained from molecular screening 

results, according to the dendrogram. Genotypes in Kürtün and Torul districts were found more 

closely related to each other than the genotypes in the Center of Gümüşhane in analysis 

conducted among locations. The most distant relativity (0,050) were found between genotypes 

in Mescitli and Gümüşkaya villages of Gümüşhane province, the closest relativity (0,926) were 

found between genotypes in Hanyanı villages of Kürtün district and Bahçelik village of Torul 

district. The presence of a high level diversity of species in such a narrow area has aroused the 

opinion that there are different varieties in study area. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI 

DOKTORA 
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Doktora Tez Başlığı Orta Karadeniz Bölgesinde Hale Yanıklığı (Pseudomonas savastonoi 

pv. phaseolicola) ile Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Fasulye Hatlarının Bu 

Hastalıklara Karşı Reaksiyonları 

 Identification of Bean Halo Blight (Pseudomonas savastanoi pv. 

phaseolicola) with Bean Common Bacterial Blight (Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli) Diseases and Determination of Their 

Reactions on Bean Lines at Middle Black Sea Region 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Samsun, Tokat ve Amasya illerinde fasulye üretim alanlarında yapılan 

sürveylerde toplanan hasta bitkilerden toplam 72 bakteri izolatı elde edilmiştir. Patojenite testine 

tabi tutulan bu izolatlar ile yapılan morfolojik, biyokimyasal testler ve tanıyı destekleyici 

LOPAT testleri ve moleküler analizler (PCR) sonucunda 30 izolat Pseudomonas savastanoi pv. 

phaseolicola ve 17 izolat Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli olarak tanılanmıştır. 

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola izolatları 8 farklı fasulye çeşitinden oluşan ırk ayrım 

setindeki bitkilere ayrı ayrı inokule edilmiş ve çeşitlerin verdiğini reaksiyonlara göre 

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola'nın ırk/ırkları belirlenmiştir. Çeşit reaksiyonlarına 

göre Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola izolatlarının tamamının 1 nolu ırk olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada 22 taze ve 20 kuru fasulye ıslah hattının Pseudomonas 

savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli bakteriyel etmenlerine 

karşı dayanıklılık düzeylerinin ve sahip oldukları dayanıklılıkla ilgili genlerin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bu amaçla ıslah hatlarının yaprak ve meyveleri virülent Pseudomonas savastanoi 

pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli bakteri izolatı ile inokule edilerek 

çeşitlerin dayanıklılık düzeyleri simptomatolojik olarak incelenmiştir. Buna ilave olarak Pse-1, 

Pse-3 genlerine ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Major QTL bölgelerine spesifik 

SCAR markörleri ile PCR yöntemi kullanılarak çeşitlerin söz konusu dayanıklılık genlerini 

bulundurma durumları belirlenmiştir. Yapılan moleküler analizler sonucunda toplam 20 taze ve 

kuru fasulye ıslah hattının Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 1 nolu ırka dayanıklılığı 

dağlayan Pse-1 genine ve toplam 31 taze ve kuru fasulye ıslah hattının Pseudomonas savastanoi 

pv. phaseolicola 3 nolu ırka dayanıklılığı sağlayan Pse-3 genine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Taze ve kuru fasulye ıslah hatlarında hem simptomatolojik çalışmalar hem de moleküler 

analizler sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli bakteriyel etmenine karşı 

dayanıklılık olmadığı belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

In this study, 72 isolates of bacteria were collected from surveys which were conducted bean 

grown areas of Samsun, Tokat and Amasya provinces. All the isolates were assayed in 

pathogenicity test with morphological, biochemical analyses. Further identification methods 

were conducted with LOPAT tests and molecular analyses (PCR), their results have revealed 

that 30 isolates were Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola and 17 isolates were 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli found. The Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 

isolates were separately inoculated on 8 bean species to determine their races according to their 

phenotypic reactions. Their reactions on 8 bean species were revealed that all Pseudomonas 

savastanoi pv. phaseolicola isolates were determined as Pseudomonas savastanoi pv. 

phaseolicola race 1. Additionally, to assess resistance loci of 22 fresh and 20 dry bean lines 

were tested with virulent isolates of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola and 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. Leaves and pots of beans were inoculated with the 

virulent isolates and their symptoms were evaluated on scale. Meanwhile specific SCAR 



 

 

markers of Pse-1, Pse-3 genes to Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola and QTL region 

gene to Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli were analyzed in PCRs to understand presence of 

the resistance genes in the beans. The molecular analyses have amplified specific DNA segment 

for Pse-1 gene to Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola race 1 isolate in 20 fresh and dry 

beans and have amplified product for Pse-3 gene to Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 

race 3 isolate in total 31 bean lines but no amplification resulted QTL region gene to 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli in these bean lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Selçuk ÖZCAN 

Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN  

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 

Doktora Tez Başlığı Antepfısıtığı ve Bağ Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve 

Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi 

 Weed species in pistachio and vineyard plantations 

determination of alternative control methods  

 

ÖZET 

Ülkemiz ve bölgemiz açısından ekonomik öneme sahip olan antepfıstığı ve üzüm 

yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlardan birisi de yabancı otlardır. Bu çalışma ile; Şanlıurfa, 

Adıyaman, Kahramanmaraş illeri ve ilçelerinde antepfıstığı ve bağ alanlarında sorun olan 

yabancı ot türlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması, yabancı ot dağılımı üzerine etki 

eden ekolojik parametrelerin belirlenmesi ve yabancı ot mücadelesinde alternatif yöntemlerin 

ortaya konması hedeflenmiştir. Bu amaçla; araştırma alanını temsil edebilecek şekilde yazlık ve 

kışlık olarak iki ayrı dönemde 122 bahçede sürveyler gerçekleştirilmiştir. İlk sürveylerde 

(yazlık) antepfıstığı ve bağ alanlarında sırasıyla Şanlıurfa'da 78 ile 80, Adıyaman'da 67 ile 64 ve 

Kahramanmaraş'ta ise 57 ve 67 yabancı ot türü tespit edilmiştir. İkinci sürveylerde (kışlık) ise 

Şanlıurfa'da 46 ile 35, Adıyaman'da 33 ile 41 ve Kahramanmaraş'ta ise 31 ve 36 yabancı ot türü 

belirlenmiştir. Sürvey alanlarında en fazla Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae ve Fabaceae 

familyalarına dahil türlere rastlanılmıştır. İlk sürveylerde Sorghum halepense L. Pers., 

Convolvulus arvensis L., Cynodon dactylon L. Pers., Lactuca serriola L., Heliotropium 

europaeum L. ve Tribulus terrestris L., ikinci sürveylerde ise Sinapis arvensis L., Thlaspi 

arvense L., Lamium amplexicaule L., Fumaria officinalis L. ve Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medic. en sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan türler olarak belirlenmiştir. Örnekleme yapılan 

antepfıstığı ve bağ topraklarında yapılan analizlerde özellikle pH ve EC gibi yabancı ot 

dağılımında rol oynayan toprak özelliklerinin nispeten dar sınırlar içerisinde kalması nedeniyle 

yabancı ot türlerinin dağılımını kesin hatlarla sınırlandıran toprak özellikleri saptanamamıştır. 

Ancak, örnekleme yapılan bahçelere ait iklim verilerinden sıcaklık ve yağış yabancı otların 

dağılımında etkili olmuştur. Dolayısıyla, toprak özelliklerinin yabancı otların dağılımına olan 

etkileri sınırlı düzeyde olurken, iklim özelliklerinin etkisi önemli bulunmuştur. Antepfıstığı ve 

bağ alanlarında yabancı otlarla mücadelede örtücü bitki, herbisit, malç tekstili ve geleneksel 

toprak işleme-çapa yöntemlerinin etkinliği araştırılmıştır. Denemede, örtücü bitki 

uygulamasında Hordeum vulgare L. ile Vicia sativa L., herbisit uygulamasında glyphosate 

isopropylamine tuzu, geleneksek toprak işleme uygulamasında kültivatör ile 0.38 mm 

kalınlığında ve 50 g/m2 ağırlığında malç tekstili kullanılmıştır. Çalışmada, uygulamaların 

yabancı otların yoğunluğu, kaplama alanı, bitki boyu ile kültür bitkisinin besin maddesi 

içeriğine, toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine, toprak nemi ve sıcaklığına ve toprak 

kalitesine etkileri incelenmiştir. Ayrıca, uygulamaların ekonomik analizi ile verim ve kalite 

üzerine etkileri de değerlendirilmiştir. Deneme parsellerinde ilk yıl 33, ikinci yıl ise 39 yabancı 

ot türü belirlenmiştir. İki yıl süreyle yürütülen çalışmanın sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde, malç tekstili antepfıstığında %99.8 ve bağ alanında %100 oranında 

yabancı otları kontrol altına almış ve en etkili yöntem olmuştur. Malç tekstilinin yapılan maliyet 

analizleri neticesinde de uzun vadede diğer mücadele yöntemlerinden daha ekonomik olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

ABSTRACT 

Weeds are the important problems of pistachio and grape cultivations which are the two 

economically important horticultural crops in the region and Turkey. This study was aimed at 

determining the prevailance and intensity of problematic weeds, ecological factors affecting 

distribution of weeds and devising alternative weed management approaches in pistachio and 

vineyard growing regions of Sanlıurfa, Adıyaman and Kahramanmaras provinces. To reach the 



 

 

aim; surveys were conducted in representative 122 orchards and vineyard orchards during two 

different growing periods. In the first survey (summer); 78 and 80; 67 and 64, and 57 and 67 

weed species were observed in pistachio and vineyards growing areas of Sanlıurfa, Adıyaman 

and Kahramanmaras districts, respectively. In the second survey (winter), 46 and 35, 33 and 41, 

and 31 and 36 weed species were recorded in pistachio and vineyards growing regions of 

Sanlıurfa, Adıyaman and Kahramanmaras districts respectively. The most prevalent weeds 

recorded in surveyed area during the surveys were belonged to Poaceae, Asteraceae, 

Brassicaceae and Fabaceae plant families. Sorghum halepense L. Pers., Convolvulus arvensis L., 

Cynodon dactylon L. Pers., Lactuca serriola L., Heliotropium europaeum L. and Tribulus 

terrestris L. during the first survey, while in the second survey, Sinapis arvensis L., Thlaspi 

arvense L., Lamium amplexicaule L., Fumaria officinalis L. and Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medic. were found to be most prevalent weeds with the highest density. The soil properties of 

the surveyed areas, especially pH and EC varied in a narrow range, thus they had minor effects 

on the distribution of weed species. None of the soil properties was found to strongly affect the 

distribution of identified weeds in surveyed area. Nevertheless, weed distribution was affected 

by temperature and rainfall among the climatic variables of surveyed sites. Therefore, soil 

properties had slight effect while, the influence of climatic variables on distribution of weeds 

was found to be significant. The efficiency of cover crops, herbicides, textile mulch and 

conventional tillage-hoeing on weed management was also investigated in pistachio orchards 

and vineyards. Hordeum vulgare L. and Vicia sativa L. were used as cover crops, glyphosate 

isopropylamine salt was used as herbicide, cultivator in conventional tillage application and a 

0.38 mm thick textile mulch having 50 g/m2 weight were used during the experiment. The 

effects of management practices on density, coverage area, plant height of weeds, nutrient 

accumulation in crops, physical and chemical properties of soil, soil moisture and temperature 

and soil quality were determined. Yield and quality of the products were also observed and 

economic analysis of the weed management treatments was performed. During the weed 

management experiments, 34 and 39 weed species were recorded during 1st and 2nd year, 

respectively. The results of the weed management experiments indicated that textile mulch 

resulted to the 99.8 and 100% weed control in pistachio orchards and vineyards, respectively. 

The results of economic analysis also indicated that textile mulch is a cost effective technique 

compared to the other weed management practices tested. 
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Öğrenci Adı Soyadı Esma ÖZHÜNER 

Danışmanı Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ  

Doç. Dr. Turgay ÜNVER 

Doktora Tez Başlığı Haşhaşta Alkaloit Biyosentezinin Metabolik Mühendislik, Yeni 

Nesil Dizileme ve İşlevsel Genomik Yaklaşımları Uygulanarak 

İncelenmesi 

 Evaluation of Alkaloid Biosynthesis in Opium Poppy by 

Applying Metabolic Engineering, Next-Generation Sequencing 

and Functional Genomics Approaches 

ÖZET 

Haşhaş (Papaver somniferum L.), morfin gibi benzilizokuinolin tipi alkaloitleri (BIA) üreten 

önemli bir tıbbî bitkidir. Bu çalışmada BIA biyosentezinde rol oynayan 3-hidroksi-N-

metilkoklaurin4´-O-metiltransferaz (4´OMT) ve retikulin 7-O- metiltransferaz (7OMT) genleri; 

yaprak, gövde ve kapsül dokularında aşırı ifade ettirilmiş ve ayrıca virüs indükleyici gen 

susturma (VIGS) metodu ile baskılanmıştır. Bu genlerde gerçekleşen baskılanma ve aşırı 

ifadelenme, transkript ve protein düzeyinde doğrulanmıştır. Ek olarak, doğrulamaları yapılan 

manipülâsyonların alkaloit seviyelerine olan etkileri de araştırılmıştır. Sonuçlar; aynı genin 

baskılanması ve aşırı ifade ettirilmesi, farklı dokularda çeşitli metabolitlerin seviyelerini 

değiştirdiğini ve bununla birlikte morfin sentezinde rol alan genlerin (COR, SAT, TYDC, 

CNMT ve 6-OMT) transkripsiyonunu da değişik seviyelerde etkilediğini göstermiştir. Örneğin, 

4´OMT geninin baskılanmasının, toplam alkaloit içeriğini gövdede azaltırken, kapsülde artırdığı 

belirlenmiştir. 7OMT gen baskılanması ise gövde dokusunda toplam alkaloit miktarının 

artmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, 4´OMT ve 7OMT genlerinin aşırı ifade edilmesi, 

gövde dokusunda daha yüksek morfin birikimiyle sonuçlanırken, kapsül dokusunda ise morfin 

miktarı azalmıştır. Ayrıca, kapsül dokusunda Roche 454-GS FLX+ teknolojisi ile 

gerçekleştirilen transkriptom dizilemesi sonucuna göre, 4´OMT ve 7OMT genlerinin 

manipülasyonunun pek çok transkriptin ifadesinide değiştirdiği görülmüştür. Bu transkriptlerden 

özellikle sekonder metabolit birikimi ile ilişkili olan adenozilhomosisteinaz 1 transkriptinin ve 

toplam alkaloit miktarının, 4´OMT geni aşırı ifade edilince kapsül dokusunda ifade düzeylerinde 

azalma tespit edilmiştir. 7OMT geni baskılandığında ise, ifadesi değişen transkriptlerin enerji ve 

metabolit üretimini arttırırken morfin birikimini de indüklediği bulunmuştur.  

ABSTRACT 
Opium poppy (Papaver somniferum L.) is a valuable plant producing BIA, such as morphine. In this 

study, 3-hydroxy-N-coclaurine 4'-O-methyltransferase (4'OMT) and reticulin 7-O- methyltransferase 

(7OMT) genes, which play an important role in the BIA biosynthesis, were over-expressed in leaf, stem 

and capsule tissues. The genes were also suppressed by virus inducer gene silencing (VIGS) method. The 

over-expression and suppression that occured in the genes were confirmed at transcript and protein levels. 

In addition, the effects of verified manipulations on alkaloid levels were also investigated. The results 

showed that the suppression and over-expression of the same gene changed the levels of various 

metabolites in different tissues, while variously effecting the levels of the transcription of some genes that 

play a role in morphine synthesis. Suppression of the expression of 4'OMT gene caused reduction in total 

alkaloid content in stem tissue, whereas it was found to increase in the capsule. The 7OMT gene 

suppression led to an increase in total alkaloid content in stem tissues. On the other hand, over-

expressions of 4'OMT and 7OMT genes resulted in higher morphine accumulation in stem tissues, 

whereas the amount of morphine decreased in capsule tissue. In addition, according to transcriptome 

studies carried out by Roche 454 GS-FLX sequencing technology, the manipulation of 4'OMT and 7OMT 

genes led to changes in expression of many transcripts in capsule tissue. When 4'OMT gene was over-

expressed in capsule, there was a decrease in the levels of total alkaloid amount and transcription of 

adenosylhomocysteinase 1 gene, which is associated with the accumulation of secondary metabolites. As 

a result of suppression of 7OMT gene, transcripts whose expression changed were found to increase 

energy and metabolite production while inducing morphine accumulation. 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Önem YÜCE ŞAHİN 

Danışmanı Prof. Dr. Şaban TEKİN 

Doktora Tez Başlığı Yeni Sentezlenmiş Bazı Kinolin Bileşiklerinin Antiproliferatif ve 

Sitotoksik Aktivitelerinin in Vitro Olarak Belirlenmesi 

 Determination of in Vitro Antiproliferative and Cytotoxic 

Activities of Some Newly Synthesized Quinolines Derivatives 

 

ÖZET 

Kinolin türevleri son yıllarda farmakolojik özellikleri bakımından dikkat çeken 

moleküller arasında yer almaktadır. Bu çalışmada yeni sentezlenmiş 20 kinolin türevi 

bileşiğin C6 (sıçan beyin tumoru), HeLa (insan serviks karsinom) ve HT29 (insan kolon 

karsinom) hücreleri üzerindeki sitotoksik aktiviteleri Hücre proliferasyon ve Laktat 

dehidrogenaz (LDH) sitotoksisite testleriyle araştırılmıştır. Kontrol kanser ilacı 5 

fluorourasilden (5FU) daha etkin antiproliferatif ve sitotoksik aktiviteye sahip bazı 

kinolin bileşiklerinin etki mekanizmaları hücre migrasyon, Topoizomeraz I inhibisyon, 

DNA degredasyon ve TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP 

nick end-labeling) testleriyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda SO13 ve SO18 kodlu 

bileşiklerin yüksek antiproliferatif, düşük sitotoksisite ve hücre migrasyonunu 

durdurucu aktiviteye sahip oldukları belirlenmiştir. Topoizomeraz I inhibisyon test 

sonuçları, bileşiklerin Topoizomeraz I aktivitesini bloke ettiklerini gösterirken, TUNEL 

ve DNA bantlaşma testleri bileşiklerin apoptozu uyardıklarını göstermiştir. Bu sonuçlar 

test edilen yeni kinolin bileşiklerinin antikanser ilaç potansiyeline sahip aday moleküller 

olmakla birlikte bunların ilaç potansiyellerinin tam olarak ortaya konması ileri preklinik 

ve farmakolojik çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. 

 

ABSTRACT 

In recent years, quinoline derivatives are remarkable molecules with their 

pharmacological properties. In this study newly synthesized quinoline molecules 

cytotoxic activities were tested by cell proliferation and LDH cytotoxic activity tests 

against C6 (rat brain tumor cells), HeLa (human cervix carcinoma) and HT29 (human 

colon carcinoma) cell lines. Quinoline derivatives which has exhibited more 

antiproliferative and cytotoxic activities than control cancer drug 5-fluorouracil (5-FU) 

were examined by cell migration, topoisomerase I inhibition, DNA degradation and 

TUNEL (Termal deoksinucleotidyl transfer asemediated UTP nickendliabling) tests. 

Results showed that; quinoline derivatives coded SO13 and SO18 exhibited high 

antiproliferative and low cytotoxic activities and inhibits cell migration. Topoisomerase 

I inhibition test results showed that; both of these molecules inhibit topoisomerase I 

activity; TUNEL and DNA laddering assays showed both of these compounds induce 

apoptosis. These results revealed that these newly synthesised quinoline derivatives 

have potentials to use as anticancer drugs and required any further preclinical and 

pharmacological studies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Tuğba KUL KÖPRÜLÜ 

Danışmanı Prof. Dr. Şaban TEKİN 

 

Doktora Tez Başlığı 
Farklı Gruplar İçeren Yeni Kinolin Türevlerinin Biyolojik 

Aktivitelerinin ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması 

 Investigation of Biological Effects and Mechanisms Of New 

Quinoline Derivatives Containing Different Groups 

ÖZET 
Kanser tedavisine yönelik yapılan çeşitli çalışmalarda doğal, semisentetik ve sentetik 

yapılı biyolojik açıdan aktif kinolin moleküllerinin, antiproliferatif ve antitümör özellik 

sergiledikleri rapor edilmiştir. Bu çalışmada, bromlanarak işlevselliği arttırılan bir seri 

yeni kinolin türevinin antikanser ve sitotoksik aktivitelerinin ve etki mekanizmalarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan bromlanmış yeni kinolin türevlerinin 

antiproliferatif ve sitotoksik aktiviteleri, HeLa, C6 ve HT29 kanser hücre hatları 

üzerinde, Sülforodamin B (SRB), BrdU Hücre Proliferasyonu ELISA (BCPE) ve Laktat 

dehidrogenaz (LDH) testleriyle in vitro olarak araştırılmıştır. Ayrıca bu bileşiklerin etki 

mekanizmaları da in vitro DNA bantlaşma (DNA laddering), topoizomeraz I inhibisyon 

ve migrasyon testleriyle belirlenmiştir. Çalışmada test edilen 41 kinolin türevinden 13'ü, 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek antiproliferatif aktivite göstermiştir. Bazı 

yeni bromokinolin türevleri konsantrasyona ve hücre tipine bağlı olarak orta ve yüksek 

düzeyde sitotoksik aktivite göstermiştir. Yüksek antiproliferatif aktiviteye sahip bazı 

bromokinolin türevleri apoptotik ve antimigratif aktivite göstermiş ve topoizomeraz I 

enzimini inhibe etmiştir. Önemli antiproliferatif aktivite, sitotoksisite ve etki 

mekanizmalarına sahip olan bazı yeni kinolin türevlerinin, antikanser ilaç 

potansiyellerinin olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu bileşiklerin antikanser ilaç 

potansiyellerinin kesin olarak belirlenmesi için ileri preklinik ve klinik çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

 

ABSTRACT 

Antiproliferative and antitumor activities of natural, synthetic and semisynthetic 

molecules with quiolin scaffold have been shown in previous cancer studies. In the 

present study, antiproliferative and cytotoxic activities of 41 newly synthesized 

bromoquinoline compounds were investigated in vitro. The antiproliferative and 

cytotoxic activities of novel bromoqinoline derivatives were tested on HeLa, C6 and 

HT29 cancer cell lines by Sulphorhodamine B (SRB), BrdU Cell Proliferation ELISA 

(BCPE) and Lactate dehydrogenase (LDH) assays. Mechanism of action of these 

compounds was demonstrated in vitro by DNA laddering, topoisomerase I inhibition 

and migration assays. Results showed that 13 of the 41 quinoline derivatives displayed 

significantly high antiproliferative activities. Cytotoxicity of some novel quinolin 

derivatives was medium to high level depending on concentration and cell line used. 

Some of the quinoline compounds with high antiproliferative activity showed apoptotic 

and antimigratory activity and inhibited the topoisomerase I enzyme activity. Since 

antiproliferative activities, cytotoxicity and mechanisms of action of these novel 

quinoline derivatives are promising, they may have potential to be used as anticancer 

drug. However, further preclinical and clinical studies trials are required for confirming 

their anticancer drug potential. 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Tünay KARAN 

Danışmanı Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER 

Doktora Tez Başlığı Bazı Siyanobakteri Üyelerinde Farmakolojik Sekonder Metabolitlerin 

Araştırılması ve Çeşitli Stres Şartlarının Bu Metabolitlerin Üretimine 

Etkilerinin İncelenmesi 

 Researching for Pharmacological Seconder Metabolites In Some 

Cyanobacterıa and Investigating The Effects of Various Stress 

Conditions upon The Productıon of These Metabolites 

ÖZET 

Siyanobakteriyel metabolitler, endüstriyel ve biyomedikal uygulamalarda önemli bir yere sahip 

doğal ürünlerdir. Bu doğal ürünler özellikle antikanser, antibakteriyel, antiinflamatuar ve enzim 

inhibisyonu gibi ilaç hammaddesi olarak terapötik amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

çalışmada farmakolojik etkisi olan 9H-Pyrido [3,4-b] indol yapısında norharman ve siklik peptit 

yapısında hepatoksin mikrosistin metabolitlerinin varlığı, Tokat Yeşilırmak Nehri‟nden izole 

edilen ve 16S rRNA dizisiçıkartılmış 7 siyanobakteride HPLC ile belirlenmiştir. 

Siyanobakterilerden 4‟ünün (Chroococcus minutus, Geitlerinema carotinosum AICB 37, Nostoc 

linckia PACC 5085, Anabaena oryzae Ind3 CpcB) norharman metabolitini içerdiğini ve diğer 

3‟ünün (Oscillatoria limnetica strain MR1, Phormidium sp. MBIC10025, Cylindrospermum 

sp.CENA33) norharman metabolitini içermediği tespit edilmiştir. Mikrosistin metabolitvarlığı 

ise çalışmada izole edilen siyanobakterilerde rastlanılmamıştır. Çalışmamızdanorharman üreten 

siyanobakterilerde tuz, pH, sıcaklık ve ışık gibi çeşitli stres şartlarını üç tekrarlı olarak uygulayıp 

metabolit üretimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bunun için siyanobakteriler 0.5, 1.0, 3.0 ve 

5.0 M konsantrasyonlarda NaCl ile asidik (pH 5) vebazik (pH 9) pH’larda, 15 °C ve 35 °C’de 

1896 ve 4300 lüks aydınlatmada ayrı ayrı kültüre alınarak türlerin stres koşullarındaki 

büyümeleri ve metabolit üretimleri kontrol örneklerle (pH 7 ve NaCl’süz besi ortamında, 26 

°C’de 2465 lüks aydınlatma) kıyaslanılmıştır. HPLC analizi sonuçlarına göre her türde kontrol 

metabolit üretiminin üzerinde norharman elde edilmiştir. Tüm stres koşulları ayrı ayrı 

değerlendirildiğindemaksimum norharman üretimi C. Minutus’ta 16.066 μg/g, N. Linckia’da 

3.180 μg/g, A.oryzae’de 2.741 μg/g ve G. Carotinosum’da 2.848 μg/g dır. 

ABSTRACT 

Cyanobacterial metabolites are natural products which have an important place in industrial and 

biomedical practices. These natural products have started to be intendedfor therapeutic uses as 

pharmaceutical raw materials such as particularly anticancer, antibacterial, anti-inflammatory 

and enzyme inhibition. In this study, presence ofnorharmane in 9H-Pyrido [3,4-b] indol 

structure and hepatoxin microcystin metabolitesin cyclic peptide structure, having 

pharmacologic effect, was determined with HPLC in 7cynobacteria isolated from Tokat 

Yeşilırmak River, 16S rRNA sequences of which wereexcided. It was determined that 4 of the 

cyanobacteria (Chroococcus minutus, Geitlerinema carotinosum AICB 37, Nostoc linckia 

PACC 5085, Anabaena oryzae Ind3CpcB) contain norharmane metabolite and the other 3 

(Oscillatoria limnetica strainMR1, Phormidium sp. MBIC10025, Cylindrospermum 

sp.CENA33) do not containnorharmane metabolite. Presence of mycrocystin metabolite was not 

observed in theisolated cyanobacteria. This study applied three-cyclic stress conditions in 

cyanobacteriasuch as salt, pH, temperature and light, and analyses their effects on 

metabolitegeneration. For this purpose, cyanobacteria was taken into separate cultures at 0.5, 

1.0,3,0 and 5.0 M concentrations with NaCl, acidic (pH 5) and basic (pH 9) pH values, 15°C and 

35 °C temperature, 1896 and 4300 lux illumination, and growth and metabolitegenerations of 

the species under stress conditions were compared with control samples(in pH 7 and NaCl free 

nutrient environment, at 26 °C, 2465 lux illumination). According to results of HPCL analysis, 

norharmane above control metabolite productionwas obtained in every species. When all stress 

conditions were individually evaluated, maximum norharmane generation is 16.066 μg/g in C. 

minutus, 3.180 μg/g in N. linckia,2.741 μg/g in A. oryzae and 2.848 μg/g in G. carotinosum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI 

                                                           DOKTORA     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Aykut ÖZGÜR 

Danışmanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE  

Prof. Dr. Yusuf TUTAR 

Doktora Tez Başlığı Kanser Tedavisi İçin Yeni Nesil HSP90 İnhibitörlerinin 

Tasarlanması ve Moleküler Seviyede Antikanser 

Özelliklerinin İncelenmesi  

 Desing of New Generation HSP90 Inhibitors for Cancer 

Treatment and Investigation of Their Anticancer Properties at 

Molecular Level 

ÖZET 
Isı şok protein 90 (Hsp90) hücre içerisinde en yaygın olarak bulunan bir şaperon proteindir ve 

onkogenik proteinlerin (transkripsiyonel faktörler, tirozin kinazlar, steroid reseptörleri, hücre 

döngüsü regülatörleri) doğru katlanmasında, düzenlenmesinde ve stabilizasyonunda hayati 

roller oynamaktadır. Kanser hücrelerinde Hsp90 apoptotik yolakları baskılar ve kanserli 

hücrelerin proliferasyonunu ve metastaz, anjiyogenez, invazyon ve ilaç direnci sinyal 

yolaklarının aktivasyonunu tetikler. Bundan dolayı kanserli hücrelerin devamlılığı için Hsp90 

olmazsa olmaz bir şaperon proteindir. Hsp90 N-terminal domaininde (NTD) yüksek derecede 

korunmuş ATP bağlanma bölgesine sahiptir. Hsp90 şaperon görevini yerine getirmek için 

ATP'nin hidroliz enerjine ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı, Hsp90'nın ATPaz aktivitesinin 

inhibisyonu hedefe spesifik kanser tedavisi için önemli stratejidir. Bugüne kadar sayısız bileşik 

Hsp90 inhibitörü olarak değerlendirilmiştir fakat klinik öncesi ve klinik çalışmalarda 

bileşiklerin yan etkileri, çözünürlük problemleri ve düşük tedavi etkinlikleri önemli 

limitasyonlar ortaya çıkartmıştır. Bundan dolayı şu anda kanser ilacı olarak FDA onaylı hiçbir 

Hsp90 inhibitörü yoktur. Bu çalışmada, AY0685 bileşiği Hsp90 inhibitörü olarak dizayn edildi 

ve sentezi gerçekleştirildi. AY0685 inhibitörünün antikanser aktivitesi insan meme, kemik, 

karaciğer, kolon, endotel ve lösemi kanser hücrelerinde in-vitro deneyler ile değerlendirildi. 

Hsp90 ve AY0685 inhibitörü arasındaki bağlanma ve etkileşim parametreleri moleküler 

docking ve biyokimyasal deneyler ile belirlendi. AY0685 inhibitörü ile insan meme 

kanserindeki gen ekspresyonların değişimi mikroarray ve PCR array deneyleri belirlendi. Tüm 

bu sonuçlara göre, AY0685 hedefe spesifik kanser tedavisinde umut veren aday Hsp90 

inhibitörüdür. 

ABSTRACT 
Heat shock protein 90 (Hsp90) is an abundant and ubiquitous chaperone protein which plays 

vital roles in proper folding, regulation and stabilization of oncogenic client proteins 

(transcriptional factors, tyrosine kinases, steroid receptors, cell cycle regulators). In cancer cells, 

Hsp90 suppresses apoptotic pathways and stimulates cancer cell proliferation and activation of 

metastasis, angiogenesis, invasion, and drug resistance signaling pathways. Therefore, Hsp90 is 

an essential chaperone protein for cancer cell survival. Hsp90 has highly conserved ATP 

binding pocket in N-terminal domain (NTD). Hsp90 require ATP hydrolyses energy to perform 

these chaperone processes. Therefore, inhibition of Hsp90 ATPase activity has been important 

strategy for the target specific cancer treatment. To date, numerous compounds have been 

evaluated as Hsp90 inhibitors, however; their side effects, solubility problems and low 

therapeutic efficiency have revealed some important limitations in pre-clinical and clinical 

studies. Hence, there is no FDA approved Hsp90 inhibitors as a cancer chemotherapeutic. In 

this study, AY0685 compound was designed and synthesized as Hsp90 inhibitor. Anticancer 

activity of AY0685 inhibitor was evaluated on human breast, bone, liver, colon, endothelial and 

leukemia cancer cells with using in-vitro assays. Binding and interaction parameters between 

Hsp90 and AY0685 inhibitor were determined with molecular docking studies and biochemical 

experiments. Alteration of breast gene expression with AY0685 inhibitor was identified by 

microarray and PCR array experiments. All results indicated that, AY0685 are promising 

candidate as Hsp90 inhibitor in target specific cancer treatment. 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Kübra AÇIKALIN COŞKUN 

Danışmanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE  

Prof. Dr. Yusuf TUTAR 

Doktora Tez Başlığı Protein Katlanma Yolaklarının Engellenmesiyle Kanser 

Mekanızmasının İnhibe Edilmesi için HSP70 Substrat Bağlanma 

Bölgesine Spesifik İnhibitör Dizaynı 

 Designing specific Hsp70 Substrat Binding Domain Inhibitor for 

Perturbing Proteı̇n Folding Pathways to Inhibit Cancer Mechanism 

ÖZET 
Hsp70 enfeksiyon, oksidatif stress, sıcaklık, yüksek ateş ve tümör oluşumu gibi çeşitli stres 

faktörlerinde bütün hücrelerde bu strese cevap olarak eksprese edilen moleküler bir şaperondur. 

Stres durumunda Hsp70 kendi protein substratına bağlanarak şartlar düzelene kadar agregasyon 

ve denaturasyona karşı onları stabilize eder. Hsp'ler onkogenezizde, tümör yayılımında ve 

kemotörapik ajanların direnç göstermesinde kat-kıda bulunur. Aşırı Hsp90 ve Hsp70 

ekspresyonu birçok tümörün proliferasyonu ve sağ kalımıyla bağlantılıdır. Literatürde önemli 

bir yeri olan Hsp90 inhibisyonuna benzer bir yaklaşımla Hsp70'in ATP hidrolizi inhibisyon 

çalışmaları farklı araştırma grupları tara-fından çalışılmıştır ve Hsp70 inhibitörleri dizayn 

edilmiştir. Hsp70 ATP domaininin daha derin olması ve nükleotidin polar etkileşimlerle 

bağlanması nedeniyle dizayn edilen inhibitör ajanlarının ilaç gelişimi için klinik denemelere 

uygun olmadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda bugüne kadar yapılan substrat bağlanma domaini 

(SBD) inhibitörleri kısa peptitlerden oluşmaktadır. Benzer şekilde bu yapılar da ilaç dizaynı için 

uygun değildir. Bu nedenle insan Hsp70 inhibitörleri geliştirmek ayrıca biyouyumlu ilaç benzeri 

madde kriterlerini sağlamak için, çalışmamız Hsp70'in SBD üzerine yoğunlaşmıştır. 

Çalışmamızda Hsp70 SBD inhibitörü olan PES'den yola çıkılarak bir inhibitör (KBR1307) 

tasarlandı ardından Hsp70 ve koşaperonlarla yapılan moleküler simülasyon çalışmalarıyla 

bağlanma enerjileri ve inhibisyon katsayıları belirlendi. In-vitrodeneylerlefarklı insan kanser 

hücre hatlarında anti kanser etkisi belirlendi. Saflaştı-rılan Hsp70 proteini ile dizayn edilen 

inhibitör varlığında ve yokluğunda biyokimyasal deneyler yapıldı. Tüm bu deneyler PES 

inhibitörü kontrol alınarak gerçekleştirildi. Bu-lunan sonuçlar KBR1307 inhibitörümüzün umut 

vaad eden bir inhibitör olduğunu ve PES'e göre çok daha etkin olduğunu gösterdi. 

ABSTRACT 

Hsp70 is a chaperone which is expressed in all cells as stress response such as infection, 

oxidative stress, temperature, high fever, and tumor formation. During stress, Hsp70 binds to its 

substrate protein to stabilize it against aggregation and denaturation till ambient conditions are 

established. Hsps involved in oncogenesis, tumor invasion, and resistance of chemotherapic 

agents. It is believed that cancer cells overexpress proteins due to their unnatural growth rate. 

Overexpression of Hsp90 and Hsp70 are correlated with several tumor proliferation and cell 

survival. Therefore, recently Hsps become important targets in cancer therapy. Hsp70's ATP 

hydrolysis inhibition were studied by different research groups in a similar fashion with that of 

Hsp90 and Hsp70 inhibitors were designed. Designed inhibitor agents were not find suitable for 

clinical trials since Hsp70 ATP domain is deeper and nucleotide binds to the cavity with polar 

interactions. Meanwhile, all designed inhibitors for substrate binding domain (SBD) were 

peptide based. By the same token, these molecules were not proper for drug design. For this 

reason to develop human Hsp70 inhibitor under bioavailable drug-like criteria, this work 

focused on Hsp70's SBD. The work designed an inhibitor (KBR1307) by using PES as template 

and then, binding constants and inhibition constants were determined for Hsp70 and its co-

chaperonesin silico. In vitro experiments were performed at different cancer cell lines to 

determine the inhibitor anticancer effects. Biochemical experiments were performed with 

purified Hsp70 protein in the presence-absence of designed inhibitor. All these experiments 

performed with PES control. The results provide that KBR1307 is a promising inhibitor and has 

better activity compared to PES. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Adil Koray YILDIZ 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Mehmet Metin ÖZGÜVEN 

Doktora Tez Başlığı Büyükbaş Hayvanlarda Kızgınlığın (ÖSTRUS) Haraketlilik ve 

Çevre Verilerinden Yarlanarak Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 

 Determination of estrus in cattle with neural networks using 

mobility and environmental data 

ÖZET 

Gıda sanayinin en temel ham maddeleri olan et ve süt üretimi büyük ölçüde büyükbaş 

hayvancılık ile sağlanmaktadır. Hayvancılıkta karlılığı arttırmak için otomasyonlar gibi 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Hassas sürü yönetim sistemleri bu otomasyonların önemli bir 

parçasıdır. Bu sistemlerde aranan en önemli özelliklerden birisi etkin üreme yönetiminin 

sağlanabilmesidir. Bunun için ineklerin kızgınlık (östrus) denilen dönemlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Kızgınlıktaki hayvanlar diğer hayvanlara göre daha hareketlidir. Bu hareketlilik 

"pedometre" denen cihazlarla ölçülebilmektedir. Algılanan hareket değişimleri ile Yapay Sinir 

Ağları (YSA) modelleri kullanılarak kızgınlık tahmin edileceği düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, hareket ve çevresel veriler kullanılarak büyükbaş hayvanlarda kızgınlığı tahmin 

edecek bir YSA modelinin oluşturulması ve etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özel bir 

tarım işletmesinde dört ay süresince toplamda 186 kızgınlık gösteren 78 sığırın hareket verileri 

iklimsel verilerle beraber kaydedilmiştir. İneklerin yaşları, laktasyon sayıları, kızgınlıktan 

sonra geçen gün sayısı verileri de değerlendirmeye alınmıştır. Mekanistik model ve YSA 

modelleri karşılaştırılmıştır. Bunun için doğruluk, kesinlik, bu ikisinin ortak etkisini belirten F 

skoru ve ROC analizinden faydalanılmıştır. YSA modeli olarak bir ve iki katmanlı ileri 

beslemeli sınıflandırma ağları denenmiştir. YSA modeline en uygun girişler hareket verisi, bir 

önceki zaman dilimine ait hareket verisi, bir önceki kızgınlıktan sonra geçen gün sayısı, 

sıcaklık ve nem olarak bulunmuştur. Tek katmanlı YSA için en iyi sonuç 0.9654 AUC ile 91 

nöronlu ağdan elde edilirken birinci katmanında 37 ikinci katmanında 40 nöronu bulunan çift 

katmanlı ağ 0.9733 ROC puanıyla en başarılı model olmuştur. Mekanistik model 0.5006 ROC 

puanı ile en düşük başarıyı göstermiştir. Çalışmada iklim verilerinin hareket verileriyle beraber 

değerlendirilmesi ile doğru kızgınlık tahmininin arttığı görülmüştür. 

ABSTRACT 

The most basic raw materials for the food indu stry, meat and milk production, are provided 

largely through cattle. Improvements such as automation have been increasing profitability in 

livestock production. Precision herd management systems are an important part of this 

automation process. A key feature of such systems is effective reproduction management. To 

achieve this, one needs to determine cows' heat period (Estrus). Animals in Estrous are more 

active than others. This mobility can be measured by a testing device called "pedometer". 

Estrus is expected to be estimated by using detected movement changes with Artificial Neural 

Networks (ANN) models. The aim of this study is to create and assess the effectiveness of a 

neural network model to estimate estrus in cattle by using movement and environmental data. 

Movement data of 78 cattle which showed a total of 186 estruses has been captured along with 

climatic data during a four-month period at a private agricultural organization. Data such as 

cow age, lactation number and number of days elapsed from estrus were also taken into 

account and evaluated. Mechanistic models and ANN models were compared. Accuracy, 

precision, F scores indicating their impact, and ROC analysis were used for this comparison. 

For feed-forward neural network model, one and two layers classification networks were 

tested. Optimal inputs to the neural network model were found to be motion data, motion data 

of previous time period, number of days after the previous estrus, temperature and humidity. 

The best result for single-layer ANN, 0.9654 AUC, has been obtained with 91 neurons. Dual-

layer network with 40 neurons in the second layer and 37 for the first layer has been the most 

successful model with 0.9733 ROC points. Mechanistic models have shown the lowest success with 

an ROC score of 0.5006. The study has shown that the accuracy of estrus prediction is increased by 

evaluating movement data movement along with climate data. 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Zinnur GÖZÜBÜYÜK 

Danışmanı Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ 

Doktora Tez Başlığı Erzurum Koşullarında Fiğ Tarımında Değişik Toprak İşleme-Ekim 

Sistemlerinin İşletme Değerleri ve Enerji Gereksinimleri 

Yönünden Karşılaştırılması 

 Comparision Of Several Tillage and Drilling Systems in Wetch 

Agriculture in Erzurum Conditions in Terms of Management 

Parameters and Energy Requirements 

ÖZET 
Bu araştırma Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yağışa dayalı tarım 

koşullarında yürütülmüştür. Erzurum yöresinde nadas alanlarının farklı toprak işleme–ekim 

yöntemleriyle kaldırılması kapsamında, farklı toprak işleme–ekim yöntemlerinin; toprak 

penetrasyon direnci, işletme ve bitki gelişim parametreleri ile enerji etkinliği yönünden 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada buğday–nadas ve buğday–fiğ münavebe 

yöntemlerinde uygulanan; Geleneksel toprak işleme (TS1, kulaklı pulluk+kültivatör+ 

kombikrüm+üniversal ekim makinası), Azaltılmış toprak işleme–1 (TS2, 

kültivatör+kombikrüm+üniversal ekim makinası), Azaltılmış toprak işleme–2 (TS3, dik 

rotavatör+üniversal ekim makinası) ve Doğrudan ekim (TS4, doğrudan ekim makinası) 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. İşletme parametrelerinden; efektif iş başarısı, yakıt tüketimi, 

insan ve makina işgücü ihtiyacı, açısından anıza doğrudan ekim yöntemi diğer uygulamalardan 

daha iyi sonuçlar vermiştir. Buğday verim değerleri incelendiğinde uygulanan münavebeler 

arasında istatistiksel anlamda fark çıkmadığı, uygulanan toprak işleme yöntemlerinin verim 

parametrelerine etkisinin önemli olduğu görülmüştür (P< 0.01). Enerji etkinlik değerlerinde 

münavebeler arasında enerji oranı, enerji verimi, net enerji üretimi değerlerinde buğday–fiğ, 

özgül enerji değerlerinde ise buğday–nadas münavebesinden en iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Toprak işleme yöntemleri arasında dört enerji etkinlik parametrelerinde de anıza doğrudan 

ekim yönteminden diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu 

çalışmayla, bölgemizde yağışa dayalı tarım koşullarında alternatif toprak işleme yöntemlerinin 

uygulanabilirliği belirlenmiş ve bu yöntemlerle münavebenin azaltılabileceği veya 

kaldırılabileceği sonucuna varılmıştır. 

ABSTRACT 
This research was carried out at the experimental fields of the Eastern Anatolia Agricultural 

Research Institute under rainfed agricultural conditions. Comparison of different soil tillage 

methods in terms of soil penetration resistance, enterprise and plant development parameters 

and energy efficiency was aimed within the removing of fallow by different soil tillage–

planting methods in Erzurum. Four different tillage systems; traditional soil tillage 

(TS1,moldboard plough+cultivator+combined harrows+universal sowing machine), reduced 

soil tillage–1 (TS2, cultivator+combined harrows+universal sowing machine), reduced soil 

tillage–2 (TS3, vertical rotator machine+sowing machine) and direct drilling (TS4, direct 

sowing machine) in wheat-fallow and wheat-vetch rotation were used. Stubble direct drilling 

method produced the best results in terms of effective labor success, fuel consumption, and 

man and machine labor requirement, seedling emergence, seedling emergence degree, average 

germination time and however low values were obtained from the traditional method. By 

considering wheat yield, it was obtained that the difference between the rotations was not 

statistically different and the effect of soil tillage methods on yield parameters was statistically 

significant (P < 0.01). The best results were obtained from wheat–vetch application in energy 

ratio, energy yield, net energy production values between alternations in energy efficiency 

values and wheat–fallow alternation in specific energy values. Better results were obtained 

from direct stubble drilling subject in all four energy efficiency parameters than the other 

methods between soil tillage methods. By this study, the applicability of alternative soil tillage 

methods under rainfed agricultural conditions was determined and it was concluded that the 

fallow application might be reduced or removed by these methods. 
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Öğrenci Adı Soyadı Kader TOKATLI 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Aslıhan DEMİRDÖVEN 

Doktora Tez Başlığı Karides Atıklarından Kitosan Üretim Koşullarının Optimizasyonu 

Ve Kitosandan Elde Edilen Yenilebilir Film Kaplamanın Kirazların 

Raf Ömrüne Etkisi 

 

 

Optimization of Chitosan Production Conditions from Shrimp Waste 

and to Investigate The Edible Coatıng Effects Held from Chitosan on 

Shelf Life of Cherries  

ÖZET 

Bu tez çalışmasında Marmara Denizi‘nden avlanan karideslerin atıkları kullanılarak kitin ve 

kitosan üretim koşullarının optimizasyonu; elde edilen kitosanların karakterizasyonu; 

yenilebilir film olarak kullanımları için uygun koşulların belirlenmesi ve kirazlara kaplanarak 

kirazların raf ömrüne etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karides atıklarından kitin 

üretiminin gerçekleştirildiği optimum noktanın deminerilizasyon süresinin 132.61 dakika, 

deminerilizasyonda kullanılan HCl konsantrasyonunun 0.73M, deproteinizasyon sıcaklığının 

60.50°C, deproteinizasyon süresinin 75.65 dakika ve deproteinizasyonda kullanılan NaOH 

konsantrasyonunun ise 0.95M olduğu belirlenmiştir. Karides atıklarından kitin üretim 

koşullarının optimizasyonu sonucunda elde edilen kitin, kitosan üretim koşullarının 

optimizasyonu amacıyla kullanılmıştır. Optimizasyon sonucunda %40‘lık NaOH ile 120°C‘de 

300 dakikalık deasetilasyon süresi kullanılarak elde edilen kitosan Kitosan-1; %50‘lik NaOH 

ile 100°C‘de 720 dakikalık deasetilasyon süresi kullanılarak elde edilen kitosan ise Kitosan-2 

olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan kitosanlar ise deasetilasyon derecesi, moleküler ağırlık, 

viskozite, metal içeriği, beyazlık indeksi ve SEM ile karakterize edilmiştir.  

Tez çalışmasının sonraki aşamasında ise kirazlar belirlenmiş olan uygun film formülasyonu ile 

hazırlanan 4 farklı kaplama solüsyonu ile kaplanmış ve kontrol, Kitosan-1, Kitosan-2, Ticari-1 

ve Ticari-2 ile kaplanmış olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Her bir örnek grubu 4°C‘de 25 gün 

ve 20°C‘de 15 gün süre ile depolanarak kitosan kaplamanın fizikokimyasal ve mikrobiyolojik 

kalite üzerine etkisi 5 günde bir örnekleme yapılarak incelenmiştir. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde kitosan ile kaplanmış kirazların su aktivitesi, doku, askorbik asit, toplam 

antosiyanin, toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite açısından daha üstün özelliklere 

sahip oldukları belirlenmiştir. Mikrobiyolojik analizler dikkate alındığında ise özellikle karides 

atıklarından üretilen kitosanların yüksek antimikrobiyal etki gösterdikleri saptanmış ve 

kirazların raf ömrünün artırılmasında etkili bir şekilde kullanılabilecekleri sonucuna 

varılmıştır.  

ABSTRACT 
The objectives of this thesis were to optimize chitin and chitosan production conditions from shrimp 

wastes sourced from Marmara Sea, to characterize of the obtained chitosans, to determine of appropriate 

conditions for their use as edible film and to determine effects of the edible coating on shelf-life of 

cherries. The optimum conditions for chitin production were observed at using 0.73 M hydrochloric acid 

for 132.61 minute at room temperature for demineralization and 0.95 M for 75.65 minute at 60.50°C for 

deproteinization. The obtained chitin was used for optimization of chitosan production. After 

optimization Chitosan-1, obtained by deacetylation with 40% sodium hydroxide at 120°C for 300 min, 

and Chitosan-2, carried out by deacetylation with 50% sodium hydroxide at 100°C for 720 min, were 

defined. The obtained chitosans were characterized by their degree of deacetylation, molecular weight, 

viscosity, metal content, whiteness index and SEM micrographs.  

In the next stage of the thesis, cherries were coated with 4 different coating solutions which were 

prepared with appropriate film formulation and were divided into 5 groups including control, Chitosan-

1, Chitosan-2, Commercial-1 and Commercial-2. Sample groups were stored for 25 days at 4°C and 15 

days at 20°C and the effects of chitosan coating on the physicochemical and microbiological quality of 

cherries were investigated in five days period. The results showed that cherries coated with chitosan 

were exhibited superior characteristics in terms of the water activity, texture, ascorbic acid, total 

anthocyanin, total phenolic and antioxidant capacity. Considering the microbiological analysis; the 

chitosans, especially produced from shrimp waste, showed high antimicrobial effect and can use 

effectively for improving the shelf-life of cherries.  



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Nilgün ÖNCÜL 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Şeniz KARABIYIKLI 

Doktora Tez Başlığı Koruk (Vitis vinifera) Ürünlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Determination of Antimicrobial and Antioxidant Properties of Unripe 

Grape (Vitis vinifera) Products 

 

ÖZET 

Koruk (Vitis vinifera); olgunlaşmamış, ekşi tada sahip üzümlere verilen isim olup koruksuyu, 

koruk şerbeti ve koruk ekşisi gibi ürünlere işlenebilmektedir. Koruk ürünleri; geleneksel olarak 

yemeklere, salata ve mezelere lezzet vermek amacıyla kullanılabildiğigibi içecek olarak da 

tüketilebilmektedir. Bu çalışmada; koruk ekşisi ve koruk suyuürünlerinin mikroflorasının, bazı 

fizikokimyasal ve antimikrobiyal özelliklerinin, antioksidan kapasitelerinin ve çeşitli gıdalar 

üzerindeki koruyucu etkisinin tespitiamaçlanmıştır. Koruk ürünlerinin mikrobiyolojik 

kalitesinin ilgili tebliğe uygun olduğuve tüketim için güvenli olduğu belirlenmiştir. Ürünlerin 

fizikokimyasal değerleri; Ph 2.14-2.74, su aktivitesi 0.963-0.980, suda çözünen kuru madde 

içeriği 3.55-8.00,titrasyon asitliği %2.29-7.10, L* değeri 32.97-96.57, a* değeri -9.31 ile 

+16.38, b*değeri -23.52 ile 127.40, toplam şeker içeriği 0.86-17.05 g/L, C vitamini 0.00-

5.91mg/100mL, protein 0.00-22.39 mg/mL ve fenolik madde içeriği 96.79-672.75 mg/Larasında 

bulunurken, FRAP ve TEAC değerleri 0.025-0.232 ve 0.035-0.885 μmolTE/mL arasındadır. 

Ürünlerin, minimum inhibisyon konsantrasyonu değerleri; E. coli, S. Typhimurium, S. aureus, L. 

monocytogenes ve B. cereus kültürleri için mevcut pH değerlerinde 1:2 (%50) ile 1:16 (%6.25) 

arasında bulunmuştur. Ürünlerin; hem düşükhem de yüksek düzeyde E. coli, S. Typhimurim, S. 

aureus ve L. Monocytogenes kontaminasyonuna karşı inhibitif etkinlikleri farklı uygulama 

süreleri (0, 5, 15 ve 30dak.) boyunca test edilmiş ve düşük dozda inokülasyonda 5 dakika, 

yüksek dozda ise 15 dakika uygulama süresinin yeterli olduğu görülmüştür. Koruk ürünlerinin 

marul ve havucun mevcut mikroflorası üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gıda örnekleri 

koruk ürünleriyle farklı sürelerde (0, 5 ve 10 dak.) muamele edilmiştir. Ürünler, marulun (5.52 

log kob/g) ve havucun (4.57 log kob/g) doğal mikroflorasında 10 dak. sonunda sırasıyla 1.68 ve 

1.70 log düzeyinde azalmaya sebep olmuştur. Ürünlerin patojen mikroorganizmalar üzerindeki 

inhibitif etkinliklerinin gıda ortamında testedilmesi amacıyla selektivite kazandırılarak doğal 

mikrofloradan gelebilecek olan benzerlerinden ayrılmış olan E. coli, S. Typhimurium, S. aureus 

ve L. Monocytogenes kültürleri gıda örneklerine (marul, havuç ve domates suyu) inoküle 

edilerek korukürünleri ile farklı sürelerde (0, 5, ve 10 dak.) muamele edilmiştir. Koruk ürünleri 

ile 10 dakika uygulama sonunda E. coli, S. Typhimurium, S. aureus ve L. 

Monocytogenessayıları; ortalama olarak sırasıyla marulda 3.74, 4.71, 0.70 ve 4.20 log kob/g, 

havuçta 4.01, 4.08, 1.89 ve 4.03 log kob/g azalmıştır. Domates suyunda ise inhibisyon 

düzeyinindenenen bütün patojenler için 0.12-0.34 log kob/mL arasında olduğu bulunmuştur. 

Koruk ürünlerinin mevcut antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri sebebiyle gıdaendüstrisinde 

doğal bir koruyucu olarak alternatif kullanım alanlarına sahip olabileceğidüşünülmektedir. 

 

ABSTRACT 

Koruk (Vitis vinifera), is the name of unripe grape with a sour taste, can be processedinto 

various products such as verjuice, syrup, and sour grape sauce. These products havebeen used as 

acidifying and flavoring agent for traditional meals, salads and appetizersand also could be 

consumed as a beverage. In this study, it was aimed to detect themicroflora, some 

physicochemical and antimicrobial properties, the antioxidant capacityand, protective effect on 

various foods of verjuice and sour grape sauce products. It wasdetected that the unripe grape 

products were appropriate according to the criteria inrelated legislation and could be assumed as 

microbiologically safe for consumption. The physico chemical values ranged between pH 2.14-

2.74, water activity 0.963-0.980,soluble solid content 3.55-8.00, titratable acidity 2.29-7.10%, 

L* value 32.97-96.57,a* value from -9.31 to +16.38, b* value from -23.52 to 127.40, total sugar 



 

 

content 0.86-17.05 g/L, vitamin C 0.00-5.91 mg/100mL, protein 0.00-22.39 mg/mL and 

totalphenol content 96.79-672.75 mg/L while the FRAP and TEAC values were 0.025-0.232and 

0.035-0.885 μmol TE/mL. The minimum inhibitory concentration values of theunneutralized 

products ranged between 1:2 (50%) and 1:16 (6.25%) for E. coli, S.Typhimurium, S. aureus, L. 

monocytogenes and B. cereus. The inhibitive activity of theproducts against E. coli, S. 

Typhimurium, S. aureus and L. monocytogenes at low and high contamination levels were 

tested for different treatment times (0, 5, 15 and 30 minutes) and inhibition of all tested 

pathogens was achieved in 5 min at low inoculumdose while it took 15 min for high inoculum 

dose. For the purpose of determining theeffect of unripe grape products on natural flora of 

lettuce and carrot, the food sampleswere treated with unripe grape products for different 

treatment times (0, 5 and 10minutes). The products decreased the natural microflora of lettuce 

(5.52 log cfu/g) andcarrot (4.57 log cfu/g) about 1.68 and 1.70 log units, respectively after 10 

minutes. E. coli, S. Typhimurium, S. aureus and L. monocytogenes which were 

selectivelyseparated from native microflora were inoculated on food samples (lettuce, carrot 

andtomato juice) and treated with unripe grape products for different times (0, 5, and 10min) to 

determine the inhibitory activity of products against pathogenic microorganismon foods. The 

unripe grape products decreased the number of E. coli, S. Typhimurium, S. aureus and L. 

monocytogenes about 3.74, 4.71, 0.70 and 4.20 log CFU/g on lettuce, and 4.01, 4.08, 1.89 and 

4.03 log CFU/g on carrot in 10 minutes, respectively. Theinhibition ranged between 0.12-0.34 

log CFU/mL in tomato juice against to all testedpathogens. It was concluded that the unripe 

grape products have could have alternativefield of applications in food industry due to their 

current antimicrobial and antioxidant properties. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Abdussamat GÜZEL 

Danışmanı  Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 

Doktora Tez Başlığı Satureja hortensis L. Bitkisinin Antioksidan Kapasite ve Fenolik 

Bileşik Kompozisyonu Üzerine Lokasyon ve Hasat Zamanının 

Etkilerinin Araştırılması  

 Investigation of Effect of Locality and Harvested Time on 

Antioxidant Capacity and Phenolic Compound Composition in 

Satureja hortensis L.. 

ÖZET 

Satureja hortansis bitkisinin hasat dönemi ve lokalite farklılığının etkisiyle fenolik bileşik ve 

antioksidan aktivite içeriklerinin araştırılması amacıyla, Tokat Gaziosmanpaşa, Bursa Uludağ, 

Eskişehir Osmangazi, Isparta Süleyman Demirel Üniversiteleri Ziraat Fakültesi araştırma ve 

uygulama bahçelerinde yetiştirilen bu bitkinin çiçeklenme döneminde hasat edilerek analizleri 

yapıldı. Satureja hortansis bitkisinin hasat dönemleri arasındaki fenolik bileşikler ve 

antioksidan aktivite içeriklerinin araştırılması için Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Temmuz ve 

Eylül çiçeklenme dönemlerinde hasat edilerek analiz edilmiştir. Satureja hortansis bitkisi 

içerisinde 4 Fenolik bileşiğin analizi yapılmış ve fenolik bileşiklerin miktarı 0.05-23.09 (g/kg 

kuru doku) arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Satureja hortansis bitkisinde en yüksek 

miktarda bulunan fenolik bileşik Rozmarinik Asit (8.83-23.09 g/kg kuru doku) olup daha sonra 

sırasıyla Luteolin-7-glikozit (1.66-4.75 g /kg kuru doku), Apigenin-7-glikozit (0.38-2.72 g/kg 

kuru doku) ve Kafeik asit (0.05-0.33 g/kg kuru doku) gelmektedir. Rozmarinik asit en yüksek 

miktarda Isparta ekolojisinde bulunurken, luteolin-7-glikozit ve apigenin-7-glikozit bileşikleri 

ise Eskişehir ekolojisinde yüksek bulunmuştur. Kafeik asit ise en yüksek miktarda Bursa 

ekolojisinde olduğu belirlenmiştir. ABTS, DPPH, FRAP ve CUPRAC antioksidan 

aktivitelerinin lokaliteler arasındaki dağılımlarına bakıldığında, en fazla aktivite Isparta ve 

Eskişehir'de olduğu görülmüştür.. Hasat dönemleri arasındaki fenolik bileşiklerin ilk hasat 

(temmuz) döneminde miktarının yüksek olduğu belirlenmiştir. ABTS, DPPH, FRAP, 

CUPRAC antioksidan aktivitelerinin hasat dönemleri arasındaki dağılımlarına bakıldığında,ilk 

hasat (temmuz) döneminde antioksidan aktivitenin yüksek olduğu görülmüştür. 

 

ABSTRACT 

In order to investigate the phenolic compound and antioxidant activity contents of the Satureja 

hortansis plant by harvesting period and locality difference, it was harvested and analyzed at 

the flowering period of this plant cultivated in the fields of Tokat Gaziosmanpaşa, Bursa 

Uludağ, Eskişehir Osmangazi, Isparta Süleyman Demirel Universities. In order to investigate 

the phenolic compounds and antioxidant activity contents during the harvesting periods of 

Satureja hortansis plant, it was harvested and analyzed in Bursa Uludağ University during the 

flowering periods in July and September. Amounts of rosmarinic acid, luteolin-7-glycoside, 

apigenin-7-glycoside and caffeic acid compounds in Satureja hortansis plant were analyzed by 

HPLC-DAD. It was observed that the amount of phenolic compounds varied between 0.05 and 

23.09 (g / kg dry tissue). The highest amount of phenolic compound rozmarinic acid (8.83-

23.09 g / kg dry tissue) in the satureja hortansis plant was followed by luteolin-7- glycoside 

(1.66-4.75 g / kg dry tissue), apigenin -7-glycoside (0.38-2.72 g / kg dry tissue) and caffeic 

acid (0.05-0.33 g / kg dry tissue). Rozmarinic acid has been found in the highest amount of 

Isparta ecology, whereas luteolin-7-glycoside and apigenin-7-glycoside compounds are found 

high in Eskişehir ecology. The highest amount of caffeic acid was found in Bursa ecology. 

When the distribution of ABTS, DPPH, FRAP and CUPRAC antioxidant activities among 

localities is observed, it is seen that activity is highest in Isparta and Eskisehir. It was 

determined that the amount of phenolic compounds between harvesting periods was high 

during the first harvest (July) period. When the distribution of ABTS, DPPH, FRAP, and 

CUPRAC antioxidant activities between harvesting periods were examined, it was seen that 

antioxidant activity was high during the first harvest (July) period. 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Derya KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ 

Danışmanı Prof. Dr. Cemil ALKAN 

Doktora Tez Başlığı Islanabilirliği Arıtılmış Akrilik Lif Üretimi İçin Poliakrilonitril 

Kopolimerlerinin Sentez ve Karakterizasyonu. 

 Synthesis and Characterization of Polyacrylonitrile Copolymers for 

Production of acrylic fibers with increased wettability 

ÖZET 

Poliakrilonitril (PAN) polimerleri ucuzluk, doğal yün karakteri, yüksek kimyasal direnç, polar 

maddeler ile uyumluluk ve düşük gaz geçirgenliği gibi özelliklerinden dolayı tekstil 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ancak PAN polimerlerin kırılganlık, eriyik 

işlenebilirliğin zor olması, düşük oranda nem çekme, lif omurgasındaki makromoleküller 

arasındaki etkin çekim kuvvetleri ve lifler arasındaki zayıf elektrostatik etkileşimler nedeniyle 

düşük ıslanabilirlik, ıslanabilirlikle gelişen zayıf boya tutma kabiliyeti ve uzun süreli ışığa 

maruz kalması durumunda renk değiştirme gibi zayıflıkları nedeniyle geliştirilmesi 

gerekmektedir. Günümüzde akrilik lifler istenen özellikler için genellikle %5-15 oranında bir 

veya daha fazla komonomer içerikle üretilmektedir. Bu çalışmada hidrofilik özelliğe sahip olan 

akrilik asit, metakrilik asit, vinil asetat, 2-hidroksi etil akrilat ve 2-hidroksi etil metakrilat 

monomerler belirli oranlarda akrilonitril ile birlikte kopolimerleştirilmiştir. Üretilen 

kopolimerlerin yapısal karakterizasyonu, molekül ağırlığı ve dağılımı, parçacık büyüklüğü, 

termal dayanımı, temas açıları, yüzey serbest enerjileri ve mekanik özellikleri PAN 

homopolimeri ile karşılaştırarak incelenmiştir. Ayrıca sentezlenen kopolimerlerden 

poli(akrilonitril-ko-2-hidroksietilakrilat) seçilerek lif çekilmek üzere yüksek oranda 

üretilmiştir. Üretilen lifin ıslak lif çekimi yapılarak dokutulmuş ve ıslanabilirlik kumaş 

üzerinden de ölçülmüştür. Islanabilirliğin sentezlenen polimerlerde hidrofilik komonomer 

bileşimine bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir. Dönel buharlaştırıcı sistem de üretilen polimerik 

filmlerde çentme yöntemiyle belirlenen mekanik özelliklerde ise önemli bir değişime 

rastlanılmamıştır. Isıl gravimetrik analiz yöntemiyle üretilen polimerlerin oldukça yüksek 

sıcaklıklara kadar ısıl dayanıma sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak akrilik liflerin 

daha fazla ıslanabilirlik özelliğine sahip olarak üretilebileceği gösterilmiştir. 

ABSTRACT 

Polyacrylonitrile fibers are widely used in textile industry due to their properties like low cost, 

natural wool character, high chemical resistivity, compatibility with polar materials, and low 

gas resistence. However, PAN polymers need to be improved for their weaknesses of 

brittleness, difficulty in melt processability, low moisture absorbance, low wettability caused 

by weak electrostatic interactions between fibers and effective attraction forces between 

macromolecules in the fiber backbone, low paint acceptance induced by wettability, and low 

color performance when subjected to light for long time periods. Acrylic fibers are generally 

produced with 5-15% one or more acrylic comonomer content nowadays for desired properties. 

In this study, some monomers with hydrophilic property like acrylic acid, methacrylic acid, 

vinyl acetate, 2-hydroxyethylacrylate, and 2-hydroxyethylmethacrylate were copolymerised 

together with acrylonitrile at some definite ratios. Structural characterization of produced 

copolymers like molecular weight and its distribution, particle size, thermal stability, contacts 

angles, surface free energy, and mechanical properties were investigated as compared with 

PAN homopolymer. Besides, synthesized poly(acrylonitrile-co-2-hydroxyethylacrylate) 

copolymer was wet-spinned for wettability determination of fiber and fabric forms. 

Corresponding to the increase in the comonomer amounts in the synthesized polymers, acrylic 

polymers with detectably increased wettability, sufficient mechanically constraints, and 

thermal stability to be applicable industrially, used in wide range of applications, and have 

market share have been succesfully produced. 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Recep TAŞ 

Danışmanı Prof. Dr. Hayati SARI  

Prof. Dr. Muzaffer CAN 

Doktora Tez Başlığı Metal Destekli Katkılanmış Polianilin İletken Polimerinin 

Sentezi ve Karakterizasyonu 

 Synthesis and Characterization of Polyaniline Doped with 

Metal-Backed 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, deiyonize su, dimetilformamit, asetonitril, 1,4–dioksan, tetrahidrofuran 

ve aseton (H2O, DMF, ACN, DO, THF ve ACTN) gibi farklı çözücü ortamlarında 

kimyasal oksidatif polimerizasyon yöntemiyle bakır, alüminyum, çinko ve gümüş 

katkılı polianilin başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Daha sonra PANI-M-X (X: I- and 

BF4-dopantlarını gösterir) oluşumu için çözücü etkisi araştırılmıştır. Polimer örnekleri 

taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-ışını kırınım difraktometresi (XRD), enerji 

dağılımlı X-ray spektrometresi (EDS), fourier dönüşümlü infrared spektrometresi 

(FTIR), atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS), ultraviyole-görünür bölge 

spektrofotometresi (UV–gör), termal analiz (TGA, DTA) ve elektriksel iletkenlik 

ölçümleri yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Birkaç yöntemle (SEM/EDS, 

AAS, FTIR, TGA/DTA, gibi.) elde edilen deneysel sonuçlar polianilin (PANI) 

polimerlerinin kristallik, iletkenlik, metal içeriği ve yüzey alanı gibi kritik özelliklerinin 

hem metal iyonu ve hemde çözücü ortamı ile kontrol edilebileceğini göstermiştir. Farklı 

çözücülerle sentezlenen NPANI-M-X polimerlerinin metallerle metal-çözücü kompleks 

oluşturma eğilimleri birbirinden farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu durumun farklı 

çözücülerde sentezlenen polimerlerdeki metal miktarına ve polimerlere metal 

katılmasına etkisi olduğu görülmüştür. Polimerlerdeki metal miktarının kullanılan 

çözücünün ligand özelliğinin azalması ile arttığı tespit edilmiştir. 

 

ABSTRACT 
In this work, we successfully synthesized copper, aluminium, zinc and silver–doped 

polyaniline in various solvent media as deionized water, dimethylformamide, 

acetonitrile, 1,4–dioxane, tetrahydrofuran and acetone (H2O, DMF, ACN, DO, THF 

and ACTN) using chemical oxidation polymerization. Then the solvent effects on the 

formation of NPANI-M-X (X represents the dopants, I- and BF4-) were investigated. 

Polymer samples was characterized using scanning electron microscopy (SEM), X-ray 

diffractions (XRD), energy-dispersive X-ray analysis (EDAX), Fourier transform 

infrared spectrometry (FTIR), Atomic Absorption spectrometer (AAS), Ultraviolet–

visible spectrophotometers (UV–vis), thermal analysis (TGA, DTA) and electrical 

conductivity measurements. The experimental results obtained by several methods 

(SEM/EDAX, AAS, FTIR, TGA/DTA, etc.) showed that critical properties such as 

crystallinity, conductivity, metal contents and surface area of polyaniline (PANI) 

polymers can be controlled through both metal ions and/or solvent media. The NPANI-

M-X polymers synthesized with the various solvents were notably different from each 

other because some of the solvents create a metal-solvent complex with the metal. It 

was observed that the solvents are effective in the addition of metal to the polymer, and 

the amount of metal in the polymers synthesized in different solvents varied. The 

amount of metal in the polymer decreased with an increase in the ligand properties of 

the solvent used. 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Tuğba GÜNGÖR ERTUĞRAL 

Danışmanı Prof. Dr. Cemil ALKAN 

Doktora Tez Başlığı Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayabilen 

Poliester Esaslı Koruyucu Gıda Ambalaj Malzemelerinin 

Hazırlanması. 

 Preparation of Polyester Based and Protective Food 

Packaging Materials with Thermal Energy Storage Property 

Through Solid-Solid Phase Changes 

ÖZET 
Bu tez çalışmasında katı-katı faz değişimi yoluyla ısıl enerji depolayabilen poliester esaslı 

koruyucu gıda ambalaj malzemelerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Katı-katı faz değişim 

malzemesi (KKFDM) olarak poli(etilen glikol) (PEG) farklı molekül ağılıklarında (Ma: 400, 

1500, 2000, 4000, 6000, 10000) alınarak; tereftalik asit (TFA), maleik anhidrit (MA), 

tereftaloil klorür (TFC) monomerleri ile poliesterleştirilmiştir. İlk aşamada TFA monomeri 

PEG ile fisher esterleşme yoluyla kopolimerleştirilerek poli(polietilen glikol ftalat) (PPEGT) 

poliesterleri sentezlenmiştir. İkinci aşamada MA monomeri PEG ile kopolimerleştirilerek bir 

seri poli(polietilen glikol anhidrit) (PPEGA) poliesteri üretilmiştir. Üçüncü aşamada etilen 

glikol (EG) monomeri ve TFA monomeri kopolimerleştirilmiş ve asit uç gruplu poli(etilen 

tereftalat) (PET) poliesteri sentezlenmiştir. Dördüncü aşamada ise PET/PEG blok 

kopolimerleri oluşturulmuştur. Son olarak EG ve TFC monomerleri, PEG ile 

kopolimerleştirilerek TFC/EG/PEG çok bloklu poliesterleri üretilmiştir. Poliester 

polimerlerinin yapısal karakterizasyon, sıcaklık ve entalpi değerleri fourier dönüşümlü 

kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) metodu ile 

belirlenmiştir. Çok bloklu poliesterlerin kristal yapıları polarize optik mikroskop (POM) ile 

karakterize edilmiş, yüzey özellikleri temas açısı testi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak, bir seri 

TFC/EG/PEG poliesterinin kararlılıkları farklı sıvı gıda maddeleri içerisinde 5 °C'de 12 hafta 

süreyle test edilerek belirlenmiştir. Madde miktarındaki kayıpların istatistiği 'Tekrarlı Ölçümler 

Varyans Analizi' ile verilmiştir. Sentezlenen poliester esaslı ambalaj malzemelerinin enerji 

depolama kapasiteleri 72-183 J/g değerinde ölçülmüştür. Farklı gıda maddeleriyle yapılan çok 

bloklu poliester gıda kararlılık testleri, uygulanabilirliği ispatlamıştır. 

 

ABSTRACT 
The aim of this study is to prepare polyester based protective food packaging materials with 

thermal energy storage property through solid-solid phase change. Polyesterification were done 

by combining poly(ethylene glycol) (PEG) at different moleculer weights (Mw: 400, 1500, 

2000, 4000, 6000,10000) which is solid-solid phase changes material (SSPCM) with 

terephthalic acid (TPA) maleic anhydride (MA) and terephthaloyl chloride (TPC). Firstly, TPA 

was copolymerized with PEG by fischer esterification to get a series of poly(polyethylene 

glycol phthalate) (PPEGT). Secondly, MA was copolymerized with PEG to produce a series of 

poly(polyethylen glycol anhydride) (PPEGA). Thirdly, TPA and EG were copolymerized to 

get poly(ethylene terephthalate) (PET) having acid end groups. At fourth stage, PET-PEG 

block copolymers were produced. In addition, TFC/EG/PEG polyester polymers were 

produced by esterification of PEG with EG and TFC monomers. The structural 

characterisation, temperature and related enthalpy values of polyester polymers were 

characterized by using fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and differential 

scanning calorimetry (DSC) methods respectively. Crystal structures of multiblock polyesters 

were characterized with polarized optical microscopy (POM) and surface properties of them 

were determined with the contact angle test. Finally, TFC/EG/PEG copolymers were tested in 

different liquid food stuffs at 5 °C for 12 weeks to determinate food stability. The amount of 

losses in SSPCM were analysed by repeated measures ANOVA statistical test. Energy storage 

capacity of the polyester polymers were calculated between 72-183 J/g and multiblok 

polyesters stability test results with different food stuffs proven applicability. 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Nusret GENÇ 

Danışmanı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 

Doktora Tez Başlığı Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Farklı Orijinli Reyhan 

(Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Fenolik Bileşik 

Kompozisyonları ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi  

 Determination of Phenolic Compound Compositions and 

Antioxidant Capacities of Different Origin Basil (Ocimum 

basilicum L.) Genotypes Growing in Tokat Ecological 

Conditions  

 

ÖZET 
Bu çalışma kapsamında, Tokat ekolojisinde yetiştirilen 39 yerli ve 25 yabancı orijinli 

reyhan genotipinin fenolik bileşik kompozisyonu ve antioksidan aktiviteleri 

incelenmiştir. Bireysel fenolik bileşik kompozisyonu LC-TOF/MS cihazı ile 

belirlenirken, antioksidan aktiviteleri; FRAP, TEAC, DPPH ve total antioksidan aktivite 

testleri spektrofotometre ile yapıldı. LC-TOF/MS yapılan analiz sonucunda reyhan 

örneklerinde gallik asit, protokateşuik asit, kaftarik asit, 4-hidroksibenzoik asit, 4-

hidroksibenzaldehit, kafeik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, sisorik asit, rosmarinik asit, 

naringenin, salisilik asit, klorojenik asit, gentisik asit, apigenin-7-O-glikozit, rutin ve 

hesperidin bileşikleri belirlenmiştir. Miktarı fazla olan 6 fenolik bileşiğin reyhan 

örneklerindeki miktarlarının sırası ile rosmarinik asit 1133.47-18460.56 mg/kg, rutin 

54.87-3948.82 mg/kg, sisorik asit 12.46-3788.55 mg/kg, kaftarik asit 82.88 ile 895.90 

mg/kg, 4-hidroksibezoik asit 99.64-455.47 mg/kg ve kafeik asit 112.67-352.00 mg/kg 

arasında bulunduğu belirlenmiştir. Antioksidan analiz sonuçlarına göre reyhan 

örneklerinin DPPH aktivitesinin 47.05-296.01 μmol TE/g, FRAP aktivitesinin 93.85-

650.49 μmol TE/g, TEAC aktivitesinin 71.38-706.26 μmol TE/g ve total antioksidan 

aktivitenin % 74.11-96.25 arasında bulunmuştur.  

 

 

ABSTRACT 
The phenolic compound composition and antioxidant activities of 39 native and 25 

foreign origin basil genotypes grown in Tokat ecology were investigated in this study.  

While the individual phenolic compound composition is determined by the LC-TOF/MS 

device, antioxidant activities; FRAP, TEAC, DPPH and total antioxidant activity tests 

were performed by spectrophotometer. As a result of the LC-TOF/MS analysis, it was 

found that in the basil samples, gallic acid, protocatechuic acid, caftaric acid, 4-

hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzaldehyde, caffeic acid, p-coumaric acid, ferulic 

acid, cichoric acid, rosmarinic acid, naringenin, salicylic acid, gentisic acid, apigenin-7-

O-glycoside, rutin and hesperidin compounds have been determined. In the basil 

samples 6 phenolic compounds with the highest amount was ranged as in rosmarinic 

acid 1133.47-18460.56 mg/kg, in rutin 54.87-3948.82 mg/kg, in cichoric acid 12.46-

3788.55 mg/kg, in caftaric acid 82.88 to 895.90 mg/kg, in 4-hydroxybenzoic acid 99.64-

455.47 mg/kg, and in caffeic acid 112.67-352.00 mg/kg. According to the results of 

antioxidant analysis, the DPPH activity of basil samples was found to be 47.05-296.0 

μmol TE/g, FRAP activity 93.85-650.49 μmol TE/g, TEAC activity 71.38-706.26 μmol 

TE/g and total antioxidant activity 74.11-96.25%.  

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Yunus Emre ÜNSAL 

Danışmanı Prof. Dr. Mustafa TÜZEN 

Doktora Tez Başlığı Sudan Blue II, Rodamin B ve Kurkumin Boyar Maddelerinin 

Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini 

 Separation,  Preconcentration and Spectrophotometric 

Determination of Sudan Blue II, Rhodamine B and Curcumine 

Dyes 

 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, sudan blue II, rodamin B ve kurkumin boyar maddelerinin çeşitli gıda, su, 

kozmetik ve atık suyu gibi örneklerden UV-visible spektrofotometresiyle tayinleri öncesi 

matriks ortamından ayrılmaları ve zenginleştirilmeleri için membran filtrasyon, katı faz 

ekstraksiyonu ve iyonik sıvı dağılımlı sıvı-sıvı mikro ekstraksiyon metotlarını içeren üç farklı 

yöntem geliştirilmiştir. Tezin ilk çalışmasında, sudan blue II' nin spektrofotometrik tayini 

öncesi selüloz asetat membran filtre üzerinde adsorpsiyonuna dayanan bir zenginleştirme 

yöntemi geliştirilmiştir. Sudan blue II geri kazanımını etkileyen pH, membran filtre tipi, örnek 

ve elüent akış hızları, örnek hacmi ve yabancı iyonların etkisi gibi parametreler incelenmiş ve 

optimize edilmiştir. Optimum şartlar altında sudan blue II için gözlenebilme sınırı, 

zenginleştirme faktörü ve bağıl standart sapma değerleri sırası ile 0.96 µg L-1, 200 ve % 5.1 

olarak bulunmuştur. Optimize edilen yöntem petrol ve boya ürünlerinde bulunan sudan blue II' 

nin zenginleştirilmesi sonrası spektrofotometrik tayininde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Tez 

çalışmasının ikinci kısmında, çok duvarlı karbon nanotüp dolgulu kolonda rodamin B' nin 

adsorpsiyonuna dayanan katı faz ekstraksiyonu yöntemi geliştirilmiştir. Rodamin B' nin geri 

kazanma verimi üzerinde etkili olan pH, örnek ve elüent akış hızı, örnek hacmi, elüent tipi ve 

hacmi, nanotüp miktarı ve matriks etkisi gibi parametreler araştırılmış ve optimum şartlar 

belirlenmiştir. Rodamin B için gözlenebilme sınırı ve zenginleştirme faktörü değerleri sırası ile 

0.80 µg L-1 ve 125 olarak bulunmuştur. Geliştirdiğimiz yöntem, kozmetik ürünlerinde, alkolsüz 

içeceklerde ve atık sularda rodamin B' nin spektrofotometrik tayinine uygulanmıştır. Tezin son 

çalışmasında, gıda örneklerindeki kurkumin boyar maddesinin, UV visible 

spektrofotometresiyle tayini öncesi zenginleştirilmesi için ultrasonik destekli-iyonik sıvı 

dağılımlı–sıvı-sıvı mikro ektraksiyon yöntemi geliştirilmiştir. 1-bütil-3-metilimidazolyum 

hekzaflorofosfat [bmim][PF6]) iyonik sıvısı ultrasonik banyo da titreşim yardımıyla örnek 

çözelti ortamından kurkumin' in ekstraksiyonunda ekstraksiyon çözeltisi olarak kullanılmıştır. 

Kurkumin için optimum ekstraksiyon şartları, iyonik sıvı ve dağıtıcı çözücü tipi ve miktarı, pH, 

santrifüj hızı ve zamanı, ultrasonik titreşim süresi, örnek hacmi ve matriks iyonlarının etkisi 

gibi parametreler optimize edilmiştir. Geliştirilen yöntem için sırası ile gözlenebilme sınırı 0.51 

μg L− 1, zenginleştirme faktörü 167 ve bağıl standart sapma değerleri % 4.1 olarak 

bulunmuştur. Geliştirilen yöntem gıda örneklerinde bulunan kurkuminin tayinine başarı ile 

uygulanmıştır. 

 

ABSTRACT 

In this study, membrane filtration, solid phase extraction and ultrasound-assisted ionic liquid-

based microextraction methods are developed for separation and preconcentration of curcumine, 

rhodamine B and sudan blue II dyes matter in food, water, cosmetic product and waste water 

samples prior to UV visible spectrophotometric determination. In the first group study, a 

preconcentration method prior to spectrophotometric determination of sudan blue II based on 

adsorption on a cellulose acetate membrane filter have been developed. Various analytical 

parameters such as pH, type of membrane filter, flow rate of sample and eluent, sample volume, 

etc., were investigated. Matrix effects of contaminants were also investigated. Under optimum 

conditions, limit of detection, preconcentration factor and relative standard deviation were 

found 0.96 µg L-1, 200 and 5.1%, respectively. The optimized procedure was successfully 

applied to the spectrophotometric detection of Sudan blue II in oil and dye products after 



 

 

preconcentration procedure. In the second group study, a solid phase extraction method have 

been developed based on adsorption of rhodamin B on multiwalled carbon nanotube packed 

column. The effects of parameters for the quantitative recoveries of rhodamin B, including pH, 

flow rate of sample and eluent, sample volume, type and volume of eluent, amount of nanotube 

and matrix were investigated and optimized. Preconcentration factor and detection limit were 

calculated as 125 and 0.80 µg L-1, respectively. The developed procedure was applied to the 

spectrophotometric detection of rhodamin B in cosmetics samples, soft drink waste water 

samples. In the last group study, ultrasound-assisted ionic liquid-based microextraction 

procedure (UA-IL-DLLME) method was developed prior to determination of curcumine in food 

samples by UV visible spectrophotometry. The ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium 

hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) was used as an extraction solution to extract the curcumine 

from sample solution media with sonication in an ultrasonic bath. The optimized extraction 

conditions for curcumine were found after exploring parameters such as type of ionic liquid and 

dispersive solvents, pH, centrifugation speed and time, ultrasonic bath time. The effect of 

diverse ions on the recovery of curcumine were also examined. A preconcentration factor of 

167 was found. The limit of detection (LOD) and the relative standard deviation (RSD) were 

found 0.51 μg L− 1 and 4.3%, respectively. The developed method was performed to the 

determination of curcumine in food samples. The developed method have been successfully 

applied to the determination of curcumine in food samples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Zafer DEMİRCİ 

Danışmanı Prof. Dr. Durali MENDİL 

Doktora Tez Başlığı Yeni Katı Fazların Sentezi ve Bazı Eser Elemntlerin Ayırma, 

Zenginleştirme ve Türlendirilmesin de Kullanımı. 

 The Synthesis of New Solid Phases and Using The Separation, 

Enrichment and Speciation of Some Trace Elements 

 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, zenginleştirme ve türleme metotlarında katı faz olarak kullanılan silika jel 

ve karbon nanotüp modifiye edilerek yeni katı fazlar sentezlendi. Sentezlenen bu maddeler 

kullanılarak bazı eser elementler için zenginleşme ve türlendirme şartları araştırılıp, yeni 

metotlar geliştirildi ve geliştirilen bu yöntemler çeşitli su ve gıda örneklerine uygulandı. 

Gerçek örnekler mikrodalga çözme yöntemiyle çözüldü. Eser element derişimleri alevli veya 

grafit fırınlı AAS ile tayin edildi. İlk olarak katı faz ekstraksiyon yönteminde katı faz olarak 

2,6-diamino-4-fenil-1,3,5-triazin ile modifiye edilmiş silika jel kullanılarak vanadyum 

türlemesi gerçekleştirilmiştir. Vanadyum (IV), KMnO4 ile vanadyum (V)'e yükseltgendikten 

sonra geliştirilen katı faz ekstraksiyon yöntemi toplam vanadyum miktarını tayin etmek için 

uygulandı. Vanadyum (IV), toplam vanadyum miktarından vanadyum (V) miktarının 

çıkartılmasıyla hesaplandı. Vanadyum miktarları grafit fırınlı atomik absorpsiyon 

spektrometresiyle (GFAAS) tayin edildi. Vanadyum iyonlarının kantitatif geri kazanımları için 

pH, eluent cinsi ve derişimi, katı faz miktarı, örnek hacmi, örnek ve eluent akış hızı ve matriks 

iyonları gibi analitik parametreler araştırıldı. Yöntemin doğruluğu SRM 1573a domates 

yaprağı ve GBW 07605 çay standart referans maddeleri ile test edildi. Yöntem çeşitli gıda ve 

doğal su örneklerine uygulandı. Çalışmanın ikinci kısmında katı faz olarak 1-fenil 

tiyosemikarbazit ile modifiye edilmiş karbon nanotüp kullanıp yeni bir katı faz ekstraksiyon 

yöntemi geliştirilerek As zenginleştirmesi yapılmıştır. As iyonlarının tayini GFAAS ile yapıldı. 

As iyonlarının optimum geri kazanımları için pH, eluent cinsi ve derişimi, katı faz miktarı, 

örnek hacmi, örnek ve eluent akış hızı ve matriks iyonları gibi analitik parametreler araştırıldı. 

Yöntem bazı standart referans maddelere (SRM 1515 elma yaprağı ve GBW 07605 çay) 

uygulanarak test edildikten sonra bazı doğal su örnekleri ile çeşitli gıda örneklerine uygulandı. 

Çalışmanın üçüncü ve son kısmında ise, 1-fenil tiyosemikarbazit ile modifiye edilmiş silika jel 

(SG-SKZ) kullanılarak kurşun, kadmiyum, krom, nikel, kobalt, bakır ve manganı içeren çoklu 

metal zenginleştirilmesi yapıldı. Ölçümler alevli atomik absorpsiyon spektrometresi (FAAS) 

ile yapıldı. Katı faz ekstraksiyon yöntemini etkileyen pH, eluent cinsi ve derişimi, katı faz 

miktarı, örnek hacmi, örnek ve eluent akış hızı ve matriks iyonları gibi parametreler optimize 

edildi. Geliştirilen yöntem NIST SRM 2711 Montana toprağı ve SRM 1515 elma yaprağı 

standart referans maddelerine uygulanarak doğruluğu test edildi. Yöntem su ve çeşitli gıda 

örneklerine uygulandı. 

 

ABSTRACT 

In this thesis study, new solid phases are synthesized by modified silica gel and carbon 

nanotubes used as solid phase for the enrichment and speciation methods. Enrichment and 

speciation conditions were investigated for some trace elements by using these synthesized 

substances, new methods were developed and this method was applied to various water and 

food samples. Real samples were solved by microwave digestion method. Trace elements were 

determined by flame or graphite furnace AAS. Firstly in the solid phase extraction method, 

vanadium speciation was performed by using silica gel modified with 2,6-diamino-4-fenil-

1,3,5-triazin as solid phase. Devoloped solid phase extraction method was applied to determine 

the total amount of vanadium after the vanadium (IV) was oxidized to vanadium (V) with 

KMnO4. Vanadium (IV) was calculated by subtracting the total amount of vanadium then the 

amount of vanadium(V). The amount of vanadium were analyzed by graphite furnace atomic 

absorption spectrometry (GFAAS). Analytical parameters such as the pH, the type and 



 

 

concentration of the eluent, the amount of solid phase, sample volume, sample and eluent flow 

rate and matrix ions were invertigated for the quantitative recoveries of vanadium ions. 

Accuracy of the method was tested with SRM 1573a tomato leaves and GBW 07605 tea 

standart reference materials. The method was applied to various food and natural water 

samples. In the second part of the study, developing a new solid phase extraction method by 

using carbon nanotubes modified with 1-phenyl thiosemicarbazide as solid phase was made As 

enrichment. Determination of As ions were made with GFAAS. Analytical parameters for 

optimum recoveries of As ions, such as the pH, the type and concentration of the eluent, the 

amount of solid phase, sample volüme, sample and eluent flow rate and matrix ions were 

invertigated. The method was applied to some natural water and various food samples after it 

was tested by applied to some standart reference material (SRM 1515 apple leaves and GBW 

07605 tea). In the third and last part of the study, using carbon silica gel (SG-SKZ) modified 

with 1-phenyl thiosemicarbazide the multiple metal enrichment containing lead, cadmium, 

chromium, nickel, cobalt, copper and manganese was made. Measurements were made with 

flame atomic absorption spectrometry (FAAS). Various parameters such as the pH, the type 

and concentration of the eluent, the amount of solid phase, sample volume, sample and eluent 

flow rate and matrix ions were evaluated and optimized. Accuracy of the developed method 

was tested by applied to NIST SRM 2711 Montana leaves and SRM 1515 apple leaves standart 

reference materials. The method was applied to various water and food samples. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Kadriye AYDEMİR 

Danışmanı Prof. Dr. Oktay MUHTAROĞLU 

Doktora Tez Başlığı Süreksizlik Şartları İçeren Bir Diferensiyel Operatörünün 

Bazı Spektral Özellikleri. 

 Some Spectral Properties of One Differential Operator 

Including Discontinuity Conditions 

 

ÖZET 
Bu tez çalışmasının amacı iki ayrık aralıkta verilmiş Sturm-Liouville denklemi için 

yeni tipten bir sınır-değer-geçiş problemini incelemektir. Biz L2[a; c)© L2(c; b] © C2 

direkt toplam uzayında yeni bir iç çarpım ve bu yeni uzayda lineer simetrik operatör 

tanımladık ve bu incelediğimiz sınır-değer-geçiş problemini bu operator için özdeğer 

problemine indirgedik. Daha sonra bize özgü olan bir yaklaşımla incelenen problemin 

Green fonksiyonunu inşa ettik ve uygun homojen olmayan probleme karşılık gelen 

rezolvent fonksiyonunu bulduk. Son olarak, özdeğerler ve uygun özfonksiyonlar için 

asimptotik yaklaşım formüllerini elde ettik. 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate a new class of boundary- value-transmission 

problems (BVTP's) for Sturm-Liouville equation on two separate intervals. We 

introduce modified inner product in direct sum space L2[a; c)© L2(c; b] © C2 and define 

symmetric linear operator in it such a way that the considered problem can be interpreted 

as an eigenvalue problem of this operator. Then by suggesting an own approaches we 

construct Green's function for problem under consideration and find the resolvent 

function for corresponding inhomogeneous problem. Finally, we find an asymptotic 

approximation formulas for eigenvalues and corresponding eigenfunctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Ümit YILDIRIM 

Danışmanı Prof. Dr. Mehmet ATÇEKEN 

Doktora Tez Başlığı C (&) –Manifoldların Geometrisi Üzerine 

 On the Geometry of C(∝)-Manifolds 

 

ÖZET 
Bu tez çalışmasında, hemen hemen kontak metrik manifoldların bir alt sınıfı ve co-

Keahler, Kenmotsu, Sasakian manifoldların genel hali olan hemen hemen C(∝)-

manifoldların bazı eğrilik özelikleri çalışılmıştır. Bu tez dört bölüm ve bu bölümlerin 

alt kısımlarından oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş ve literatür özetine ayrılmıştır. 

İkinci bölümde temel topolojik kavramlar verilerek manifoldlar tanıtılmış sonrasında 

ise hemen hemen kontak metrik manifoldlar ve bir alt sınıfı olan hemen hemen C(∝)-

manifoldlar için gerekli tanım ve teoremler verilmiştir. Ayrıca bir hemen hemen C(∝)-

manifoldunun Ricci tensörü, Ricci operatörü, skaler eğrilik fonksiyonu gibi bazı temel 

formülleri oluşturulmuştur. Bölüm sonunda 5-boyutlu bir hemen hemen kontak metrik 

manifold örneği inşa edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölüm tezimizin orijinal kısmını 

oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde Riemann eğrilik tensörü, projektif eğrilik tensörü, 

concircular eğrilik tensörü, Ricci tensörü ve quasi-konformal eğrilik tensörünün 

birbirleri üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre 

hemen hemen manifoldları kategorize edilmiştir. Bölüm sonunda verdiğimiz 

teoremlerin bazılarını sağlayan 5-boyutlu bir hemen hemen C(∝)-manifoldu örneği 

verilmiştir. Dördüncü bölümde ise hemen hemen C(∝)-manifoldların lokal ϕ-simetrik, 

lokal simetrik, η-paralel ve quasi-konformal flat olması durumları incelenmiştir.  

Bölüm sonunda özel bir hemen hemen C(∝)-manifold örneği inşa edilmiştir. 

 

ABSTRACT 

 In this thesis, some curvature properties of almost C(∝)-manifolds have been studied 

which is a sub-class of almost contact metric manifolds and general case of co-Keahler, 

Kenmotsu and Sasakian manifolds. This thesis consist of four sections which and 

contain sub-sections. The first sections is devoted to introduction and review of the 

literature. In the second part, basic topological concepts have been given and manifolds 

have been introduced. After that, necessary definitions and theorems for almost contact 

metric manifolds and a sub class almost C(∝)-manifolds have been given. In addition, 

some basic formulas such as Ricci tensor, Ricci operator, scalar curvature function of 

an almost C(∝)-manifolds have been introduced. At the end of section, an example of 

an almost contact metric manifold has been built. The third and fourth part is the 

original parts of this thesis. In the third section, we have studied Riemann curvature 

tensor, projective curvature tensor, concircular curvature tensor, Ricci tensor and 

quasi-conformal curvature tensor act to each other almost C(∝)-manifold have been 

categorized according to the results obtained. At the end of section, dimensional an 

almost manifold C(∝)-examples which providing the given theorems has given. In the 

fourth part, case of local ϕ-symmetric, local symmetric, η-parallel and quasi-conformal 

flat of an almost manifold has been investigated. In the end, we construced an example 

which is an almost C(∝)-manifold. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Saniye DEMİR 

Danışmanı Doç. Dr. İrfan OĞUZ 

Doktora Tez Başlığı Wepp Hillslope Modeli ile Yüzey Akış ve Toprak Kayıplarının 

Belirlenmesi 

 Determination Runnoff and Soil Ersion by Using Wepp Hillslope 

Model 

 

ÖZET 

Tarıma bağlı olarak sürdüren toplumun, yoğun tarımsal faaliyetleri, bu problemi tetikleyen 

başlıca faktörlerdir. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, çölleşme ve besin elementlerinin 

azalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, WEPP Hillslope model kullanmak 

suretiyle, farklı toprak işleme altındaki arazilerde meydana gelen toprak kayıpları ve yüzey 

akış tahmin edilmiştir. Eğime paralel ve dik sürüm ile tütün, buğday ve mercimek olmak üzere, 

farklı amenajman uygulamalarının yapıldığı homojen eğimli bir yamaç boyunca, daha önceden 

ölçülmüş sediment verimi ve akış verilerini kullanmak suretiyle, WEPP Hillslope modelin 

tahmin başarısı ölçülmüştür. Ölçülmüş gerçek veriler ile model tarafından tahmin edilen veriler 

bireysel olay, mevsimsel, yıllık ve uzun yıllar ortalama olmak üzere karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada, ıslak-kuru yıllar ile farklı mevsimler için modelin performansı değerlendirilerek, 

ülkemizde şartlarına uygunluğu değerlendirilmiş, model parametrelerinin duyarlılık analizi 

yapılmıştır. WEPP Hillslope model ile yıllık ve aylık ortalama yağışlar değerlendirilmiş ve 

gerçek değerlere çok yakın değerler bulunmuştur. Mevsimlere bağlı tahminlerde ise; ıslak 

ortalama yağışlar ilkbahar aylarında, kuru ortalama yağışlar ise yaz mevsiminde tahminlerinde 

daha başarılı olduğu görülmüştür. K parselinde, olay esaslı toprak kayıp ve yüzey akış verileri 

gerçek ve tahmin edilen değerler 2.40 ve 4.98 mm ile 0.09 ve 0.28 kg/m2'dir. Yıllık 

ortalamalara göre ise, 15.25 ve 23.50 mm ile 0.63 ve 1.35 kg/m2'dir. K parselinde yıllık 

ortalamalara göre, model tahminlerde daha başarılı olduğu görülmüştür. P parselinde, olay 

esaslı toprak kayıp ve yüzey akış verileri gerçek ve tahmin edilen değerler 3.05 ve 7.26 mm ile 

0.1 ve 0.26 kg/m2'dir. Yıllık ortalamalara göre ise, 7.62 ve 5.07 mm ile 0.32 ve 0.18 kg/m2'dir. 

P parselinde de yıllık ortalamalara göre modelin performansının yüksek olduğu görülmüştür. C 

parselinde, olay esaslı toprak kayıp ve yüzey akış verileri gerçek ve tahmin edilen değerler 

1.67 ve 3.97 mm ile 0.06 ve 0.18 kg/m2'dir. Yıllık ortalamalara göre ise, 8.67 ve 16.08 mm ile 

0.22 ve 0.12 kg/m2'dir. C parselinde yıllık ortalamalara göre, model tahminlerde daha başarılı 

olduğu görülmüştür. Islak, normal ve kuru yıllara göre modelin performansı değerlendirilmiş 

ve model normal yıllarda daha başarılı tahminlerde bulunduğu görülmüştür. USLE ile WEPP 

hillslope model karşılaştırılmış ve USLE toprak kayıplarını daha düşük tahmin ettiği 

çalışmanın sonusunda görülmüştür. 

 

ABSTRACT 

Soil erosion is an important form of lad degradation in Turkey. Soil erosion leads to 

desertification and nutrient depletion in arid and semi-arid regions. Modeling approach is 

valuable tool for predicting soil degradation and runoff under different agricultural practices. 

Therefore, soil degradation and runoff losses under different tillage practices were predicted in 

this study through using WEPP hillslope model. The already measured data relating to 

sediment yield and flow measured in different crops like wheat, lentil and tobacco, sown 

parallel and perpendicular to slope were used in model fitting and prediction success of WEPP 

model was assessed. The individual events, seasonal, annual and long term yearly averaged 

data predicted by model and those collected by actual measurements were compared. Model 

performance was evaluated in compliance with the conditions of Turkey for wet and dry years, 

and sensitivity analysis was also conducted for the model parameters. Monthly and yearly 

average rainfall values were evaluated with WEPP model and found close to the actually 

measured values. In the season related predictions; model was more successful in predicting 

highly rainy days in spring season while dry average precipitation was successfully predicted 



 

 

in summer. K parcel, event-based runoff and soil loss data from actual and estimated values 

were 2.40 and 4.98 mm, and 0.09 and 0.28 kg /m2 whereas, were 15.25 and 23.50 mm, and 

0.63 and 1.35 kg/m2 according to annual average values. Model was found to be more 

successful according to the K parcel predicted by using annual average values. Similarly, P 

parcel, event-based runoff and soil loss data from actual and estimated values were 3.05 and 

7.26 mm, and 0.1 and 0.26 kg/m2 whereas according to annual average data the values were 

7.62 and 5.07 mm, and 0.32 and 0.18 kg/m2. The model was also found highly successful in 

predicting P parcel through using annual average values. In the same manner, C parcel, event-

based runoff and soil loss data from actual and estimated values were 1.67 and 3.97 mm, and 

0.06 and 0.18 kg/m2 whereas the values were 8.67 and 16.08 mm, and 0.22 and 0.12 kg/m2 

according to annual averaged data. The model was also found successful in P parcel with the 

use of annual average values. The model performance was also tested for wet, dry and normal 

years and model was found more successful for normal years. USLE and WEPP were 

compared and it was found that USLE predicted less soil losses compared to WEPP in the 

current study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BULUNAN ANABİLİM DALLARI 

 

 BAHÇE BİTKİLERİ 

 BİTKİ KORUMA 

 BİYOLOJİ 

 BİYOMÜHENDİSLİK 

 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 FİZİK 

 GIDA MÜHENDİSLİĞİ (ORTAK PROGRAM) 

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (ORTAK PROGRAM) 

 KİMYA 

 MATEMATİK 

 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 

 TARIM EKONOMİSİ 

 TARLA BİTKİLERİ 

 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

 ZOOTEKNİ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 

     YÜKSEK LİSANS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Ayşegül EROĞLU 

Danışmanı Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı  

Yalova İlinde Dış Mekan Süs Bitkilerinin Mevcut Durumu, 

Sorunları ve Çözüm Önerileri 

 The Current Condition of Outdoor Ornamental Plants in The 

Province of Yalova, Their Problems, and Solution 

Recommendations 

ÖZET 

Bireylerin yaşam kalitesini, üretkenliğini ve verimini arttıran en önemli unsurlarından bir 

tanesi de yeşil alanlardır. Türkiye'de süs bitkisi sektörü son yıllarda önemli bir ilerleme 

kaydetmiştir. Yalova, süs bitkisi üretim ve pazarlama açısından önemli konuma sahip bir 

ildir. Bu çalışmanın amacı; Yalova ilinde faaliyet gösteren dış mekan süs bitkileri 

işletmelerinin mevcut durumlarını, yapısını ve sorunlarını belirleyerek; sektörün gelişimini 

olumlu yönde etkileyecek öneriler sunmaktadır. Çalışmanın verilerini, Yalova Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne kayıtlı 43 adet dış mekan süs bitkisi üretimi (ağaç, ağaççık, 

çalı grubu) yapan işletmeci ile birebir görüşülerek yapılan anket çalışması oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak; işletme sahiplerinin yaş ortalaması 44'tür. Yalova ilindeki işletmelerin dış 

mekan süs bitkisi üretim alanı ortalama 7.93 ha olarak bulunmuştur. İşletmecilerin % 70.0'ı 

danışman çalıştırmamaktadır. İşletmecilerin yalnızca % 7.0'ı Tarım İl Müdürlüklerinden 

faydalanmaktadır. Karşılaştıkları sorunlar içerisinde; işletmecilerin % 58.1'i bakım, % 37'si 

iş gücü yetersizliği sorunu ile karşılaşmaktadır. İşletmecilerin en çok tercih ettiği bitki türü 

% 79.1 oranı ile taflandır. Yalova ilinde bulunan, Organize Süs Bitkileri Bölgesi'nin varlığı 

sektöre önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak firmaların plansız üretim yapması, 

geleneksel yöntemlerle dış mekan süs bitkileri üretmesi, standart çeşitlerin dışına 

çıkamaması, işletmelerde danışmanların bulunmayışı, Yalova dış mekan süs bitkisi 

sektörünün gelişimini engelleyici unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Firmaların uzman görüşü 

ile planlayarak yapacakları üretimlerde kalite ve verimliliğin arttırılacağı düşünülmektedir. 

ABSTRACT 
Among the most important factors that increase the life quality, performance, and efficiency 

of individuals are green areas. The sector of ornamental plants has made great progress 

recently. Yalova has an important place in terms of production and marketing of ornamental 

plants. The purpose of this study was to determine the current condition and structure of the 

businesses that produce outdoor ornamental plants in Yalova, to identify their problems and 

to offer recommendations to positively contribute to the development of the sector. The 

data of the study was obtained from the interviews made face to face with the 

representatives of the 43 businesses that produce outdoor ornamental plants – trees, shrubs, 

and bushes- and are registered in Yalova Provincial Directory of Food, Agriculture, and 

Animal Breeding. The information obtained showed that the average age of the owners of 

the businesses is 44. In Yalova the production area of the businesses for the outdoor 

ornamental plants is 7.93 ha. 70.0 % of the businesses employ no advisor. With regard to 

the problems, 58.1 % of the businesses face maintanence problems while 37 % of them 

experience problems related with the lack of work force. The plant type that is mostly 

preferred by the businesses is euonymus with a rate of 79.1 % .The presence of Organized 

Ornamental Plants Area in Yalova makes great contributions to the sector. However, there 

are some factors that prevent the development of the sector of the outdoor ornamental 

plants in Yalova. The businesses make unplanned productions. They produce outdoor 

ornamental plants with traditional methods and stick only to the standard species. And the 

businesses employ no advisors. It is thought that quality and productivity will increase if 

businesses make production after consulting specialists and making plans. 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Berna ERGUN 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Onur SARAÇOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Farklı Olgunluk Aşamalarındaki Bazı Avrupa Eriklerinin 

(Prunus Domestica) Pomolojik ve Fitokimyasal Özellikleri 

 Pomological and Phytochemical Properties of Some 

European Plums (Prunus Domestica) That are at Different 

Stages in Maturity 

 

ÖZET 

Son yıllarda insanların doğal gıdalara ilgisi oldukça artmaktadır. Erik meyvesi içerdiği 

fitokimyasal maddeler sebebiyle ön plana çıkmaktadır. Çalışmamızda bu önemli 

bileşiklerin meyvenin hangi olgunluk düzeyinde ve hangi kısımlarında daha yoğun 

bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmada Tokat ilinde ticari bir meyve bahçesinde 

yetiştiriciliği yapılan dokuz yaşındaki ağaçlardan hasat edilen 'Stanley' ve 'Sugar plum' 

erik çeşitleri kullanılmıştır. İki farklı erik çeşitinin olgunluk düzeyleri ve farklı meyve 

kısımlarının (bütün meyve, meyve eti, kabuk) fiziksel (meyve en, boy, ağırlık), 

biyokimyasal içerikleri incelenmiştir. Her iki çeşitte de meyvelerde olgunluk arttıkça 

en, boy, ağırlık, pH, suda çözünür kuru madde miktarı, toplam fenolik madde miktarı, 

toplam antosiyanin miktarı, antioksidan kapasitesi değerlerinin arttığı, meyve sertliği ve 

titre edilebilir asit miktarlarının ise azaldığı tespit edilmiştir. Meyve olgunlaşmasıyla 

birlikte özellikle meyvenin kabuk kısmında toplam fenolik madde miktarı, toplam 

antioksidan kapasitesi ve toplam antosiyanin miktarında artış olduğu belirleniştir. 

 

ABSTRACT 

In recent years, people's interest in natural foods is substantially increased. Plum fruit 

stands out due to the phytochemicals it contains. In our study, it is identified, at which 

level of the fruit maturity and at which parts these important compounds are more 

intense. In the research, "Stanley" and "Sugar plum" that were harvested from nine-

year-old trees in a commercial Orchard in Tokat, were used. At the different maturity 

level of fruits from two plum cultivars, physical characteristic (fruit length, width, 

weight) and biochemical contents of different fruit parts (whole fruit, fruit flesh, peel) 

were examined. In both varieties, as fruit maturity progress, fruit height, fruit weight, 

PH, soluble solids content, total phenolic content, total anthocyanin content and 

antioxidant capacity increase whereas the fruit firmness and titrable acidity decrease. 

With the ripening of the fruit, the significant increase, particularly in the peel, in the 

total phenolic compounds, the total antioxidant capacity and total anthocyanin is 

determined. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Deniz Sena KARABEKİROĞLU 

Danışmanı Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Tokat Sarımsağının Morfolojik ve Moleküler 

Karakterizasyonu. 

 Morphological and Molecular Characterization of Tokat 

Garlic 

 

ÖZET 
Sarımsak (Allium sativum L.) Tokat tarımında önemli bir yere sahiptir. İlde 40-50 yıldır aynı 

genotiplerle üretim yapılmaktadır. Zaman içinde bu genotipler Tokat Sarımsağı olarak isim 

almışlardır. Ancak farklı köylerde farklı genotipler yetiştirildiği için popülasyonlar da 

birbirinden farklı durumdadır. Bu farklılıklar nedeniyle Tokat sarımsağı olarak bilinen 

popülasyonların morfolojik ve moleküler karekterizasyonuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu maksatla 

ele alınan çalışmada 2014 yılında 38 farklı üreticiden sarımsaklar toplanmış ve aynı yıl 

çoğaltılmıştır. Çoğaltma yapılırken aynı zamanda ön gözlemler de yapılmış ve çimlenme 

kabiliyeti ile baş ve diş kalitesi dikkate alınarak ön eleme yapılmış ve 22 genotip seçilmiştir. Ön 

elemeden geçen 22 genotip ve kontrol çeşit olarak Kastamonu Taşköprü sarımsağı 2015 yılında 

morfolojik karakterizasyona alınmıştır. Morfolojik karakterizasyonda en iyi performans 

gösteren 13 genotip kontrol çeşitle birlikte moleküler karakterizasyona alınmıştır. Morfolojik 

gözlemlerde genotiplerin bitki boyları 64.00-76.33 cm; yaprak sayıları 10.33-17.33 adet; baş 

ağırlıkları 17.04-41.97 gram; diş sayıları 10.30-17.33 adet ve diş ağırlıkları 1.30-4.09 gram 

arasında değişmiştir. Genotipler arasındaki morfolojik farklılıklar istatistiksel olarak da önemli 

bulunmuştur. Moleküler karakterizasyonda polimorfizm yakalanamamıştır. Denemeye alınan 

genotiplerden TME39 ve TNY38 kod numaralı genotipler diş sayıları ve diş ağırlıkları başta 

olmak üzere bazı morfolojik özellikler bakımından kontrol çeşit olarak kullanılan Taşköprü 

sarımsağından daha üstün bulunmuştur. Adaptasyon yeteneği, soğan ve diş özellikleri dikkate 

alındığında Taşköprü sarımsağına göre diş sayısı daha az ve diş ağırlığı neredeyse 2 kat daha 

yüksek olan TME39 nolu genotipin tescil için çok önemli bir genotip olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

 

ABSTRACT 
Garlic (Allium sativum L.) has an important place in Tokat city agriculture. The production was 

made with the same genotypes in last 40-50 years. These genotypes got name 'Tokat Garlic' by 

the time. However, populations are different because different genotypes are grown in different 

villages. Because of these differences, there is a need for morphological and molecular 

jcharacterizations of Tokat garlic populations. For this purpose, garlics were collected from 38 

different growers in 2014 and they were propagated same year. Pre-observations were made 

during propagation, 22 genotypes were chosen according to germination capability and head 

and clove quality. After preselection, morphological characterization was done on 22 genotypes 

and control cultivar of Kastamonu Taşköprü garlic. Molecular characterization was done on 13 

genotypes and control cultivar which showed the best performance on morphological 

characterization. In the morphological observations, plant heights 64.00-76.33 cm; leaf numbers 

10.33-17.33; head weights 17.04-41.97; clove numbers 10.30-17.33 and clove weights varied 

between 1.30-4.09 g. There was a statistically significant morphological difference between 

genotypes. Polymorphism was not observed in molecular characterization. TME39 and TNY38 

genotypes were found superior to Taşköprü garlic, which is control cultivar in terms of clove 

number, clove height and some morphological characteristics. When adaptation capability, head 

and clove characteristics are considered, TME39 genotype, which has a less clove number and 2 

times heavier clove than Taşköprü garlic, was found as very important genotype for registration. 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Gözde ÖNCEL DEVECİ 

Danışmanı Prof. Dr. Rüstem CANGİ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 

Aşılama Öncesi Çeliklere Yapılan Bazı Uygulamaların Aşı Başarısı 

Asma Fidanı Randıman ve Kalitesine Etkisi 

 The Effects of Some Applications to Base Portion of Rootstock 

Cuttings at Prior to Grafting on Grafting Success, Final Take and 

Grapevine Sapling Quality 

 

ÖZET 
Bu araştırmada, aşılama öncesi çeliklerin basal kısmında yaralama ve gözleri köreltmenin aşı 

başarısı, fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada beş farklı 

uygulama denenmiştir. Bu uygulamalar, U-1 (Çeliklerin bazal kısmı boğum altından kesildi, 

bazalda bulunan göz haricindeki diğer gözler köreltildi), U-2 ( çeliklerin bazal kısmı boğum 

altından kesilmedi, bazalda bulunan göz haricindeki diğer gözler köreltildi), U-3 (çeliklerin 

bazal kısmı boğum altından kesildi, çelik üzerindeki tüm gözler bırakıldı), U-4 (çeliklerin bazal 

kısmı boğum altından kesildi, çelik üzerindeki tüm gözler köreltildi) ve U-5 (çeliklerin bazal 

kısmı boğum altından kesildi, dört tarafından bıçakla çizildikten sonra, çekiçle hafifçe ezildi, 

bazalda bulunan göz haricindeki diğer gözler köreltildi). Royal çeşidine ait kalemler 5 BB,1613 

Couderc ve 140 Ruggeri anaçlarına omega aşı makinesi ile aşılandı. Aşılı çelikler serada plastik 

torba içerinde yetiştirildi. Aşılı çeliklerin kallus gelişim ve köklenme performansları, fidan 

randımanı, birinci boy fidan randımanı, sürgün ve köklerde yaş ve kuru ağırlık değerleri 

belirlenmiştir. Çeliklerin bazal kısmında gözün varlığı ve bazal kısımda yeniden kesim yapmak 

aşı başarısını olumlu yönde etkiledi. 140 Ru anacında bazal kısımda yeniden kesim yapmak 

kallus ve kök gelişimine olumlu etki yapmıştır. Aşı başarısı %71(140 Ru, U-3) ile % 100 /1613 

C, U-3) arasında değişmiştir. Toplam fidan randımanı % 25 (140 Ru, U-3) ile % 90 (5BB, U-3); 

birinci boy fidan randımanı ise % 2,5 (140 Ru, U-2) ile % 37 (1613C, U-2,3,4) arasında 

değişmiştir. Anaçların bazal kısmında gözün varlığı fidan randımanı ve fidan kalite 

parametrelerini olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle, yapılan uygulamalar 1613 C anacında 

daha etkili olmuştur. Sonuç olarak, anaçların bazal kısmında gözün mevcudiyeti aşı başarısını, 

fidan randımanını, sürgün ve kök kalitesini pozitif yönde etkilemiştir. 140 Ru anacında bazal 

kısımda tekrar kesim yapmak aşı başarısını ve fidan randımanını pozitif yönde etkilemiştir. 5 

BB ve 1613C anaçlarında işçilik maliyetlerini azaltmak açısından çeliklerin bazal kısmında 

kesim yapılmasına gerek olmadığı belirlenmiştir.  

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of wounding and disbudding on the base of dormant rootstock cuttings 

prior to the grafting on the grafting success, final take and grapevine sapling quality were 

investigated. The five different treatments that were applied on rootstocks of 5BB, 1613C and 

140 Ru were tested. These treatments were called as T-1 at which the base of the rootstock was 

cut and two distal buds from the base were disbud; T-2 at which the base of the rootstock was 

not cut but two distal buds were disbud; T-3 at which only the base of the rootstock cut; T-4 at 

which the base of the rootstock was cut and three buds were disbud and T-5 at which the base of 

the rootstock was crashed with a hammer and two distal buds were disbud. Scions of Royal 

cultivars were grafted by omega grafting machine on rootstock cutting. Grafted cuttings were 

planted and grown in plastic pot in a greenhouse. The callusing development and rooting 

performance of grafted cuttings, the final take of the first grade of the sapling and sapling itself, 

final take of potted grafted saplings, fresh and dry matter weight of shoot and root were 

evaluated. The existence of bud on base of rootstock and re-cutting of the base affected graft 

success positively. Re-cutting of 140 Ru rootstock of the base positively affected callusing and 

root development. Graft success ratios ranged from 71 % (140 Ru, T-3) to 100 % (1613C, T-2). 

Total final take ratios varied from 25 % (140 Ru, T-3) to 90% (5BB, T-3) and the final take of 

the first grade from 2,5 % (140 Ru, T-2) to 37 % (1613C, T-2,3,4). The existence of bud on the 



 

 

base portion of rootstock had a positive effect on final take and sapling quality parameters. In 

particular, treatments were more effective on 1613 C rootstock. As a result, existence of bud on 

the base of rootstock positively affected the graft success, shoot and root quality. Re-cutting of 

the base of the 140 Ru had a positive effect on graft success and final take ratios. In order to 

reduce the labor costs, there is no need to cut the base portion of 1613 C and 5 BB rootstocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Gülbahar DEMİRBOĞA 

Danışmanı Doç. Dr. Necdettin SAĞLAM 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Tokat Koşullarında Kırmızı Lahana (Brassica oleracea var. 

Capitata f. Rubra) Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı ve 

Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 

 A Research on Determining of Suitable Growing Periods and 

Varieties of Red Cabbage in Tokat Conditions 

 

ÖZET 
Bu çalışma; Tokat koşullarında kırmızı lahana yetiştiriciliği için uygun ekim zamanı 

ve çeşitleri belirlemek amacıyla 2013 yılında yürütülmüştür. Denemede 9 farklı 

kırmızı lahana çeşidi kullanılmıştır. Tohumlar 4 farklı ekim zamanında (1 Haziran, 15 

Haziran, 1 Temmuz, 15 Temmuz) ekilmiştir. Fideler 5-6 yapraklı olduklarında 

dikilmiştir. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede yaprak sayısı (adet/bitki), baş çapı (cm), 

baş boyu (cm), ortalama baş ağırlığı (g), verim (t/ha), suda çözünebilir kuru madde (%) 

ve pH incelenmiştir. İncelenen konular çeşitlere göre anlamlı farklılık göstermiştir. 

Bazı parametreler ise ekim zamanlarına ve ekim zamanı x çeşit interaksiyonuna göre 

anlamlı bulunmuştur. Verim ve verimi etkileyen parametreler ekim zamanları 

geciktikçe azalmıştır. Ekim zamanlarına göre; en yüksek ortalama baş ağırlığı (675.22 

g) ve verim (29.9 t/ha) 1 Haziran ekim zamanında elde edilmiştir. Çeşitlere göre; en 

yüksek verim Dore Fı (36.21 t/ha) Rondale Fı (31.86 t/ha) ve Emon Fı (31.00 t/ha) 

çeşitlerinde belirlenmiştir. Ayrıca, en yüksek verim 1 Haziran ekim zamanını ile Dore 

Fı (59.47 t/ha), Emon Fı (48.89 t/ha) and Rondale Fı (44.96 t/ha) çeşitleri 

interaksiyonunda meydana gelmiştir. 

 

ABSTRACT 
This study was carried out to determine the best suitable sowing date and varieties for 

red cabbage cultivation in Tokat conditions, 2013. 9 different red cabbage varieties 

were used in the experiment. Seeds were sown in four different date (June 1, June 15, 

July 1, and July 15. Seedlings were planted when they had 5-6 leaves. The experiment 

was designed as split plot design with 3 replications in randomized complete blocks. 

Leaf number (number/plant), head diameter (cm), head height (cm), average head 

weight (g), yield (t/ha), total soluble solids (%) and pH were investigated in the 

experiment. All parameters were significantly affected by varieties. Some parameters 

were significantly affected by sowing date or sowing date x variety interactions. Yield 

and parameters that affect on yield were decreased by delaying sowing date. 

According to sowing dates, the highest average head weight (675.22 g) and yield (29.9 

t/ha) were obtained from 1 June Sowing date. According to varieties, the highest yield 

was determined at Dore Fı (36.21 t/ha) Rondale Fı (31.86 t/ha) and Emon Fı (31.00 

t/ha) varieties. In addition, The highest yield was found out at 1 June and Dore Fı 

(59.47 t/ha), Emon Fı (48.89 t/ha) and Rondale Fı (44.96 t/ha) varieties interaction. 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Hacı DURAK 

Danışmanı Prof. Dr. Rüstem CANGİ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının (Agrobacterium 

spp.) Belirlenmesi ve Tanılanması 

 Identification and Determination Grape Crown Gall Dı̇sease 

(Agrobacterium spp.) ı̇n Vı̇neyard of Tokat Province 

 

ÖZET 
Bu çalışma ile, Tokat ili bağ alanlarında asma ur hastalığının belirlenmesi ve hastalık 

etmeni Agrobacterium spp.'nin tanılanması amaçlanmıştır. 2015 yılında Tokat ili 

Merkez, Erbaa, Zile, Niksar, Pazar ve Turhal ilçelerinde bulunan bağ alanları 

incelenmiş ve hastalıklı asmalardan ur örnekleri alınmıştır. 6 ilçede, 49 köydeki 238 

bağda tarama yapılmış olup, iki dönemde toplam 297 adet ur örneği alınmıştır. 

Hastalıklı omcalardaki urlu dokulardan yapılan izolasyonlar sonucu toplam 150 adet 

bakteri elde edilmiştir. Elde edilen izolatlara klasik tanılama testleri (Gram Reaksiyon, 

Oksidaz, PDA+CaCO3 Besi Yerinde Asit Temizleme, %2 NaCl İçeren Besi Yerinde 

Gelişme, Demir Amonyum Sitrat Kullanımı) ve tanıyı destekleyici PCR (Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu) analizi yapılmıştır. Yapılan testler sonucu, 150 izolattan 149 tanesi 

gram negatif, 141 tanesi oksidaz pozitif, 55 tanesi PDA+CaCO3 besi yerinde pozitif, 

148 tanesi %2 NaCl içeren besi yerinde pozitif, 93 tanesi demir amonyum sitrat 

kullanımı testinde pozitif sonuç vermiştir. 120 adet izolat ile yapılan PCR çalışmasında 

ise, 43 izolat 224 bp büyüklüğünde bant oluşturarak Agrobacterium spp. olarak 

tanılanmıştır.  

 

ABSTRACT 

Determination of grape crown gall disease in vineyard of Tokat province and 

identification of disease agent Agrobacterium spp. were aimed by this study. In 2015, 

vineyards in Central, Erbaa, Zile, Niksar, Pazar and Turhal districts of Tokat were 

surveyed and infected plant samples with crown gall were collected. Total of 238 

vineyards in 49 villages in the 6 districts were surveyed and in two survey periods 297 

gall samples were collected. 150 bacterial isolates were isolated from the galls samples. 

Classic bacteriological techniques (Gram reaction, oxidase, acid purification in 

PDA+CaCO3 medium, growth in medium including %2 NaCl, use of ferric ammonium 

citrate) and PCR (Polymerase Chain Reaction) were applied to isolates. Based on the 

results, 149 of 150 isolates were Gram negative, 141 isolates were oxidase positive, 55 

isolates were positive in PDA+CaCO3 medium, 148 isolates were positive in medium 

including %2 NaCl, 93 isolates were positive in use of ferric ammonium citrate. 43 of 

120 isolates were identification as Agrobacterium spp. by 224 bp in PCR.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Hale KARADENİZ 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Adem YAĞCI 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Tokat İli ve İlçelerinde Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik 

Yöntemlerle Saptanması 

 Detection of Grapevine Virus Diseases by Serological 

Methods in Tokat Province 

 

ÖZET 
Bağcılık Tokat ilinde ekonomik açıdan önemli tarım kollarından biridir. Bağcılığın 

önemli sorunlarından biride virüs hastalıklarıdır. Virüs hastalıklarından dolayı 

üzümlerde önemli verim kayıpları yaşanmaktadır. Tokat ilinde yetiştiriciliği yapılan 

üzüm çeşitlerinde verim ve kalite kayıplarına neden olan ve sertifikasyon sistemi 

içerisinde yer alan bazı virüslerin Tokat ilinde varlığının belirlenmesi için yapılan bu 

çalışmada, bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Tokat merkez, Zile, Erbaa, Niksar, Pazar 

ve Turhal ilçelerinde bağcılık yapılan işletmelerden hastalık belirtisi gösteren 

bitkilerden örnek toplanmıştır. Toplanan örnekler, bağlarda önemli verim kayıplarına 

neden olan Strawberry latent ring spot virus (SLRSV), Grapevine leafroll-associated 

virus 1(GLRAV-1), Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic nepovirus 

(ArMV), Grapevine virus A (GVA), Grapevine fleck virus (GFkV) viral etmenlerinin 

varlığını belirlemek amacıyla "Double Antibody Sandwich Enzyme-linked Immuno 

Sorbent Assay" (DAS-ELISA) yöntemi ile testlenmiştir. Test sonucuna göre toplanan 

örneklerde % 11.78 GLRaV-1, % 5.73 ArMV, % 4.77 GVA, % 4.45 SLRSV, % 0.63 

GFkV, % 0.31 GFLV oranlarında viral etmenlerin varlığı tespit edilmiştir. 
 

ABSTRACT 
Grape leafproduction is one of the important branch of agriculture in Tokat. The most 

important problem of the vineyards is virüs diseases. There are significant yield loss 

due to virüs infection on grape varieties grown in the Tokat province. The purpose of 

the study is to determine presence of key grapevine viruses that may causeyield loss 

and quality of grape varieties cultivated inTokat province. The samples were collected 

from diseased grape plants from vine yards in Tokat Central, Zile, Erbaa, Niksar, Pazar 

and Turhal districts. The samples were tested for Strawberry latent ring spot virus 

(SLRSV), Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRAV-1), Grapevine fanleaf virus 

(GFLV), Arabis mosaic nepovirus (ArMV), Grapevine virus A (GVA), Grapevine 

fleck virus (GFkV) by Double Antibody Sandwich Enzyme-linked Immuno Sorbent 

Assay (DAS-ELISA). Acccording to test results, the samples were infected with % 

11.78 GLRaV-1, % 5.73 ArMV, % 4.77 GVA, % 4.45 SLRSV, % 0.63 GFkV, % 0.31 

GFLV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı İskender İPEK 

Danışmanı Doç. Dr. Necdettin SAĞLAM 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Farklı Dikim Sıklığı ve Azot Dozların Gölevez (Colocasia 

esculenta var. Esculenta)’in Verim ve Kalite Özellikleri 

Üzerine Etkileri 

 Effects of Different Planting Densities and Nitrogen Doses on 

Taro's (Colocasia esculenta var. esculenta) Yield and Quality 

Properties 

ÖZET 
Bu çalışma, üç farklı dikim sıklığı (100 cm x 30 cm, 100 cm x 40 cm, 100 cm x 50 cm,) 

ve üç farklı azot dozu uygulamalarının (100 kg/ha, 175 kg/ha, 250 kg/ha,) Gölevez'in 

verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2014 yılı Nisan-Kasım ayları 

arasında Mersin ili Mut ilçesi ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Yumrular 1 Nisan 

2014 tarihinde dikilmiştir Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Hasat 1 Kasım 2014 tarihinde 

yapılmıştır. Ortalama yumru ağırlığı azot dozları ve dikim sıklığından önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Dikim sıklığı arttırıldığında ortalama yumru ağırlığı düşmüştür. Azot 

dozları arttırıldığında ise ortalama yumru ağırlığı artmıştır. En yüksek yumru ağırlığı 

(295,87 g) ile 100 cm x 40 cm dikim sıklığında ve 250 kg/ha azot dozu uygulamasından 

elde edilmiştir. Pazarlanabilir verim azot dozları uygulamalarından etkilenmezken 

dikim sıklığından önemli ölçüde etkilenmiştir. Dikim sıklığı aralığı arttırıldığında 

pazarlanabilir verim azalmıştır. Azot dozları arttırıldığında ise pazarlanabilir verim artış 

olmamıştır. En yüksek pazarlanabilir (7,93 t/ha) ile 100 cm x 30 cm dikim sıklığında ve 

175 kg/ha azot dozu uygulamasından elde edilmiştir. Bitki başına düşen kormel sayısı 

dikim sıklığı ve azot dozları uygulamalarından etkilenmemiştir. Bitki başına düşen en 

yüksek kormel sayısı (7,98 bitki başına) 100 cm x 40 cm dikim sıklığında ve kontrol 

uygulamasında elde edilmiştir. 

 

ABSTRACT 
This study was conducted to determine the effects three of planting densities (100 cm 

x 30 cm, 100 cm x 40 cm, 100 cm x 50 cm,) and three nitrogen doses (100 kg/ha, 175 

kg/ha, 250 kg/ha,) on yield and quality of Taro under Mut/Içel/Turkey ecological 

conditions between April-November in 2014. The corms were planted on April 1st, 

2014. The experiment was carried out randomized complete split plots in block design 

with three replications. Harvest was done on November 1st, 2014. The average corm 

weight was affected significantly by planting densities and nitrogen doses. When 

planting spaces was increased, the average corm weight was decreased. When nitrogen 

doses were increased, the average corm weight was increased. The maximum corm 

weight (295,87 g) was obtained from 100 cm x 40 cm at planting density and 250 

kg/ha nitrogen dose. The marketable yield was affected significantly by planting 

densities, while it was not affected by nitrogen doses except control. When planting 

spaces was increased, the marketable yield was decreased. When nitrogen doses were 

increased, the marketable yield was not increased. The maximum marketable yield 

(7,93 t/ha) was obtained from 100 cm x 30 cm at planting density and 175 kg/ha 

nitrogen dose. The cormels number per plant was not affected significantly by planting 

densities and nitrogen doses. The maximum cormels number per plant (7,98 per plant) 

was obtained from 100 cm x 40 cm at planting density and control application. 
 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Murat Emre ÇELİK 

Danışmanı Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Üç Burun Biber Genotiplerinde in Vitro Androgenesis 

Yöntemi İle Dihaploid Hatların Elde Edilmesi 

 Development of Dihaploid Lines in Some Pepper Genotypes 

With in Vitro Androgenesis 

ÖZET 
Biber ıslahında anter kültürü önemli bir rol oynamaktadır. Anter kültüründe ise başarı oranı 

başta genotip olmak üzere besi ortamının bileşimi, donor bitkilerin yetişme koşulları, anter alım 

zamanı, ön uygulamalar, stres koşulları ve ekolojik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu 

çalışmada üç burun meyve yapısına sahip biber genotiplerinde haploid bitki oluşumuna; 

genotip, besi ortamı, stres ve inkübasyon uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Denemede 

donör bitki olarak İstek F1, Köylüm F1, Üçburun F2 ve yerel genotip olan Tokat biberi 

kullanılmıştır. Dumas de Vaulx ve ark. (1981) tarafından önerilen ve DDV olarak bilinen ortam 

ve Murashige ve Skoog (1962) tarafından önerilen ve MS olarak bilinen ortamlar besi ortamı 

olarak kullanılmıştır. Ortamlara 0,01 mg/l Kinetin + 0,01 mg/l 2,4D + 0,03 mg/l Vitamin B12 

ilave edilmiştir. Çiçek tomurcukları 4 
o
C'de 24 saat bekletilmiştir. Kontrol bitkilerinin 

tomurcuklarına düşük sıcaklık uygulaması yapılmamıştır. Anterler, besi ortamına ekildikten 

sonra 9 
o
C ve 35 

o
C'de 8 gün süreyle karanlık ortamda bekletilmiş ardından 16 saat gündüz/8 

saat gece ve 25±2 
o
C sıcaklığa sahip ortama alınmıştır. Bu ortamda 4 gün bekleyen anterler 

daha sonra rejenerasyon ortamına aktarılmıştır. Denemede kullanılan genotiplerin hepsi az yada 

çok anter kültürüne cevap vermişlerdir. En yüksek embriyo oluşumu yerel Tokat genotipinde 

elde edilmiştir. Embriyo oluşum oranları %0,25 ile %31,00 arasında değişmiştir. MS besi 

ortamına ekilen anterlerden embriyo oluşum oranı %3,9 olurken, DDV ortamına ekilen 

anterlerden embriyo elde etme oranı %9,33 olmuştur. Tomurcuklara ön uygulama yapılması (4 
o
C'de 24 saat bekletme) embryoid oluşumuna önemli bir katkı sağlamamıştır. Ön uygulamaya 

tabi tutulan anterlerde embryo oluşum oranı %6,7 olurken, kontrol uygulamasında %6,4 

olmuştur. Çalışmada 9 
o
C inkübasyon uygulamasında embryo oluşum oranı %7,60 olurken, 35 

o
C'de inkübasyon uygulamasında embryo oluşum oranı %5,50 olmuştur. 

ABSTRACT 
Anther culture has an important role in pepper breeding. The success rate varies with genotype, 

nutrient media composition, growing conditions of donor plants, anther excision time, pre-

treatments, stress conditions and ecological factors. In this study, it was researched that the 

effects of genotype, nutrient media, stress and, incubation treatments on haploid plant 

development of 'Üç Burun' pepper genotypes. İstek F1, Köylüm F1, Üçburun F2 and Tokat 

pepper which is a native genotype in Tokat city, were used as donor plants in the experiment. 

DDV which was recommended by Dumas de Vaulx et al. (1981) and MS which was 

recommended by Murashige and Skoog (1962), were used as nutrient media. 0,01 mg/l Kinetin 

+ 0,01 mg/l 2,4 D + 0,03 mg/l vitamin B12 were added to nutrient media. Flower buds were 

held 24 hours at 4 
o
C. Low temperature treatments were not made on buds of control plants. 

After sowing, anthers were held 8 days in the dark at 9 
o
C and 35 

o
C, afterwards they were 

moved to place which has 16 hours day/8 hours night and 25±2 oC temperature. After anthers 

were held in this place 4 days, they were transferred to regeneration media. All of the genotypes 

responded more or less to the anther culture. The highest embryo development was obtained 

from Tokat pepper genotype. Embryo development rates varied between 0,25 % and 31,00 %. 

While the rate of embryo development from anthers was 3,90% in MS media, it was 9,33% in 

DDV media. Pre-treatment on buds (24 hours at 4 
o
C) made a significant contribution to the 

embryo development. While the embryo development rate was 6,70% on anthers which were 

put into pre-treatment, it was %6,40 in the control treatment. In the study, while the embryo 

development rate was 7,60% in 9 
o
C incubation treatment, it was 5,50 % in 35 

o
C incubation 

treatment. 

 



 

 

Öğrencinin Adı 

Soyadı 
Nur Selin YAĞLIOĞLU 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Onur SARAÇOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Karadut Çeliklerinde Sinnamik Asit ve İndol Bütirik Asit 

Uygulamalarının Köklenme Üzerine Etkisi 

 The Effects of Cinnamic Acı̇d and Iba Treatments on The 

Rooting of Wood-Cuttı̇ngs of Black Mulberry (Morus Ni̇gra L) 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, Tokat'ta bulunan Karadut (Morus nigra L.) ağaçlarından alınan çeliklerin 

köklenmeleri üzerine farklı çelik alma dönemleri, IBA ve Sinnamik Asit (SA) 

uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Çelikler Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak 

aylarında alınmış olup, hiçbir uygulama yapılmayan kontrol örneklerinin yanı sıra 6000 

ppm İndol Bütirik Asit (IBA), 6000 ppm IBA+100 ppm SA ve 100 ppm SA dozları 

uygulanmıştır. Sera ortamında sisleme ünitesi altında, alttan ısıtmalı perlit ortamına 

dikilen çelikler kökleninceye kadar 2-3 ay köklendirme ortamında bırakılmıştır. 

Karadutlarda en yüksek köklenme başarısı % 48,3 6000 ppm IBA + 100 ppm SA 

uygulamasında ile Kasım ve Ocak döneminde elde edilirken en iyi köklenme ise aynı 

dönemde 6000 ppm IBA + 100 ppm SA uygulanmasında (3,1) elde edilmiştir. 

Çalışmada 6000 ppm IBA + 100 ppm SA uygulamasının çeliklerin köklenmesi üzerine 

etkileri diğer uygulamalara göre yüksek olmuştur. Karadut çeliklerinin köklenmesi için 

en uygun dönemler ise Temmuz ve Ocak ayları olarak belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of IBA and cinnamic acid applications on rooting of blac 

mulberry cuttings taken from black mullberry trees grown in Tokat were evaluated. 

6000 ppm Indol Butiric Asid (IBA), 6000 ppm IBA+100 ppm sinnamic acid (SA) ve 

100 ppm sinnamic asid with control on which no application were applied on the 

cuttings taken in July, September, November and January periods. The cuttings were 

kept during 60 days in rooting beds containing perlite and heated from the bottom. The 

highest rooting ratio (48,3%) and the highest average root number (3,1) were obtained 

from the cuttings taken november and january periods with 6000 ppm IBA + 100 ppm 

SA application, Among the the applications and the periods, cuttings were taken, 6000 

ppm IBA + 100 ppm SA application and July and January periods were superior over 

others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Sinem MALTA 

Danışmanı Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Farklı Yetiştirme Ortamları, Lokasyon ve Gölge  

Uygulamalarının Lale (Tulipa gesneriana L.)’de Bitki Gelişimi 

ve Kalite 

 Effect of Location, Culture Media and Shading on Growth and 

Quality of Tulip (Tulipa gesneriana L.) 

 

ÖZET 
Peyzaj ve vazo çiçeği olarak kullanılan lale (Tulipa gesneriana L.) son yıllarda saksı 

çiçeği olarak ta yaygınlaşmaktadır. Lalenin saksıda yetiştiriciliği üzerine iklim koşulları 

ve yetiştirme ortamı gibi birçok faktör etkilidir. Bu çalışmada Tokat ve Sakarya illerinde 

saksıda lale yetiştiriciliği üzerine yetiştirme ortamı ve gölge uygulamalarının etkileri 

araştırılmıştır. Denemede 2 lale çeşidi (Apeldoorn ve Yokohama) farklı yetiştirme 

ortamları (torf, torf+perlit, torf+kum) ve gölge uygulamalarında (0-kontrol, %35 ve %55 

gölgeleme) 2015-2016 yıllarında yetiştirilmişlerdir. Deneme, tesadüf bloklarında 

bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü yürütülmüştür. Her parselde beş 

bitki kullanılmıştır. Yetiştirme ortamında kontrol olarak bahçe toprak kullanılmıştır. 

Denemede uygulamalara göre çiçek ömrü 13,00 ile 30,67 gün, çiçek sapı uzunluğu 

10,08 ile 19,57 cm, çiçek çapı 1,92-2,76 cm ve soğan çapı 1,19-2,57 cm arasında 

değişmiştir. Sonuç olarak saksılı lale yetiştiriciliği Sakarya ilinde daha başarılı olmuştur. 

Yetiştirme ortamı olarak torf+perlit karışımı en iyi sonucu verirken, %35 gölge 

uygulaması lalede bitki ve çiçek özellikleri üzerine en iyi etkiyi yapmıştır. 

 

ABSTRACT 
The tulip (Tulipa gesneriana L.), which is used as landscape and vase flower, has 

become popular as potted flower in recent years. Many factors such as climatic 

conditions and growing media influence the cultivation of tulip in the pot. In this study, 

the effects of growing media and shadow treatments on potted tulip cultivation in Tokat 

and Sakarya province were investigated. In the experiment, 2 tulip cultivars (Apeldoorn 

and Yokohama) were cultivated in different growing media (peat, peat, perlite, peat + 

sand) and shadow applications (0-control, 35% and 55% shading) in the years of 2015 

and 2016. Soil was used as control treatment for growing medium. The experiment was 

carried out according to the split plots in randomized complete block desing with three 

replications. Five plants were used in each plot. According to the application, the flower 

life was ranged between 13.00 to 30.67 days. Flower stem length, flower diameter and 

onion diameter realized between 10.08-19.57 cm, 1.92-2.76 cm and 1.19-2.57 cm, 

respectively. As a result, potted tulip cultivation has been more successful in Sakarya 

province. While the mixture of peat + perlite as the growing medium gave the best 

result, 35% shadow application made the best effect on the plant and flower 

characteristics of tulip. 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Soner ÖNDER 

Danışmanı Doç. Dr. Necdettin SAĞLAM 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Farklı Tip Sırık Domotes Çeşitlerinin Açık Alan ve Tül Sera 

Performanslarının Belirlenmesi 

 Determination of Performances of Different Type 

Intermediate Tomato Varieties in Open Field And 

Screenhouse 

 

ÖZET 
Bu çalışma 2015 yılı Nisan-Kasım ayları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal 

Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı; farklı 

sırık domates tiplerinin Tokat yöresinde açık alan ve tül seradaki performanslarını ve tül 

seranın verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemektir. Tohum ekimi 20 Nisan 2015 

tarihinde yapılmıştır. Fideler 20 Mayıs 2015 tarihinde açık alan ve tül seraya dikilmiştir. 

Deneme tesadüf bloklarından bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Yetiştirme sistemine göre; ortalama meyve ağırlığı en fazla 80,48 

g/meyve ile tül sera uygulamasından elde edilmiştir. En fazla toplam verim 16,71 kg/m
2
 

ile tül sera uygulamasında tespit edilmiştir. Çeşitlere göre; ortalama meyve ağırlığı en 

fazla 171,00 g/meyve ile Asya Fı ve 163,52 g/meyve ile Gülpembe Fı çeşitlerinde 

belirlenmiştir. En yüksek toplam verim değeri 24,96 kg/m
2
 ile Merkür Fı çeşidinde 

saptanmıştır. Yetiştirme sistemi x çeşit interaksiyonuna göre ise ortalama meyve ağırlığı 

en fazla 174,50 g/meyve ile Açık Alan x Asya Fı kombinasyonunda belirlenmiştir. En 

yüksek toplam verim 29,61 kg/m
2
 ile Tül Sera x Merkür Fı kombinasyonunda tespit 

edilmiştir. 

 

ABSTRACT 
This study was conducted out at Agricultural Application and Research Center of 

Gaziosmanpasa University between April-November, 2015. Aim of this study was to 

determine the performances of different intermediate tomato types in open field –

screenhouse on yield and quality. The seeds were sown on April 20th, 2015. Seedlings 

were planted out in open field and screenhouse in May 20th, 2015. The experiment was 

a split plots and in randomized complete block design with three replications. 

According to growing system; maximum average fruit weight was obtained in screen 

house application with 80,48 g/fruit. Maximum total yield was determined in screen 

house application with 16,71 kg/m
2
. According to varieties; average fruit weight 

maximum was determined in Asya Fı with 171,00 g/fruit and Gülpembe Fı variety with 

163,52 g/fruit. Maximum total yield value was determined in Merkür Fı variety with 

24,96 kg/m
2
. According to growing system x variety interaction; maximum average 

fruit weight was found out in combination of open field x Asya Fı with 174,50 g/fruit. 

Maximum total yield was detected in combination of screen house x Merkür Fı with 

29,61 kg/m
2
. 
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Danışmanı Prof. Dr. Rüstem CANGİ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 

Biopestisit ve Biostimülant Uygulamalarının Tüplü Asma Fidan 

Randımanı, Kalitesi ve Dikim Sonrası Fidanların Gelişimine Etkisi 

 Effects of Biopesticide and Biostimulant Applications on Final 

Take Ratios and Quality of Grafted and Potted Sapling Propagation 

in Vine and Vegetative Development of Young Grafted Saplings 

 

ÖZET 

Bu araştırma aşılı tüplü asma fidanı üretiminde aşı başarısı, fidan randımanı ve kalitesi ile, aşılı 

tüplü asma fidanlarının vejetatif gelişimine biopreperat uygulamalarının ticari 

formülasyonlarının etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada iki biopestisit 

T22 planter box (Trichoderma harzianum Rifai KRL-AG2), T22-ERS (Trichoderma harzianum 

Rifai KRL-AG2+endo mikoriza) ile disperroot (DR) denenmiştir. Araştırma aşılı asma fidanı 

üretimi ve tüplü asma fidanlarının yetiştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. İlk aşamada, 1103 

P, 110 R ve Ramsey anaçlarına ait çelikler ve Royal üzüm çeşidine ait gözler kullanılmıştır. 

Royal çeşidinin kalemleri omega aşı makinesi ile anaçlara aşılanmıştır. Aşılı çelikler içinde 1:1 

perlit ve torf içeren 1 litrelik plastik torbalara dikilmiştir. Aşılı çelikler serada yaklaşık 2 ay 

gelişmeye bırakılmıştır. İlk uygulamada, aşılama öncesinde (kalluslenme) çeliklerin bazal 

kısmına T22 uygulanmıştır. Aşılama öncesi çeliklere T22 uygulaması 1103P anacında aşı 

bölgesinde kallus oluşumunu pozitif yönde etkilemiştir. İkinci uygulamada, T22, T22-ERS ve 

DR plastik tüplere dikimden önce (köklenme) aşılı çeliklere bazaldan uygulanmıştır. 

Kalluslenme ve köklenme aşamalarındaki T22 uygulamaları üç anaçta da fidan randımanına 

pozitif yönde etkili olmuştur. T22-ERS uygulaması üç anaçta da BBFR'ı negatif yönde 

etkilemiştir. Toplam fidan randımanı %39 to (Ramsey, T22-ERS) ile % 96(1103P, T22); BBFR 

ise % 13 %(110R, Control) ile % 74 (1103p, T22) arasında değişmiştir. İkinci aşamada, 1103P, 

110 R, 5BB, 1613C ve Ramsey anaçlarına Royal çeşidi aşılı tüplü fidanlar kullanılmıştır. Aşılı 

tüplü yenice asmalar açık alanda yetiştirilmiştir. Vejetasyon periyodu sonunda yenice asmalarda 

sürgün ve kök gelişme parameteleri saptanmıştır. BP uygulamalarının aşılı tüplü asma 

fidanlarına etkisi anaçlara ve uygulamalara göre değişmiştir. Üçüncü uygulamada, DR ve T22-

ERS uygulamaları fidanların sürgün ve kök gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Sonuç olarak, 

aşılı tüplü asma fidanı üretiminde daha yüksek oranda BBFR için dikim öncesi aşılı çeliklere 

bazaldan T22 uygulaması; bağa dikilen yenice asmaların daha iyi gelişmesi için DR 

uygulamaları önerilmiştir.  

 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effects of commercial formulations of the biopreperat 

(BP) applications on grafting success, final take and quality of grafted and potted plant 

propagation and vegetative development of potted grafted grapevine plants. Two biopesticide 

(T22 planter box (Trichoderma harzianum Rifai KRL-AG2) and T22-ERS (Trichoderma 

harzianum Rifai KRL-AG2+endo mychoriza) and biostimulant (disperroot) were tested in the 

study. In the study consists of two period (vine sapling production and growing of young 

grapevine sapling). In a first periyod, the cuttings of 1103 P, 110 R and Ramsey rootstocks and 

scions of Royal grape cultivar at the period of grapevine sapling production were used. Scions 

of Royal cultivars were grafted by omega grafting machine on rootstock cuttings. Grafted 

cuttings were potted in polyethylene bags (1 liter volume) containing 1:1 perlite peat mixture. 

Grafted cuttings in greenhouse were allowed to grow for about two months. In the first practice, 

T22 was applied to base of rootstock cuttings at pre-grafting in the callusing period. T22 

application at pre-grafting was a positive effect on callus formation ratio at graft union in 1103 

P. In the second practice, T22, T22-ERS and DR were applied to base of grafted cuttings at pre-

planting in the rooting period. T22 treatments (callusing and rooting) to grafted cuttings was 

had a positive effect on the final take ratios and in three rootstocks. T22-ERS treatment to 



 

 

grafted cutting was had a negative effect in the ratios of first grade sapling. Final take ratios 

ranged from 39 % to (Ramsey, T22-ERS) 96% (1103 P, T22); the ratios of first grade sapling 

varied from 13,0 %(110 R, Control) to 74,0 % (1103 P, T22). In a second period, potted grafted 

saplings of Royal cultivars on 1103P, 110 R, 5 BB, 1613 C and Ramsey rootstocks were used. 

In the third practice, T22, T22-ERS and DR were applied to grafted and potted plants. Grafted 

and potted plants were grown in open areas. The shoot and root growth parameters were 

determined at the vegetation end. Effect of BP applications to young saplings in pot on growing 

parameters of shoot and root were changed according to rootstocks and treatments. DR and 

T22-ERS treatments to young saplings in pot were had a positive effect on the shoot and root 

growing parameters of young saplings. The result of, T22 application to grafted cutting at the 

pre-planting (rooting) was recommnended for higher first grade saplings of grafted and potted 

plant propagations in grapes. In addition, DR or T22-ERS applications were advised for shoot 

and root development of young saplings planted vineyard.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Şükrü KARAGÜL 

Danışmanı Prof. Dr. Resul GERÇEKCİOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
‘Eşme’ Ayva (Cydonia vulgaris L.) Çeşidinde Farklı Ambalaj 

Tiplerinin Meyve Kalitesine Etkileri 

 

 
Effects of Different Packaging Types on Fruit Quality of 

'Eşme' Quince (Cydonia vulgaris L.) Variety 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, Tokat koşullarında yetiştirilen 'EŞME' ayva (Cydonia vulgaris L.) 

çeşidinde farklı ambalajların hasat sonu kalite değişimlerine etkisi araştırılmıştır. 

Paketleme uygulamaları; kontrol, polistren tabak+PVC streç film, düşük yoğunluklu 

polietilen (LDPE) ve şeffaf poliamittir. Meyveler 0-2
o
C sıcaklık ve % 85-90 nispi nemli 

soğuk hava deposunda 6 ay süre ile depolanmıştır. Meyvelerde 120. günden itibaren 

bozulmaların başladığı görülmektedir (Bu sürece 60. günden sonra denemeden çıkarılan 

şeffaf poliamid uygulaması dahil edilmemiştir). Depolama sonunda en az ağırlık kaybı 

ortalama % 0.31 ile düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) uygulamasında görülmüştür. 

Depolama sırasında farklı ambalaj tiplerinin meyve eti sertliğine etkisi önemli olurken, 

en az değişim düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ambalajında belirlenmiştir. Suda 

çözünebilir kuru madde ve titre edilebilir asitlik bütün uygulamalarda azalırken, pH 

değeri artmıştır. En fazla fizyolojik bozulmalar polistren tabak+PVC streç film 

uygulamasında belirlenirken, en iyi sonuçlar LDPE paketleme uygulamasından 

alınmıştır. 

 

ABSTRACT 
In this study, investigated the effects of different packaging types on the type of 'EŞME' 

quince (Cydonia vulgaris L.) in grown under Tokat conditions. Applications, control, 

polystyrene plates+PVCstretch film, packaging low-density polyethylene and the 

transparent poliamite were taken into consideration. The temperature was 0-2 degrees 

and relative humidity was between 85-95 % in cold storage environment. Fruits stored 

for 6 months. In fruits, the deterioration began from the fourth month (The ransparent 

poliamite treatment which was excluded from the experiment, was not included to this 

process). The weightloss of at least approximately was seen as 0.31 % in low-density 

polyethylene packaging. Effects of the type of packaging had significant on the flesh 

firmness in during storage. At least change, in the implementation of low-density 

polyethylene were observed. Total soluble solid fell at all packaging applications in 

during storage. Maximum reduction was seen in application of polystyrene plates+PVC 

stretch film. In all applications, the acidity increased and the pH fell. The taste test as a 

result of the fruits of edible quality until the fourth month. The best results were found 

from control and the application of low-density polyethylene. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Ümmügülsüm CEBE 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Onur SARAÇOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Elma ve Armut Fidanlarında Yan Dal Oluşumu Üzerine 

Siklanilit (Cyclanilide) Uygulamalarının Etkisi 

 The Effect of Cyclanilide Treatments on Tateral Shoot 

Formation in Apple and Pear Nursery Saplings 

 

ÖZET 

Ülkemizde meyve fidanları dalsız olarak üretilmekte olup, fidanlar bahçeye dikildikten sonra 

bazı kültürel uygulamalar yardımıyla dallandırılmaktadır. Bunun yerine modern meyve 

yetiştiriciliğinde tercih edilen fidanlıkta dallandırılmış fidanların dikilmesi bir taraftan erken 

yaşta meyve alınmasını sağlarken, diğer taraftan da kültürel uygulamalarla fidanlarda 

oluşabilecek hasarları en aza indirmektedir. Çalışmamızda farklı dozlarda Perlan ve Siklanilit 

(CYC) uygulamalarının Golden Delicious ve Starking Delicious elma çeşitleri ile Williams ve 

Deveci armut çeşitlerine ait fidanlarda fidan kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Fidan 

kalitesinin belirlenmesi amacıyla fidanların yan dal sayısı (adet/fidan), gövde çapı (mm), fidan 

boyu (cm), ortalama dal uzunluğu (cm), dal açısı (o), ilk dal yüksekliği (cm), dallanan fidan 

oranı (%) belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında her iki türde de fidan kalitesi açısından 

çok büyük öneme sahip yan dal sayısı ve dallanan fidan oranı değerlerinde CYC 

uygulamalarının kontrol ve Perlan uygulamalarına göre çok daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda elma fidanlarında en yüksek yan dal sayısı 100 ppm CYC uygulanmış olan 

Golden Delicious (12.67 adet/fidan) çeşidinde, armut fidanlarında ise 15 ppm CYC uygulanmış 

olan Deveci (5.68) çeşidinde belirlenmiştir. Dallanma oranı değerleri incelendiğinde elma 

fidanlarında CYC uygulamaları ortalama % 97.50 başarı sağlanırken bu oran Perlan 

uygulamalarında % 45.83 seviyelerinde kalmıştır. Armut fidanlarında ise CYC uygulamalarında 

% 89.16 olan dallanma oranı Perlan uygulamalarında % 39.99 değerinde kalmıştır. Bu bilgiler 

ışığında CYC uygulamalarının elma ve armut fidanlarında fidan kalitesini olumlu yönde 

etkilediği söylenebilir. 

 

ABSTRACT 
In Turkey, the fruit saplings are usually produced without lateral branches and they are branched 

with some applications after planting in orchard. On the other hand, branching of saplings in 

nursery before planting in orchard is preferred by the growers. The branched saplings are fruited 

earlier as well as the damages that might occur by cultural application can be minimized. In our 

study, the effects of Perlan and Cyclanilide (CYC) applications in different doses on the sapling 

quality of Golden Delicious and Starking Delicious apple cultivars, and Williams and Deveci 

pear cultivars were investigated. Sapling quality parameters such as lateral shoot number on the 

sapling, trunk diameter (mm), sapling length (cm), branch length (cm), the degree of lateral 

branch to main trunk (°), the length of the first branch (cm) and the rate of branched saplings 

(%) are identified. The results showed that CYC applications are more effective on the lateral 

branching of sapling in both species comparing to control and Perlan applications. The highest 

lateral shoot number were obtained with 100 ppm CYC application from Golden Delicious 

cultivar (12.67/sapling) in apple species and with 15 ppm CYC application from Deveci 

(5.68/sapling) in pear species. While CYC applications on apple species enhanced the branching 

rate in average of 97.50 %, Perlan applications showed 45.83% success on the branching 

comparing to control. The branching rate of pear species were also increased 89.16% by CYC 

application and 39.99% by Perlan application over the control. According to the findings of this 

study, it can be said that CYC applications positively affect the sapling quality of apple and 

pears species. 
 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Yasin ERKAN 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Onur SARAÇOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Farklı Dönemlerde Alınan Karadut Çeliklerinin Köklenme 

Performansının Belirlenmesi 

 Determination of Rooting Performance of Black Mulberry 

Cuttı̇ngs Taken in Different Periods 

 

ÖZET 

Çalışmamızda, Tokat ilinde önceden belirlenmiş karadut ağaçlarından farklı 

dönemlerde (Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak) alınan çeliklerin köklenme 

performansları incelenmiştir. Alınan çeliklerin yarısına 6000 ppm IBA uygulaması 

yapılmış, kalan yarısı kontrol olarak bırakılmıştır. Çelikler alttan ısıtmalı (22 ± 2 ºC) 

perlit ortamına dikilmiştir. En iyi köklenme Temmuz ayında alınan çeliklerde 

gözlenmiştir. Bu dönemde alınan kontrol çelikleri % 38.8, IBA uygulanan çelikler ise % 

63.2 oranında köklenme başarısı göstermiştir. En az köklenme oranı ise Kasım ayında 

alınan çeliklerde görülmüştür. Bu dönemde alınan kontrol çeliklerinin hiç biri kök 

oluşturmazken, IBA uygulanan çeliklerde çok düşük (%1.3) oranda bir köklenme 

belirlenmiştir. Çelik başına en fazla kök sayısı, kontrol çeliklerinde 2.4 adet ile Ocak 

ayında, IBA uygulanan çeliklerde ise 3.4 adet ile Temmuz ayında alınan çeliklerden 

elde edilmiştir. 

 

ABSTRACT 
In this study, rooting performance of cuttings taken in different periods from selected 

black mulberry trees in the province of Tokat was examined. The half of cuttings was 

treated with 6000 ppm IBA, and remaining half was used as control. Cuttings are 

planted perlite rooting medium heated by bottom (22 ± 2 °C). The highest rooting rate 

was obtained from the cutting taken in July, with % 38,8 rooting ratio for control 

cutting and % 63.2 for IBA treated cuttings. The lowest rooting ratio was obtained from 

cuttings taken in November, with % 0 rooting ratio for control, and % 1.3 for IBA 

treated cutting. The number of root per cutting was the highest in cutting taken in 

January for control treatment (2.4 root per cutting) and in cuttings taken in July for IBA 

treated cuttings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI 

     YÜKSEK LİSANS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Ferhat ÖZDEMİR 

Danışmanı Yard. Doç.Dr. Özer ÇALIŞ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Domates Bakteriyal Kanser ve Solgunluk Hastalığına Karşı 

Dayanıklı M3-9 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama 

Çalışmaları 

 Mapping Studies in M3-9 Resistant Tomato Mutant Plant 

Against Bacterial Cancer and Wilting Disease 

 

ÖZET 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis domates üretiminde karşılaşılan en 

zarar verici hastalık etmenlerindendir. Ülkemizde hastalık etmeni birinci derece 

karantinaya tabidir. Hastalık etmeni ile mücadele konusunda büyük çalışmalar yapılsa 

da ticari olarak dayanıklı bir çeşit geliştirilememiştir. Bu çalışmada Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis'nin en virulent ırkı olan Cmm2 izoalatına dayanıklı 

M3-9 mutant domates bitkisinde PCR temelli haritalama çalışması yapılarak 

dayanıklılık lokusunun hangi kromozomda olduğu araştırılmıştır. Bunun için ilk olarak 

dayanıklı M3-9 mutant domates bitkisi Süvari ticari bitkisi ile melezlenerek M3-9 x 

Süvari F1 bitkisi oluşturulmuştur. Oluşturulan F1 bitkisinin kendilenmesine izin 

verilerek M3-9 x Süvari F2 popülasyonu domates bitkileri oluşturulmuştur. F2 

popülasyonunda 80 bitkide patojenisite testi yapılmış ve patojen PCR tekniği ile 

tanılanmıştır. Patojenisite testi sonucu 23 bitki dayanıklı ve 57 bitki ise hassas olarak 

fenotipte belirlenmiştir. Patojenisite testi sonucu belirlenen en dayanıklı ve en hassas 

9'ar bitkide 120'nin üzerinde markör ile haritalama çalışması yapılmıştır. Yapılan 

haritalama çalışması sonucu fenotipteki dayanıklılık ve hassaslık durumunu genotipte 

en belirgin olarak veren markör belirlenmiştir. Çalışma sonucu mutant M3-9 bitkisinde 

dayanıklılığın 5. kromozomda kontrol edildiği bir INDEL markörü ile belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is one of the most damaging pathogens 

in tomato production. The pathogen has been subjected to a first-degree quarantine 

organism in Turkey. There are great management efforts to control the pathogen but 

there is no resistant commercial varieties developed yet. In this study, we studied M3-9 

tomato mutant plants which resistant to the most virulent isolate of Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis Cmm2 using PCR-based mapping analysis to 

locate the resistant locus on M3-9 chromosomes. Therefore, M3-9 resistant tomato 

mutant plants were crossed with commercial susceptible Suvari variety and M3-9 × 

Suvari crosses were established. Then whole F1 plants were selfed them with allowing 

pollination from others. On 80 F2 tomato plants were inoculated in pathogenicity tests 

and they were analysed in the PCRs. Pathogenicity tests revealed that phenotypically 57 

tomato plants were susceptible and 23 plants were resistant to Cmm2 in the F2 

population. From the F2 population, chosen 9 most resistant and susceptible plants were 

analysed with more than 120 molecular markers to map resistant locus in the PCRs. 

Mapping study results have identified the most linked marker in genotypes where the 

marker was exactly matched with the phenotypes. The M3-9 mutant resistant locus was 

mapped with an INDEL marker on its 5th chromosome. 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Gizem DOĞAR 

Danışmanı Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kısır Yabani 

Yulafın (Avena Sterilis L.) Bazı Herbisitlere karşı 

Dayanıklılık Durumunun Araştırılması 

 Investigation of Resistance Status in Wild Oat (Avena Sterilis 

L.) Infesting Wheat Crop Against Some Herbicide in Tokat 

Province 

ÖZET 
Bu çalışma Tokat ilinin 6 farklı ilçesinden toplanan 24 farklı yabani yulaf popülasyonun ACCase 

inhibitörü herbisitlere (fenoxaprop-p-ethyl ve diclofop methyl) karşı dayanıklılık oluşturup 

oluşturmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplanan popülasyonların 2'si hasas olurken 20'si 

Avena sterilis ve 2'si ise A. fatua olarak tespit edilmiştir. Hassas popülasyonlar hiç ilaç 

uygulanmamış boş arazilerden toplanmıştır. Çalışmalar iki farklı aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk 

aşamada ön tarama, ikinci aşamada ise doz-tepki denemeleri şeklinde yürütülmüştür. Ön taramalarda 

A. sterilis ‘in fenoxaprop-p-ethyl ve diclofop methyl herbisitlerine karşı sırasıyla 9 ve 13 

popülasyonunda ve A. fatua 'nın 2 popülasyonunda her iki herbisite karşı dayanıklılık şüphesi ile 

doz-tepki denemeleri yapılmıştır. Ön taramalarda herbisitin tavsiye edilen (X) ve iki kat (2X) dozları 

kullanılırken, doz-tepki çalışmalarında ise herbisitlerin ilaç uygulanmamış (kontol) ile birlikte 0, 

X/4, X/2, X, 2X ve 4X dozları kullanılmıştır. Denemeler dört tekerrür şeklinde kurulmuş olup iki 

kez tekrarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak Analysis of Variance Technique 

(ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Ek olarak doz tepki eğriler oluşturulmuştur. Çalışmalar 

sonucunda doz-tepki denemede test edilen popülasyonlarda A. sterilis 'in fenoxaprop-p-ethyl ve 

diclofop methyl herbisitlerine karşı farklı seviyelerde dayanıklılık oluşturduğu kesinleştirilmiştir. A. 
fatua 'nın 2 popülasyonu da farklı seviyelerde iki herbisite karşı dayanıklı bulunmuştur. Sonuç 

olarak yabani yulaf popülasyonlarının Tokat ilinde ACCase inhibitörü herbisitlere karşı farklı 

seviyede dayanıklılık oluştuğu saptanmıştır. Ayrıca bu çalışma Tokat ilinde ACCase inhibitörü 

herbisitlerin yabani yulaf türlerine oluşturmuş olduğu dayanıklılık durumunun ortaya konulduğu ilk 

çalışma özelliğini taşımaktadır. 

ABSTRACT 
This study was accomplished to determine the development of herbicide resistance against ACCase 

herbicides (fenoxaprop-p-ethyl and diclofop methyl) in 24 different wild oat populations collected 

form 6 different districts of Tokat province. Among the collected populations 20 were identified as 

Avena sterilis, 2 as A. fatua and 2 were susceptible. Susceptible populations were collected from 

vacant land facing no herbicide application. The study was conducted in two different steps; pre-

screening of the populations was done in the first step followed by dose-response experiments in the 

second step. During the pre-screening, resistance was suspected in 9 and 13 populations of A. sterilis 

against fenoxaprop-p-ethyl and diclofop methyl, respectively. Resistance was suspected in both 

populations of A. fatua against tested herbicides. In the pre-screening, recommended dose (X) and a 

double dose (2X) were used, whereas 5 different doses (0.25X, 0.5X, X, 2X and 4X) of both 

herbicides along with no-application were used in dose-response experiments. Each experiment had 

four replications and was replicated over time. The collected data were statistically analyzed using 

Analysis of Variance Technique (ANOVA) and dose-response curves were created. According to 

the results, resistance was confirmed in 9 and 13 tested populations of A. sterilis in dose-response 

experiments against fenoxaprop-p-ethyl and diclofop methyl herbicides, however, there were 

differences among populations for resistance level. Resistance was also confirmed in the tested 

populations of A. fatua through dose-response experiments against both herbicides with different 

level. It is concluded that wild oat populations have developed resistance against ACCase herbicides 

with different levels. Furthermore, the results of the study present the first report of presence of 

resistance in wild oat populations against ACCase herbicides in Tokat province. 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Halil KARAKAŞ 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Özer ÇALIŞ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Domates Bakteriyal Kanser ve Solgunluk Hastalığına Karşı 

Dayanıklı M3-9 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama 

Çalışmaları 

 Mapping Studies on Resistant M3-15 Tomato Mutant Line to 

Bacterial Canker and Wilting Disease 

ÖZET 
Bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis) Solanacea familyasında özellikle domateste %100'e varabilen kayıplara 

neden olmaktadır. Hastalığın kontrolünde kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri 

uygulanmakta fakat etkin bir mücadele yapılamamaktadır. En etkin ve çevreci yöntem 

olarak dayanıklı çeşit kullanılması gerektiği bilinsede Dünya'da bu hastalığa karşı 

dayanıklı domates çeşidi olmadığı bilinmektedir. Bu çalışma ile daha önceden kimyasal 

mutasyon ile elde edilen dayanıklı M3-15 bitkisinde dayanıklılığı sağlayan lokusun 

kromozomlar üzerinde yerleri bilinen markörlerle haritalanması amaçlanmıştır. M3-15 

domates bitkisi hassas ticari domates çeşitleri ile melezlenerek F1 ve F2 popülâsyonları 

oluşturulmuştur. Bu popülâsyonların Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

ile patojenisite testlerinde F1 bitkilerinin tümü hassas, F2 popülasyonunda ise ¾ 

oranında hassas ve ¼ oranında dayanıklı domates bitkileri bulunmuştur. F2 

popülâsyonundaki fenotipik olarak en hassas ve en dayanıklı 10'ar domates bitkileri 

ebeveynleriyle birlikte haritalama çalışmalarında kullanılmıştır. Haritalama 

çalışmalarında 100'den fazla SSR ve INDEL markırı test edilmiş olup M3-15 domates 

bitkisinde dayanıklılık lokusu 5 no'lu kromozom üzerindeki markırla eşleşmiştir. 

Böylece M3-15 domates bitkisinde Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis'e 

karşı dayanıklılık lokusu domates kromozomu üzerinde haritalanmıştır. 

ABSTRACT 
Bacterial cancer and bacterial wilting disease caused by Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis in is able to result 100% yield losses particularly on tomato and 

other Solanaceae plants. For management of such bacterial pathogen, cultural and 

chemical control methods have been applied but these control methods are inadequate 

to the bacterial canker disease. The most efficient and environmentally friendly method 

to control the bacterial canker disease is to use resistant tomato varieties; however, there 

is no resistant tomato variety governs resistance to the bacterial disease not only in 

Turkey but also in the world. In this study, we intend to map previously obtained 

resistant M3-15 mutant with a molecular marker where its location knows on tomato 

chromosomes. M3-15 tomato plant were crossed with susceptible commercial tomato 

varieties. From these crosses F1 and F2 populations were formed and all the F1 and F2 

plants are inoculated with a virulent Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

pathogen. Pathogenicity test revealed that all tested F1 plants were susceptible whereas 

¾ of F2 plants were susceptible and ¼ of F2 plants were resistant to the Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis pathogen. From the F2 population, phenotypically 

the most susceptible and resistant tomato plants have chosen and PCR amplifications 

have conducted to map resistance locus with molecular markes with their susceptible 

and resistant parents. In the mapping studies, more than 100 SSR and INDEL markers 

were tested to match plants' phenotypes with their genotypes. Resistant locus of M3-15 

resistant plant was matched with a molecular marker on chromosome 5. Hence, the 

resistant locus was mapped in tomato genome with a knowm molecular marker. 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Mustafa BELEN 

Danışmanı Doç. Dr. Dürdane YANAR 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Sivas İlinde Buğday Üretiminde Karşılaşılan Bitki Koruma 

Sorunlarının Belirlenmesi 

 Determination of Plant Protection Problems on Wheat 

Production in Sivas Province 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Sivas ilinin Merkez, Hafik, Yıldızeli ve Ulaş ilçelerinde buğday 

üretiminde; üreticilerin bitki koruma yönünden karşılaştıkları sorunlarıbelirlemek ve 

üreticilerin bu konudaki bilgi düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmada, Sivas ilinin 

Merkez, Hafik, Yıldızeli ve Ulaş ilçelerinin 10'ar adet köyünde yapılan 54 sorudan 

oluşan 220 anket çalışması yapılmıştır. Anket verileri 2012 üretim yılını kapsamaktadır. 

Çalışmanın yapıldığı yerlerde üreticilerin buğday alanlarında bitki koruma yönünden 

hastalık, zararlı ve yabancı ot bakımından sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. 

Üreticilerin kendi tecrübesi (%84.09), satıcının tavsiyesi (%24.09), tarım uzmanının 

tavsiyesi (%17.27), komşu ve arkadaş tavsiyesi (%9.55) ile ilaç uygulamaya karar 

vermektedirler. Üreticiler daha çok kendi eski tecrübelerine dayalı olarak ilaç 

uygulamaktadırlar. Çiftçilerin neredeyse tamamı (%99.09) kimyasal mücadele 

uygulamaktadır. Son yıllarda üreticilerin zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı zirai 

mücadele ilaçları çok sık olarak kullanılmaktadır. Sınırlıda olsa aşırı dozda ilaç 

uygulaması söz konusu olup, bunun sonucunda çevre kirliliği ve insan sağlığına 

olumsuzluklara neden olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca üreticiler yabancı ot mücadelesinde 

sadece geniş yapraklı yabancı otlara karşı ilaç kullanmış olup, dar yapraklı yabancı 

otlara karşı mücadelede yeterli bilgiye sahip olmadığı belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 
Objective of this study is to determine plant protection problems which farmersen 

countered and their knowledge on wheat production in Sivasprovince. This study is 

carriedout in the Centeral, Hafik, Ulasand Yıldızeli districts of Sivas province. In each 

district 10 village schosen. 54 survey questions were answered by 220 farmers. Inter 

views were made in 2012 wheat production season. The problems which related toplant 

diseases, pests and weeds in wheat growers face were also determined. Farmers decides 

the pesticide applications in their wheat growing areas according to own experience 

(84.09%), manufacturers recommendations (24.09%), the advice of agricultural experts 

(17.27%) and the advice of neighbors and friends (9.55%). Farmers mostly have been 

applying pesticides based on their own experiences. Allmost all farmers (99.09%) apply 

chemical control. In recent years, Pesticides are being used widely against diseases, 

pests and weeds. Sometimes over dose application of pesticides by farmers in 

judiciously resulted in environmental pollution, health problems. Also the 

naturalenemies will bea ffected. Furthermore in weed control farmers use herbicides 

against broad leaved weeds. It was determined that the farmers do not have knowledge 

about narrow leaved weed sand herbicides use against these weed species is limited. 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Sonnur TAD 

Danışmanı Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 

İstilacı Yabancı Ot Türü, Sicyos angulatus L.'un Karadeniz 

Bölgesi'ndeki Yaygınlığı ve Yayılma Durumunun Saptanması  

 Determination of Frequency and Invasion Status of Invasive Species 

Sicyos angulatus L. in Black Sea 

ÖZET 

Çalışma Karadeniz Bölgesi'nde Sicyos angulatus 'un yaygınlığı ve yayılma durumunun 

saptanması ve dormansi ile çimlenme biyolojisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma alanını oluşturan Sinop ve Artvin/Hopa arasında kalan alan (yaklaşık 1000 km) 10 × 10 

km'lik gridlere bölünmüş ve 138 noktada sürvey gerçekleştirilmiştir. Sürvey çalışmalarında 

bitkiler kayıt altına alınmış, ekolojik veriler toplanmış, toprak örnekleri alınmış ve 

fiziksel/kimyasal analizlere tabi tutulmuştur. Dormansi çalışmalarında ilk önce populasyonlar 

arasında dormansi yönünden farklılık olup olmadığı ve sonra farklı dormansi kırma 

yöntemlerininin (mekanik kazıma, sülfürik asit ile kimyasal kazıma ve ıslak ile kuru ortamda 

soğukta bekletme) dormansi kırma başarısı ölçülmüştür. Tohumların optimum çimlenme 

sıcaklıkları ile ışık gereksinimlerinin belirlenmesi amcıyla yapılan çalışmalar 9 farklı sıcaklık 

(5-45 °C) ve 3 farklı ışık rejimi altında yürütülmüştür. S. angulatus 'un çok farklı ekosistemlerde 

bulunabildiği (tarım ve tarım dışı alanlar) saptanmıştır. Sürvey çalışmaları sonucunda S. 

angulatus bulunan alanlarda 27 familyaya ait 78 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Ancak toprak 

özellikleri ile bitkinin dağılımı arasında ilişki olmadığı ortaya konulmuştur. Dormansi 

denemelerinde populasyonlar arasında çok büyük varyasyon görülmemiştir. Mekanik kazıma en 

etkili dormansi kırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Tohumların minimum ve maksimum 

çimlenme sıcaklıklarının sırası ile 15 °C ve 35 °C olduğu, optimum çimlenme sıcaklığının ise 

25 °C olduğu belirlenmiştir. Sicyos angulatus'un çimlenmesinde ışığa ihtiyaç olmadığı da ortaya 

konulmuştur. Sonuçlara göre bitki dormansi özellikleri kullanılarak istilasını artırabileceği 

düşünülmektedir. Sürvey sonuçlarına göre bitkinin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yerleşim 

gösterdiği ve bölgede hızla yayılma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. S. angulatus 'un 

geliştiği habitatların genel özellikleri ve çimlenme çalışmaları bitkinin ilerleyen dönemlerde 

ülkemizin çok farklı bölgelerine yayılabileceğini ve önemli ekolojik sorunlara neden 

olabileceğini ortaya çıkarmıştır. 

ABSTRACT 
Current study was carried out to infer the dormancy differences among different populations and 

to determine the germination biology, distribution and invasion status of Sicyos angulatus in 

Black Sea region. Study area between Sinop to Artvin/Hopa was divided in 10 × 10 km 

systematic grids for surveys and total 138 points were surveyed. Vegetation type, ecological 

data, presence/absence of S. angulatus were recorded and soil samples were taken. 

Physiochemical analysis of the soil was conducted and related to S. angulatus distribution. 

Presence of dormancy and differences among different populations were firstly tested and then 

efficacy of different dormancy breaking treatments (mechanical scarification, chemical 

scarification with H2SO4, wet and dry pre-chilling) was tested. Germination was observed under 

different photoperiods (0, 12 and 24 hour) and temperature regimes (5-45 °C) to determine the 

optimum temperature and light requirements for germination. S. angulatus was observed in 

different ecosystems (agricultural and non-agricultural areas). Total 78 weed species in 27 

families recorded. Soil properties had no effect on the distribution of S. angulatus in the region. 

Slight dormancy differences were observed among different populations and mechanical 

scarification proved as the most effective method in releasing seed dormancy. S. angulatus 

seeds germinated under wide range of temperature and proved non-photoblastic. Minimum, 

maximum and optimum temperature for germination were 15, 35 and 25 °C. These results 

indicate that the plant have been established in Eastern Black Sea region and possesses rapid 

range expansion potential. It is predicted that the plant can spread to different regions and could 

create severe economic problems.  
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Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 

Sivas Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin 

Agro Morfolojik Özellikleri ve Külleme Hastalığına (Ersiphe 

Polygoni) Karşı Reaksiyonları 

 Agromorphologı̇cal Characterı̇stı̇cs and Powdery Mı̇ldew (Erysı̇phe 

Polygonı̇) Reactı̇ons of Some Pea Genotypes under Sı̇vas 

Ecologı̇cal Condı̇tı̇ons 

 

ÖZET 

Ülkemiz birçok kültür bitkisi yönünden zengin genetik kaynaklara sahip olup, bunlardan birisi 

de bezelyedir. Türkiye orijinli yem bezelyesi gen kaynakları üzerinde yurt içi ve yurt dışı 

kaynaklı bazı araştırmalar yapılmış olmakla birlikte, bu kaynakların farklı araştırmalar ile 

agronomik ve kalite özellikleri açısından incelenmesi ve ıslah programlarında değerlendirilmesi 

önem taşımaktadır. Bundan dolayı bu çalışmanın temel konusu, ülkemizin farklı bölgelerinden 

toplanmış olan yem bezelyesi genotiplerinden tek bitki seçimi yapılarak saflaştırılmış olan 

hatlar üzerinde erkencilik, kalite, yüksek ot ve tohum verimi, külleme hastalığına dayanıklılık 

gibi özellikleri yönünden değerlendirmek, üstün olan hatların belirlenerek, bunların yem 

bezelyesi çeşit geliştirme programlarında kullanmak, Sivas ekolojik koşullarına uygun yeni 

çeşitlerin ıslah edilmesini sağlamaktır. Araştırmada, 4 adet ticari bezelye çeşidi ve ülkemizin 

farklı bölgelerinden toplanmış olan 60 adet yem bezelyesi genotipinde bazı önemli agro-

morfolojik bitkisel karakterler ve bu genotiplerin külleme hastalığına karşı dayanıklılık 

düzeyleri incelenmiştir. Tüm yem bezelyesi genotipleri Sivas ekolojik koşullarında, Cumhuriyet 

Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü araştırma ve 

deneme alanında yetiştirilmiştir. İncelen agro-morfolojik özellikler ve külleme hastalığına karşı 

dayanıklılık bakımından yüksek düzeyde varyasyon saptanmıştır. Çiçeklenme gün sayısı (60-

83.3 gün), bitki boyu (41-128.7 cm), ilk bakla yüksekliği (16.7-73.3 cm), bitkide kardeş sayısı 

(1-2), bitkide bakla sayısı (1.3-12.3), baklada tane sayısı (3.3-8.0), bitkide tane sayısı (6.7-38.7), 

yeşil ot verimi (694.7-1585.0 kg/da), kuru ot verimi (198.2-466.3 kg/da), biyolojik verim (8.6-

53.7 g/m2), tane verimi (112.3-508.6 kg/da) ve külleme hastalığına dayanıklılık (0-10) gibi bazı 

özellikler incelenmiştir. Çalışmada kullanılan genotiplerden 22 tanesi külleme hastalığına aşırı 

duyarlı, 9 tanesi ise immun bulunmuştur. Diğer taraftan 9 genotip dayanıklı ve 7 genotip 

hastalığa tolerant bulunmuştur. 

 

ABSTRACT 

Turkey has rich genetic sources by means of crop species and one of those is forage peas. 

Although, several investigations has been conducted on the Turkish forage pea genetic 

resources, there is further need to conduct more research on these genetic resources to evaluate 

agronomic performance and quality traits. For this reason the main objective of this research is 

to find the promising forage pea lines and to use these lines to develop early flowering with 

higher forage, grain yield potential, better quality and powdery mildew disease resistance that 

are appropriate for the Sivas ecological conditions.We researched some important agronomic 

and morphological plant characters of 4 commercial forage pea and 60forage pea genotypes 

collected from different regions in Turkey. All forage pea genotypes were grown under Sivas 

Region conditions at Cumhuriyet University, Vocational School of Sivas, Department of Crop 

and Animal Production research area in Sivas-Turkey. High germplasm variability was 

observed for agro-morphological traits and powdery mildew disease resistance. There was high 

diversity among the landraces for flowering time (60-83.3 days), plant height (41-128.7 cm), 

first nod height (16.7-73.3 cm), number of branch (1-2), number of the pods per plant (1.3-

12.3), number of the seed per pod (3.3-8.0), number of the seed per plant (6.7-38.7), forage 

yield (694.7-1585.0 kg/da), hay yield (198.2-466.3 kg/da), biological yield (8.6-53.7 g/m2), 

grain yield (112.3-508.6 kg/da) and powdery mildew disease resistance (0-10). According to 



 

 

results of this study some diverse genotypes could be used for some forage pea breeding 

programs aimed high forage yield, yield components and powdery mildew disease resistance. 

Based on thre results of the present study, 22 genotypes were found to be extremely susceptible 

to the disease while 9 genotypes were immun to the powdery mildews. On the other hands, 9 

genotypes were resistant and 7 genotypes exhibited tolerant reaction to the disease. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Zekeriya MALI 

Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Emen Ovasında (Niğde-Bor) Tahıllar ve Yoncada Sorun Olan 

Eremoyrum orientale’nin İdaresinde Toprak İşleme ve Ekim 

Zamanının Etkisi 

 The Effects of Soil Tillage and Planting Times on 

Eremopyrum orientale Which is a Problem in Cereal and 

Alfaalfa Cultivation of Emen Plain (Nı̇ğde-Bor) 

ÖZET 
Eremopyrum orientale (L.) JAUB. ET SPACH Orta Anadolu'da bor toksisitesi ve 

tuzluluk problemi olan tarım arazilerinde önemli verim kayıplarına neden olan bir 

yabancı ottur. Tez çalışması ile tahıllarda ve özelikle sonbaharda tesis edilen yoncada E. 

Orientale 'nin kontrolünde ruhsatlı herbisit bulunmaması ve hububatta ruhsatlı 

herbisitlerin bitkiyi kontrol etmede yetersiz kalması nedeniyle, farklı zamanlarda 

yapılan toprak işleme ve ekim zamanı uygulamalarının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 

Bor ilçesi Kızılca Köyünde yer alan Cıngıllı Organik Tarım A.Ş.'ye ait tarım 

arazilerinde 2014-2015 vejetasyon döneminde çavdar ve yonca ekili alanlarda 4 

tekerrürlü olarak tarla denemeleri kurulmuştur. Çavdar denemesinde; i) direk ekim, ii) 

toprak işleme sonrası eylül ayında ekim, iii) iki kez toprak işleme sonrası Eylül ayında 

ekim, iv) Ekim ayında toprak işleme sonrası ekim, v) Kasım ayında toprak işleme 

sonrası ekim ve vi) Şubat ayında toprak işleme sonrası ekim olmak üzere 6 farklı 

uygulamaya yer verilmiştir. Yonca denemesinde ise sonbahar ve ilkbahar olmak üzere 

iki ekim zamanı yer almıştır. Ayrıca alandan toplanan tohumların çimlenme biyolojisine 

ilişkin bazı çalışmalar yürütülmüştür. Çimlendirme denemeleri 5 tekerrürlü olarak 

tesadüf parselleri deneme desenine göre petri kaplarında kurulmuştur. Çimlendirme 

denemelerinde 15 aylık ve 3 aylık E. orientale tohumları kullanılmıştır. Denemeler 3 

farklı sıcaklık (5, 15 ve 25 
o
C) ve 12/12 saat aydınlık/karanlık koşullarına sahip 

inkübatörlerde yürütülmüştür. Tarla denemelerinde, Mayıs ayı sonunda yabancı ot 

sayımı yapılmış ve yabancı otun kaplama alanı belirlenmiştir. Hasat döneminde bitki 

boyu, kardeş sayısı ve dane/sap verimi saptanmıştır. Çimlenme sıcaklığına bağlı olarak 

tohumların çimlenme oranları arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılıkların 

bulunduğu saptanmıştır. Çimlenme sıcaklığı arttıkça tohumların çimlenme oranlarında 

da artış olduğu belirlenmiştir. Maksimum çimlenme oranına 25
o
C sıcaklıkta 

ulaşılmıştır. Aynı yıl dökülen tohumların (3 aylık) çimlenme oranı 25
o
C sıcaklıkta %67 

olarak belirlenirken, bir önceki yıl dökülen tohumların (15 aylık) çimlenme oranı ise 

%93 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla E. orientale tohumlarında dormansinin son derece 

düşük olduğu tespit edilmiştir. Çavdar denemesinde en yüksek yabancı ot yoğunluğu 

direk ekim yapılan parsellerde görülmüştür. Bitkinin sadece sonbaharda çimlendiği, 

ilkbaharda ise çimlenmediği saptanmıştır. Dolayısı ile sulama ve/veya yağışların etkisi 

ile çimlenen bitkiler toprak işleme ile kaldırılmıştır. Erken dönemde (eylül/ekim 

aylarında) yapılan toprak işleme ile bitkiler önemli ölçüde ortadan kaldırılmasına 

rağmen toprak işleme sonrası çıkan bitkilerin daha sonra sorun oluşturmadığı 

saptanmıştır. Nitekim direk ekim yapılan parselde yabancı ot yoğunluğu 1340 bitki/m2 

iken; Kasım ve bilhassa şubat ayındaki sürümü takiben gerçekleştirilen ekimde yabancı 

otların yoğunluğu sırası ile 115 ve 20 bitki/m2'ye kadar düşmüştür. Ancak çavdar 

verimi dikkate alındığında 2 kez toprak işleme ve eylül ayında ekim uygulamasında en 

yüksek verime ulaşılmıştır. Dolayısıyla; E. Orientale 'nin sorun oluşturduğu alanlarda 

arazinin Ağustos ayında sürülmesi daha sonra sulanması suretiyle yabancı ot çıkışının 



 

 

sağlanması, daha sonra (Eylül ayında) arazinin tekrar sürülerek ekimin yapılması 

suretiyle yabancı ot yoğunluğunun ekonomik olarak zarar vereceği seviyenin altına 

düşürülebileceği ortaya konulmuştur. Yonca denemesinden elde edilen sonuçlara göre; 

E. oriantale sorunu bulunan alanlarda tohum yatağı hazırlığı ve ekim işleminin 

sonbahar yerine ilkbaharda yapılması gerektiği görülmüştür. 

 

ABSTRACT 
Eremopyrum orientale (L.) JAUB. ET SPACH is a weed which causes significant yield 

losses in the agricultural fields of Central Anatolia where the soils have boron toxicity 

and salinity problems. There is no herbicide certified to be used against E. orientale and 

herbicides used for grains are not effective to manage the weed. Therefore, the effects 

of soil tillage and planting practices applied at different periods were investigated in this 

thesis. Field experiments with four replicates in rye and alfalfa plantations have been 

established within the agricultural fields of Cingilli Organic Farming located in Kizilca 

Village of Bor town during 2014-2015 period. Fallowing practices were applied in the 

rye field experiments; i) direct planting (no-till), ii) planting in September fallowing the 

soil tillage, iii) planting in September fallowing two soil tillage, iv) planting in October 

fallowing soil tillage, v) planting in November fallowing soil tillage, and vi) planting in 

February fallowing soil tillage. Two planting times including in fall and spring were 

applied in alfalfa experiment. In addition, some studies have been conducted regarding 

the germination biology of seeds collected from field. Germination experiment was 

conducted in petri dishes based on randomized plots experimental design with 5 

replications. Fifteen-month and 3-month seeds of E. orientale were used in the 

germination tests. Trials have been carried out in the incubator at 3 different 

temperatures (5, 15 and 25 ° C) and 12/12 hour light / dark conditions. In the field trials, 

weeds were counted conducted in late May and the coverage of weeds was determined. 

Plant height, number of siblings and grain / straw yield was determined during the 

harvest. Statistically significant differences were found among the germination rate of 

the depending on the germination temperature. Seed germination rate increased with the 

increase in germination temperature. The maximum germination rate was obtained at 

25
o
C. The germination rate of spilled seed in same year (3 months) at 25 ° C 

temperature was 67% while the germination rate of the seeds from the previous year (15 

months) was 93%. The dormancy has been found to be extremely low in E. orientale 

seed. The highest weed density was observed in the direct plating plots of rye trial. The 

plant only germinates in the fall and does not germinate in the spring. Therefore, 

germinating plants with the effect of precipitation and / or irrigation have been removed 

by soil tillage. Despite the elimination of plants in the early period (September / 

October months) by soil tillage, plants emerging after tillage do not create problem for 

the crop. Weed density in direct planting plots was determined as 1340 plants/m
2 

while; 

the densities of weeds following the tillage performed in November and particularly in 

February were 115 and 20 plants/m
2
 respectively. However, considering the rye yield, 

the highest yield was obtained with 2 times tillage and cultivation practices in 

September. Therefore; management of E. orientali should be performed with the 

fallowing sequence; 1) soil tillage in August and irrigation in order to ensure the weed 

emerging, 2) soil tillage in September to reduce the weed density and sowing. 

According to the results obtained from alfalfa trial; seed bed preparation in areas where 

the problem of E. oriantal is encountered must be done in the spring instead of the fall. 
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Başlığı 
İstilacılar Bilgi Sistemi ve Mobil Bitki Koruma Rehberi'nin  

Oluşturulması  

 Development of Information System for Invasive Species and 

Mobile Plant Protection Guide  

 

ÖZET 
İstilacı yabancı türler, doğal ekosistem ve tarım alanlarında problem oluşturmaktadır. 

Bu problem istilacı türe ve istila oranına bağlı olarak artmaktadır. İstilacı yabancı 

türlerin mücadelesinde en önemli yol, erken teşhis, zamanında ve doğru müdahaledir. 

Gelişmiş dünya ülkelerinde erken uyarı ve mücadele üzerine hazırlanan sistemler uzun 

zamandır kullanılsa da ülkemizde bu konuda çalışmalar hayata geçirilmemiştir. Bu 

amaçla ülkemizde bir ilk niteliğinde olan İ-BİL (İstilacılar Bilgi Sistemi) ve Mobil BK 

(Mobil Bitki Koruma Rehberi) projeleri hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında ilk 

etapta ülkemizde zararlı olan istilacı türler belirlenmiştir. Erken uyarı ve teşhis 

sistemleri ile istilacı yabancı türlerin zararının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. İ-

BİL ve Mobil BK sistemlerinin zirai alanla uğraşan her kesimden bireye katkısı olacağı 

beklenmektedir.  

 

ABSTRACT 
Invasive alien species create severe problems in natural and agricultural ecosystems. 

These problems become more severe according to the nature of the species and invasion 

severity. Early detection and rapid responses are among the easiest and important ways 

to manage invasive alien species. Early detection and rapid response system are being 

used in developed countries however, the system has not been considered in Turkey. 

Therefore the pioneer early detection and rapid response system I-BIL (Information 

system for invasive species) along with Mobile BK (Mobile plant protection app) 

project have been started in the country. In the first step of the project, most noxious 

invasive species in the country have been decided. The early detection and rapid 

response system is aimed at lowering the negative impacts of invasive alien species to 

minimal extent. It is expected that I-BIL and Mobile BK will benefit every individual 

related with agricultural field.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

     YÜKSEK LİSANS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Feyzanur YILDIRIMTEPE ÇALDIRAN 

Danışmanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Ordu ve Samsun İllerinde Bulunan Bazı Sert Kenelerdeki 

(Acarı: IXodıdae) Rıckettsıa, Borrella ve Francısella 

Varlığının Moleküler Yöntemlerle Tespiti 

 Moleculer Detection of Rickettsia, Borrellia and Francisella 

in Some Ticks (Acari: Ixodidae) from Samsun and Ordu 

Region 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, Ordu ve Samsun illerinde hayvan ve insan üzerinde parazitlenen sert 

kenelerdeki Rickettsia, Francisella ve Borrelia türlerinin varlığının araştırılarak bunların 

Rickettsia, Francisella ve Borrelia bulaştırma potansiyellerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla 2006-2013 yılları arasında Ordu ve Samsun illerinden 

toplanmış 313 kene örneğinin tür teşhisleri ve DNA izolasyonu yapıldıktan sonra 

Rickettsia, Francisella ve Borrelia türlerinin varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmamız neticesinde 313 kenenin 14'inde 

(%4,47) Rickettsia türü bakteriler saptanmış olup Borrellia ve Francisella türlerinin 

varlığına rastlanmamıştır. riketsiya pozitif örneklerin DNA dizileme sonuçlarının NCBI 

BLAST analizine göre; Hyalomma marginatum türünde Rickettsia aeschlimannii, 

Dermacentor marginatus türünde Rickettsia raoultii ve Rickettsia slovaca varlığı tespit 

edilmiştir. 

 

ABSTRACT 

In this study, the existence of Rickettsia, Francisella and Borrelia was surveyed using 

molecular techniques in 313 collected samples from 2006 to 2013 of ticks that replicate 

in human and animal cells. The investigation was accomplished by using polymerase 

chain reaction (PCR). Results showed that Borrellia and Francisella were not detected 

whereas Rickettsia species were detected in 14 (4,47%) hard ticks. The sequencing and 

BLAST analysis results indicated that the species of Rickettsia in hard ticks Hyalomma 

marginatum, Dermacentor marginatus were Rickettsia aeschlimannii, Rickettsia raoulti, 

Rickettsia slovaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Güray Tayyar ŞİMŞEK 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Yaşar GÜLMEZ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Sivas İli Sphecıdae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine 

Faunistik Araştırmalar 

 Faunıstic Studies on Sphecidae(Insecta: Hymenoptera) 

Species of Sivas Province 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Sivas ili Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) faunası ilk kez belirlenmiştir. 

Toplam olarak 24 türe ait 351 örnek yazar tarafından ilin çeşitli bölgelerinden 2011 ve 

2016 yılları arasında toplanmıştır. Yayınlanan bilgilere göre Sivas ilinden sadece 10 tür 

bilinmekteydi. Bu çalışmada fauna için 16 tür ilk kez kaydedilmiş ve böylece Sivas'ta 

tür sayısı 26'ya ulaşmıştır. Metindeki bütün türler sistematik sırada düzenlenmiştir. Her 

tür için incelenen materyal gerekli toplama bilgileriyle birlikte sunulmuştur. Sonuçlar 

faunistik açıdan da tartışılmıştır. 

 

ABSTRACT 

In this study, Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) fauna of Sivas province was firstly 

determined. Totally 351 specimens belonging to 24 species were collected by the author 

from various regions of the province between the years 2011 and 2016. According to 

the literary data only 10 species belonging to Sphecidae family have been known from 

Sivas. By this study, 16 species were recorded first time for the fauna and therefore, the 

number of species are reached to 26 in Sivas. All species were arranged in the 

systematical order in the text. Material examined were given to each species with the 

necessary collecting data. The results were also discussed from the faunistical 

standpoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Osman UÇ 

Danışmanı Doç. Dr. Köksal PABUÇCU 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Dicle Nehri’nin Dicle Üniversitesi Kampus Alanı 

(Diyarbakır) İçerisinde Kalan Kesiminin ALG Florası 

 Algal Flora of The Section of River Tigris That Stays Inside 

the Campus Area of Dicle University (Diyarbakır) 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, 2012-2013 yılları arasında, Dicle Nehri'nin Dicle Üniversitesi kampus 

alanı (Diyarbakır) içerisinde kalan kesiminin alg florası incelendi . Florada bentik ve 

pelajik habitatlarda toplam 55 taksonun teşhisi yapıldı. Tür çeşitliliği bakımından 

sırasıyla Bacillariophyta (25), Cyanobacteria (12), Charophyta (8), Chlorophyta (6), 

Euglenophyta (2), Miozoa (2) tür ile temsil edildi. Bacillariophyta'dan Cymbella affinis 

Kützing,  Diatoma vulgaris Bory; Cyanobacteria'dan Oscillatoria curviceps C.Agardh 

ex Gomont en bol bulunan türler oldu. Ayrıca suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri de 

belirlendi. 

 

ABSTRACT 
In this study, algal flora of the section of River Tigris that stays inside the campus area 

of Dicle University (Diyarbakır) were investigated between 2012-2013 years. 55 taxons 

were identified in bentic and pelagic habitats in the flora. In terms of species diversity, 

Bacillariophyta (25), Cyanobacteria (12), Charophyta (8), Chlorophyta (6), 

Euglenophyta (2), Miozoa (2) were represented. Cymbella affinis Kützing, Diatoma 

vulgaris Bory as Bacillariophyta; Oscillatoria curviceps C.Agardh ex Gomont as 

Cyanobacteria were the most common species. Moreover, physical and chemical 

properties of the water were also determined. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Erman KORKMAZ 

Danışmanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Ptolt Vektörünün Modifikasyonu ve Una Floresans 

Proteininin Escherichia coli de Üretilmesi 

 Modification of Ptolt Vector and Production of UnaG 

Fluorescent Protein in E.coli 

 

ÖZET 
Japon tatlı su yılan balığı (Anguilla japonica) türünün kas lifleri omurgalıda tanımlanan 

ilk floresan proteinini (UnaG) bulundurmaktadır. Floresan proteinleri kendi kendilerine 

ışık üretmezler fakat aydınlatıldıklarında parlaklık gösterirler. UnaG şaşırtıcı bir şekilde 

konjuge olmayan bilirubine yüksek afinite ve spesifik bir şekilde bağlanarak floresan 

özellik göstermektedir. Bu çalışmada UnaG floresan protein geni pTOLT vektörüne 

klonlanlanmış ve küçük ölçekte protein üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle pTOLT 

vektörü icersindeki TolAIII geninde bulunan iki adet sistein farklı amino asitlere 

çevrilerek bu vektörün fonksiyonelliği artırılmıştır. pTOLT vektör sisteminde füzyon 

kısım olan TolAIII proteinininde bulunan iki adet sistein aminoasiti "QuikChange" Site 

Directed Mutagenesis yoluyla değiştirilmiştir. Bu çalışma ile ülkemizde UnaG floresan 

proteininin rekombinant DNA teknolojisiyle çok miktarda ve düşük maliyetli bir 

şekilde üretilmesi ve moleküler çalışmalarda kullanımının sağlanılması hedeflenmiştir. 

Ayrıca ülkemizde bu alanlarda yapılan çalışmaların eksikliğinin giderilmesi ve bu tarz 

çalışmaların yapılabileceğinin gösterilmesi de amaçlanmıştır. Böylelikle ülkemizde 

geleceğin teknolojisi olan bu alanda çalışmaların giderek artması beklenmektedir. 

 

ABSTRACT 
The Japanese freshwater eel (Anguilla japonica)'s muscle fibres produce the first 

fluorescent protein (UnaG) identified in a vertebrate. Fluorescent proteins do not 

produce light themselves, but glow when illuminated. Surprisingly, UnaG protein 

becomes fluorescent via noncovalent, high-affinity, high-specificity binding to 

unconjugated bilirubin. In this study UnaG fluorescent protein gene cloned to pTOLT 

vector it was followed protein production were performed on a small scale. The 

functionality of this vector increased by two cysteine which in the TolAII gene within 

the pTOLT vector converted to different amino acid. For this operation "QuikChange" 

Site Directed Mutagenesis method is used. With this work we will try to produce a 

fluorescent protein by recombinant DNA technology in our country, large and low cost 

UnaG fluorescent protein will be used in molecular study. To correct the deficiency 

studies in this field in our country and it is aimed at showing this kind of work can be 

done. Thus, biotechnology field which technology of future and several studies carried 

about in this area will gradually increase. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Hasan KILINÇ 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Kıymet BERKİL AKAR 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Oksijen ve Kükürt Sübstitüe 1,4-Naftakinonların Sentezi ve 

Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi 

 Synthesis and Investigation of Antimicrobial Activities of 

Oxygen and Sulphur Substituted 1,4-Naphthoquinones 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, yeni 2-sübstitüe-1,4-naftakinon bileşikleri sentezlenmiş ve bu bileşiklerin 

antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. 2,5,8-Tribromo-1,4-naftakinon'un (24) 

nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları karşılık gelen O- veya S- nükleofiliyle bir baz 

varlığında (K2CO3 ve TEA) gerçekleştirilmiş ve 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 

bileşikleri % 75-99 verimlerle elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapısı IR, 
1
H 

NMR, 
13

C NMR, Kütle ve Elementel Analiz ile aydınlatılmıştır. Yapılar tüm metotlar 

tarafından doğrulanmıştır. Elde edilen bileşiklerin antimikrobiyal aktivite testleri 

P.vulgaris, B.subtilis, C.utilis, C.albicans, E.aerogenes, B.cereus, S.pyogenes 

mikroorganizmalarına karşı agar spot metodu kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada 

elde edilen sonuçlara göre tüm organizmalar üzerinde bakteriyosidal değil 

bakteriyostatik etkiye sahiptir. 

 

ABSTRACT 
In this study, a series of novel 2-substituted-1,4-naphthoquinones were synthesized and 

evaluated for their antimicrobial activities. Nucleophilic substition reactions of 2,5,8-

tribromo-1,4-naphthoquinone (24) were realized with related O- or S- nucleophiles in 

the presence of a base (K2CO3 or TEA) in yield of % 75-99 and 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 34 were obtained. The structures of the compounds were confirmed by IR, 
1
 H 

NMR, 
13

C NMR, MS and elementel analysis. All this methods confirmed the structure 

of the compounds. The antimicrobial activity tests of the obtained compounds were 

examined agains P.vulgaris, B.subtilis, C.utilis, C.albicans, E.aerogenes, B.cereus, 

S.pyogenes using agar spot technique. According to the resulst obtained in these studies 

showed that all compounds don't have bacteriocidal effect and they have bacteriostatic 

effect on the organism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Nazan GÖKŞEN 

Danışmanı Doç. Dr. İsa KARAMAN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Mentha pulegium, Ziziphora tenuior ve Echinophora 

tenuifolia’nın Esansiyel Yağlarının Antimikrobiyal 

Aktiviteleri ve Biyofilm Üzerine Etkisi 

 Antimicrobial Activities of Essential Oils of Mentha 

pulegium, Ziziphora tenuior and Echinophora tenuifolia and 

Its Effect on Biofilm 

 

ÖZET 
Biyofilm, organik ya da inorganik çeşitli yüzeylere yapışarak, belirli bir yapısal 

bütünlük içerisinde toplu halde yaşayan ve birbirleri ile haberleşerek varlıklarının 

devamı için gerekli işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan bakterilerin oluşturduğu 

karmaşık bir organizasyondur. Bu çalışmada; ülkemizin Manisa ili Gördes ilçe 'sinde 

yetişen Mentha pulegium ve Ziziphora tenuior ve Tokat ilinde yetişen Echinophora 

tenuifolia bitkilerinin antimikrobiyal özellikleri ve biyofilm üzerine etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Clavenger cihazı kullanılarak bu bitkilerden esansiyel yağ 

elde edilmiştir. Elde edilen esansiyel yağlar 16 mikroorganizma üzerinde denenmiştir. 

Bu çalışma da kullanılmış olan mikroorganizmalar üzerindeki biyolojik aktiviteler Disk 

Difüzyon Metodu, MIC ve Biyofilm inhibisyon metotlarına göre araştırılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre; M. pulegium ve E. tenuifolia, C. botrys bitkilerinden elde edilen 

esansiyel yağlar, denenen tüm mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal bir aktivite 

göstermiştir. Biyofilm inhibisyon metodunda, en iyi biyofilm oluşturan bakteriler P. 

aeruginosa ve A. baumannii olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar esansiyel 

yağların denenen mikroorganizmalar üzerinde biyofilm inhibisyon etkisinin çok az 

olduğu saptanmıştır. 

 

ABSTRACT 
Biofilm is a complex organization is formed by bacteria. The bacteria, adhered to 

organic or inorganic surface, live in biofilm and bulk. The bacteria, communicating 

with each other, perform necessary functions for the continuation of existences in 

biofilm. In the study aimed to investigate the plants of antimicrobial activities and 

effects on biofilm, them of twice are Mentha pulegium and Ziziphora tenuior are grown 

in Gordes district of Manisa province of our country, the other is Echinophora 

tenuifolia is grown in Tokat province. The essential oils, using of Clavenger Machine, 

were obtained from the plants. The obteined essential oils were tested on 16 bacteria. 

Biological activities on the microorganisms tested in this study were studied according 

to Disc Diffusion and MIC and Biofilm Inhibition Metods. According to results, the 

obtained essential oils from Mentha pulegium, Ziziphora tenuior and Echinophora 

tenuifolia were determined antimicrobial activities on the tested all of microorganisms. 

In the Biofilm Inhibition Metod, P. aeruginosa and A. baumannii are determined the 

best microorganisms that formed biofilm. The essential oils used in the biofilm 

inhibition effect on the tested organisms were found to be minimal. 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Özlem KAPLAN 

Danışmanı Prof. Dr. İsa GÖKÇE 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Viral Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi İçin Moloney Murine 

Leukemia Virus (MMLV) Revers Transkriptaz Enziminin 

Rekombinant Olarak Üretilmesi 

 Expression of Recombinant Moloney Murine Leukemia Virus 

(MMLV) Reverse Transcriptase Enzyme for Development of 

Viral Diagnostic Kits 

 

ÖZET 
Revers Transkripsiyon Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile RNA virüslerinin 

tanısı erken evrede hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Enfeksiyonun erken evrede ve 

hızlı bir şekilde tanısı salgın riskini azaltmanın yanı sıra tedaviye erken başlanması ve etkili ilaç 

tedavisini sağlar. Ayrıca RT-PCR yöntemi enfekte kişilerde virüs miktarının belirlenmesi ve 

kişilerin tedaviye verdikleri yanıtı takip etmede kullanılır. MMLV revers transkriptaz enzimi 

RT-PCR yöntemi için olmazsa olmaz bir unsurdur. Enzimin sağlık alanında öneminden yola 

çıkarak, bu çalışmada MMLV revers transkriptaz enziminin rekombinant olarak üretimini 

hedeflenmiştir. Bu çalışmayla MMLV revers transkriptaz enzimini kodlayan nükleotid dizisi 

Escherichia coli için kodon optimizasyonu yapılarak pTOLT ve pET22b vektör sistemine 

klonlanmıştır. Elde edilen rekombinant vektörlerle Origami hücreleri transforme edilmiş ve 

proteinin ekspresyonu gerçekleştirilmiştir. Protein afinite kromatografisiyle saflaştırılmış ve 

saflaştırılan enzimin ticari olarak kullanılan enzime benzer bir revers transkriptaz aktivitesi 

gösterdiği yapılan aktivite testiyle ortaya koyulmuştur. Ayrıca üretilen MMLV revers 

transkriptaz enziminin bir RNA virüsü olan deforme kanat virüsü (DWV) tayininde 

kullanılabilirliği de bu çalışma çerçevesinde gösterilmiştir. Sonuç olarak elde edilen MMLV 

revers transkriptaz enzimi ticari olarak kullanılabilir niteliktedir ve üretilen bu enzim PCR 

temelli tanı kiti geliştirmek için uygun özelliklere sahiptir. 

 

 

ABSTRACT 
Diagnosis of RNA viruses can be performed quickly and effectively at an early stage by 

Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) technique. The early stage and rapid 

diagnosis of infection provide early treatment and effective medication as well as reducing risk 

of outbreaks. RT-PCR technique is also used to the follow-infected individuals in their response 

to treatment, and measuring the amount of virus. MMLV reverse transcriptase enzyme is an 

essential element for the RT-PCR method. Based on the importance of the enzyme in the 

medical field, this study is aimed to product recombinant MMLV reverse transcriptase. In this 

work MMLV reverse transcriptase enzyme coding DNA fragment that are sequence optimised 

from rare codons for Escherichia coli organism, cloned to the pTOLT and pET22b expression 

systems. The Origami cells are transformed with the resulting recombinant vectors and 

expression of the protein are carried out. The protein is purified by affinity chromatography 

and, it is revealed that the purified enzyme has similar reverse transcriptase activity when we 

compare it against commercial enzyme through the activity test. Additionally, it is demonstrated 

that the produced MMLV reverse transcriptase is used for diagnosis of a deformed wing RNA 

virus (DWV). As a result, obtained MMLV reverse transcriptase enzyme quality might be used 

commercially and produced enzyme has suitable properties for the development of PCR based 

diagnostic assay kits. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Hakan KAYA 

Danışmanı Prof. Dr. Sedat KARAMAN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Ardahan İli Andezit–Bazaltik Kırmataş Agregaların Beton 

Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

 Research on Availability of Crushed Andesite-Basalt Rock 

Aggregates in Ardahan Province for Concrete Production 

 

ÖZET 
Bu çalışmada Ardahan ili Merkez ilçesinde kırmataş agrega gereksiniminin önemli 

kısmını karşılayan agrega ocağından elde edilen agregaların, beton yapımına uygunluğu 

araştırılmıştır. Bu amaçla seçilen agrega ocağından alınan örnekler üzerinde standartlara 

uygunluk ve yeterlilik deneyleri yapılarak agregaların fiziksel, mekanik, kimyasal ve 

mineralojik özellikleri belirlenmiş, beton için ise bu agregalarla laboratuvar ortamında 

beton üretilerek mukavemet deneyleri gerçekleştirilmiştir. İncelenen ocaktan elde edilen 

kırmataş agregalar üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre agregaların sıkışık 

ve gevşek birim ağırlıkları, özgül ağırlık ve su emme miktarı, organik madde miktarı, 

dona dayanıklılık, aşınma dayanımı gibi agreganın önemli özelliklerinin, standartlarda 

verilen sınır değerler içerisinde kaldığı gözlenmiştir. Agregalardaki ince madde miktarı 

ve alkali silika reaktifliği sonuçları istenilen koşulları zorlasa da, ocaktan elde edilen 

agregalarla üretilen betonlar üzerinde yapılan gözlem ve deneylerde olumsuz etki 

görülmemiş, beton dayanım değerleri standartlarda önerilen değerlerin üzerinde 

çıkmıştır. Yörede kaliteli ve dayanıklı beton üretebilmek için agregalar yıkandıktan ve 

granülometrik bileşimleri ayarlandıktan sonra beton üretiminde kullanılmalı, alkali 

silika reaksiyonunun kontrol altına alınması için agregaların mineral katkı maddeleriyle 

kullanımı gibi bazı önlemlerin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda araştırmalar 

yapılmalıdır. 

 

ABSTRACT 

In this study, availability of aggregates obtained from an aggregate quarry that meets 

the significant portion of crushed rock aggregate demand of construction sector in 

central town of Ardahan province has been investigated. Samples taken from the 

selected quarry were subjected to physico-mechanical analyses to determine their 

compliance with the relevant standards, sufficiency, physical, mechanical 

characteristics, chemical and mineralogical properties. Then, concrete was produced 

from these aggregates in a laboratory and strength tests were conducted on concrete 

samples. Strength tests on concrete samples produced from these aggregates were 

conducted in a laboratory. Results revealed that the values determined for loose and 

compacted unit weight, specific gravity, water absorption, organic matter content, frost 

resistance, abrasive strength of crushed stone aggregate of the quarry were within the 

limit values specified in relevant standards. Although the amount of fine materials 

among the aggregates and alkaline silicate reactivity were close to threshold values, 

concrete tests did not reveal any negative effects and concrete strength values were 

found to be above the limits specified in relevant standards. It was concluded that 

aggregates should be washed through and separated granulametrically to produce 

quality and strong concrete. Further research is recommended for mineral admixtures to 

control alkaline silica reaction. 
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Danışmanı Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ,  

Yard. Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Karayemiş (Prunus laurocerasus) Meyvesinin Biyo-Teknik 

Özellikleri Üzerine Hasat Dönemlerinin Etkisi 

 Effect of Harvesting Periods on The Bio-Technical Properties 

of Cherry Laurel (Prunus lauracerasus) Fruits 

ÖZET 
Bu çalışmada, farklı hasat dönemlerinin O-44 karayemiş (Prunus laurocerasus) genotipine ait 

meyvelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Karayemiş 

meyveleri için üç farklı hasat dönemi (20 Temmuz, 27 Temmuz ve 2 Ağustos) kullanılmıştır. 

Karayemiş meyvesinin fiziksel (geometrik ve volümetrik) özellikleri olarak; geometrik ortalama 

çap, küresellik, yüzey alanı, meyve hacim ağırlığı, yığın meyve hacim ağırlığı) mekanik 

özellikler olarak (meyve kopma direnci, meyve sıkıştırma ve delme kuvveti ve 

deformasyonları) ile statik sürtünme katsayısı değerleri incelenmiştir. Ayrıca, karayemiş 

meyvelerinin renk özellikleri (L*,a*,b*), kimyasal özellikleri [pH, suda çözünebilir kuru madde 

miktarı (SÇKM), titre edilebilirlik asitlik değerleri, C vitamini, antioksidan kapasitesi, toplam 

monomerik antosiyanin ve fenolik bileşikleri] de incelenmiştir. Çalışmada, karayemiş meyve 

çekirdeklerine ait fiziksel (geometrik ve volümetrik), mekanik özellikler (sıkıştırma testi ve 

deformasyonu) ile statik sürtünme katsayısı değerler incelenmiştir. O-44 karayemiş genotipine 

ait meyvelerin geometrik ortalama çap, yüzey alanı, ağırlık, hacim, meyve hacim ağırlığı ve 

yığın hacim ağırlığı değerleri, hasat dönemlerine göre artış gösterirken, üç hasat döneminde 

karayemiş meyvesini kabuk kısmı için, L*, a* ve b* değerleri sırasıyla 29.55'den 10.54'e; 

23.72'den 13.72'e; 42.02'den 18.11 değerine azalış göstermiştir. Karayemiş meyvelerinin meyve 

kopma direnci değerleri olgunlaşma düzeyine göre, 5.04 N'dan 3.09 N değerine düşmüştür. 

Statik sürtünme katsayısı kontrplak, silikon, laminant ve galvaniz sac, sürtünme yüzeyleri için 

olgunluk düzeyleri boyunca artış göstermiştir. O-44 genotipine ait karayemiş meyvelerinin 

SÇKM değerleri, hasat dönemlerine göre %7.57'den %15.53'e; C vitamini ise 90.67'den 150 

mg/100 g değerine doğru artış göstermiştir. 

ABSTRACT 
The effect of harvesting periods of O-44 cherry laurel genotype (Prunus laurocerasus) fruits on 

some physical, mechanical and chemical properties were determined in this study. For the 

maturity periods, three different harvest times including 20 July, 27 July and 2 August were 

used. The physical (geometric, volumetric) of O-44 cherry laurel genotype were determined in 

terms of geometric mean diameter, sphericity, surface area, fruit density and bulk density); 

mechanical properties as fruit removal force, compression force and puncture force of cherry 

laurel and static coefficient of friction were investigated. And also, colour characteristics 

(L*,a*,b*) of cherry laurel fruits, chemical properties such as pH, total soluble solid content, 

(TSSC) and titratable acidity, ascorbic acid (Vitamin C), antioxidant capacity, total monomeric 

anthocyanin and total phenolic were determined. The physical (geometric, volumetric), 

mechanical properties (compression test and deformation) and static friction coefficient of O-44 

cherry laurel fruit's kernels were investigated. The geometric mean diameter, surface area, fruit 

mass, bulk and fruit densities of O-44 cherry laurel genotype increased with harvesting periods, 

whereas, L*, a* and b* colour characteristics decreased for three harvesting times from 29.55 to 

10.54; from 23.72 to 13.72; from 42.02, to 18.11 respectively. The fruit-removal-force of cherry 

laurel fruits decreased from 19.09 N to 20.20 N in magnitude with an increase in harvesting 

periods. Static friction coefficients of for all friction surfaces (plywood, silicone, laminate and 

galvanized steel) increased along maturity periods. Total soluble solid content of O-44 cherry 

laurel fruits increased from 7.57% to 15.53%, and also, the ascorbic acid (Vitamin C) of cherry 

laurel increased from 90.67 mg/100 g to 150 mg/100 g, according to the harvesting periods 

respectively. 
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Başlığı Radyo Frekanslı (RF) Pedometre Tasarımı 

 Pedometer with radio frequency (RF) design 

 

ÖZET 
Süt sığırı yetiştiriciliğinde verimlilik ve ekonomik durumu etkileyen başlıca faktör 

üreme performansıdır. Üreme performansına etkili en önemli faktör ise kızgınlığın 

doğru olarak belirlenmesidir. Kızgınlığın zamanında belirlenememesi tohumlamanın 

gecikmesine, gebelik oranının düşmesine ve doğum aralığının uzamasına yol 

açmaktadır. Pedometre kullanılarak atılan adımın ölçülmesi kızgınlık belirlenmesinde 

tercih edilen en yaygın uygulamadır. Tez çalışması kapsamında geliştirilen pedometre 

hayvanların hareket aktivitelerini dikkate alarak kızgınlık tahmini yanında topallık gibi 

hastalıkların belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Piyasada bulunan pedometrelerde 

hareketlerin algılanmasında mekanik ivmeölçerler kullanılmakta olup, bu çalışmada 

yüksek hassasiyet, düşük enerji tüketimi, üç eksenli ölçüm imkanı sunmasından dolayı 

dijital ivmeölçer kullanılmıştır. Verilerin bilgisayara aktarılmasında RF haberleşme 

yöntemi kullanılmıştır. RF alıcı-verici ve ivmeölçer sensör yazılımları için başlık 

dosyaları ve kütüphane kodları oluşturulmuştur. Tüm kodlar CCS üzerinden C 

programlama dilinde yazılmıştır. İvmeölçerden elde edilen verilerin değerlendirildiği 

yazılımda, statik eşik değer ve dinamik eşik değer yöntemleri uygulanmıştır. En iyi hata 

oranı statik eşik değer yönteminde %3, dinamik eşik değer yönteminde ise %8 olarak 

belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 
The main factors affecting efficiency and economic situation in dairy cattle breeding are 

semination performance. The most important factor on the effect of semination 

performance is the correctly determining oestrus. If the oestrus could not be determined 

in time causes delay to insemination, decline of pregnancy rates and the birth interval 

prolongation. Measuring of step using the pedometer is the most common preferred use 

in determining oestrus. Developed pedometer with this thesis was designed to taking 

into account the activity of movement of animals to determine oestrus, in addition to 

diseases such as lameness. In this study, high sensitivity, low power consumption, 

digital accelerometer was used to provide the opportunity for the three – axis 

measurement. RF communications method was used to transfer data the computer. 

Header files and library code both for the RF transceiver and accelerometer sensor 

software were created. All the codes were written over CCS in the C programming 

language. Software as interprete the data obtained from the accelerometer, static 

thresholds and dynamic threshold method were applied. Most good error rate static 

threshold method 3%, the dynamic threshold method were determined to be 8%. 
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Sıcaklık Kontrollü Bir Mikrodalga Kurutucu Geliştirilmesi ve 
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 Development of a Temperature Controlled Microwave Dryer 

and Determination of Performance 

 

ÖZET 
Kurutma, yaş sebze ve meyvelerin sahip oldukları nemi kalite özelliklerini koruyarak depolama 

koşullarına uygun seviyeye indirme işlemidir. Bu çalışmada Türkiye 'de ve Dünya 'da önemli 

üretim potansiyeline sahip olan elma meyvesinin sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutucu 

kullanılarak en uygun şartlarda kurutulması amaçlanmıştır. Uygulanan kurutma yöntemlerine 

ait kuruma süreleri, kuruma eğrileri ile en iyi tahmin eden kurutma modeli ve renk değişimleri 

belirlenmiştir. Kurutma yöntemleri olarak çalışma kapsamında imal edilen sıcaklık kontrollü 

mikrodalgada kurutma, etüvde kurutma, güneşte ve gölgede kurutma yöntemleri uygulandı. 

Kurutma işlemi elmalar sırasıyla dörde ve sekize dilimlenerek üçer tekerrür halinde 

gerçekleştirildi. Ayrıca kurutma sıcaklığı meyveler ve sebzeler için en uygun sıcaklıklar olan 

50, 60 ve 70 °C olarak belirlendi. Kurutma yöntemlerine ait kuruma süreleri en kısa sıcaklık 

kontrollü mikrodalga kurutma yönteminde; 0.5 saat, en uzun ise gölgede kurutma yönteminde 

287 saat olarak belirlenmiştir. Renk kriterleri açısından taze elmanın renk özelliklerini en iyi 

muhafaza eden yöntemin sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutma yöntemi olduğu belirlenmiştir. 

Parlaklık ve kırmızılık renk değerleri açısından 70 °C sıcaklıkta dörde dilimlenerek yapılan 

sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutma yöntemi uygun bulunurken sarılık değeri açısından 50 ve 

60 °C sıcaklıkta dörde dilimlenerek yapılan sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutma yöntemi 

uygun bulunmuştur. Kroma değeri açısından ise 50°C sıcaklıkta sekize dilimlenerek yapılan 

sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutma yöntemi uygun bulunmuştur. Tüm kurutma yöntemleri 

arasında kuruma süreleri ve renk kriteri açısından sıcaklık kontrollü mikrodalga kurutma 

yöntemi elma kurutma için en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 
Drying, of wet fruits and vegetables, they have moisture retaining the quality of storage 

requirements is the process to bring them back down. Applied to the dry time for methods of 

drying, drying drying model that estimates the best with curves and color changes.Drying 

methods within the scope of the work as the temperature-controlled microwave drying, drying 

oven drying in the Sun and in the shade, in drying methods applied.Drying process apples, 

sliced and served three four and eight respectively in the event that repeats itself. Also the 

temperature of drying fruits and vegetables is the optimal temperatures for 50, 60 and 70 °C, 

respectively.The short drying time for methods of drying temperature-controlled microwave 

drying method; 0.5 hours, the longest in the shade drying method in 287 hours.Color the color 

of fresh Apple in terms of criteria that make the most of the characteristics of a temperature-

controlled method that microwave drying method.In terms of brightness and color values red 70 

°C suitable temperature-controlled microwave drying method is made, sliced and served to four 

while jaundice in terms of the value of 50 and 60 °C temperature controlled microwave drying 

method made four, sliced and served.Chroma value is 50 °C temperature in terms of 

temperature controlled microwave drying method made eight, sliced and served.All drying 

methods include drying time and temperature controlled microwave drying method in terms of 

the criterion of Apple as the most appropriate method for drying. 

 

 

 



 

 

 

Öğrenci Adı Soyadı Serkan YAZAREL 

Danışmanı Prof. Dr. Sedat KARAMAN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Diatomit Katkılı Sıva Harcının Tarımsal Yapılarda 

Kullanılabilme Olanakları 

 Possible Use of Diatomite-Amended Plasters in Agricultural 

Structures  

 

ÖZET 
Bu çalışmada doğal bir puzolan olan diatomitin sıva harcı yapımına uygunluğunun 

belirlenmesi yanında, tarımsal yapılarda kullanılabilme olanaklarının araştırılması 

amaçlanmıştır. İncelenen agrega (kum ve ponza) ve puzolan üzerinde gerçekleştirilen 

deney sonuçlarına göre agrega ve puzolanların sıkışık ve gevşek birim ağırlıkları, özgül 

ağırlık ve su emme miktarı, organik madde miktarı, aşınma dayanımı gibi agrega ve 

puzolanın önemli özellikleri araştırılmış, malzemelerin standartlara uygun olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan taze (birim ağırlık ve yayılma deneyi ) ve sertleşmiş (birim 

ağırlık, kılcal su emme, toplam su emme miktarı, eğilme ve basınç dayanımı ve buhar 

geçirgenlik deneyleri) sıva harcı deneylerinden elde edilen sonuçlara göre, buhar 

geçirgenlik ve dayanım testleri sonucunda, pomza ve diatomitin tarımsal yapılarda 

kullanılabilirliği uygun görülmüştür. Ülkemizde önemli miktarlarda üretim yapılan 

ponza ve diatomitin ile hazırlanacak sıvalarda, malzemelerin yüksek su tutma kapasitesi 

göz önünde bulundurulmalı ve diğer agrega ve bağlayıcı malzemeler ile uygunluğu 

konusunda araştırmalar yapılmalıdır.  

 

 

ABSTRACT 
The present thesis was conducted to investigate the availability of diatomite (a natural 

pozzolan) for making plaster mortar and possible uses in agricultural structures. Based 

on results of the tests carried out on investigated aggregate (sand and pumice) and 

pozzolan, compacted and loose unit weights, specific weight, water absorption, organic 

matter content, abrasion resistance of aggregates and pozzolan were investigated and 

materials were found to comply with the relevant standards. Test results on fresh (unit 

weight and slum test) and hardened (unit weight, capillary water absorption, total water 

absorption, tension and compression resistance, vapor diffusion test) characteristics 

revealed that pumice and diatomite could be used in agricultural structures. In plasters 

to be made with abundant pumice and diatomite sources, high water holding capacity of 

the materials should be taken into consideration and further researches should be carried 

out about their compliance with the other materials.  
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Fırat-Dicle Havzasında Standart Sürelerdeki Maksimum 

Yağmurların Değişiminin Analizi 

 Analyzing Variability of Maximum Rainfalls at Standard 

Durations in Euphrates–Tigris Rivers Basin 

 

ÖZET 
Fırat Dicle havzası gerek jeopolitik konumu gerekse taşıdığı su miktarı bakımından 

Ülkemiz coğrafyasının en önemli havzası konumundadır. Bu kapsamda geçmişten 

günümüze olan iklimsel faktörlerdeki (yağış, sıcaklık vs.) değişiklikler gerek ülkemiz 

coğrafyası gerekse sınır komşularımız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada, Fırat-Dicle Havzasında bulunan 18 adet yağış istasyonundan elde edilen 

veriler kullanılarak standart sürelerdeki maksimum yağışların değişiminin analizi 

yapılmıştır. Bu amaçla havzada bulunan istasyonlardan elde edilen standart süreli 

maksimum yağış verilerine önce normallik ve homojenlik testleri uygulanmıştır. 

Ardından Grafiksel Yaklaşım (Şen Yöntemi) ve Birim Kök Testi ile verilerde trend 

varlığı araştırılmıştır. Son olarak Pettitt Test ve Standart Homojenlik Testleri ile varsa 

trendin değişim noktaları belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir istasyonda 6,12 ve 24 

saatlik standart sürelerdeki maksimum yağış verilerine uygulanan testler sonucunda 

istatistiki anlamda önemli olarak; 6 saatlik verilerde, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli 

İstasyonlarında, 12 saatlik verilerde, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari ve Tunceli 

İstasyonlarında, 24 saatlik verilerde ise Erzincan İstasyonunda Trend varlığı tespit 

edilmiştir. 

 

ABSTRACT 

The Tigris-Euphrates basin is the most important basin in terms of both its geopolitical 

position and the quantity of water carried in our Country's geography. In this regard, the 

changes occurring in the climatic factors (precipitation, temperature, etc.) from past to 

present are highly important with regard to both the geography of our country and our 

bordering neighbors. In this study, the changes of maximum precipitation with standard 

time were analyzed by using the data obtained from 18 precipitation stations located in 

Tigris-Euphrates Basin. To that end, first of all normality and homogeneity tests were 

applied to the data of maximum precipitation with standard time obtained from the 

stations located in the basin. Later, the presence of trend was investigated in the data by 

Graphical Approach (Şen Method) and Unit Root Test. Finally, it was endeavored to 

determine the changing points of the trend (if any) by Pettitt Test and Standard 

Homogeneity Test. As a result of the tests applied to the data of maximum precipitation 

with standard time of 6, 12 and 24 in each station the presence of Trend; in Diyarbakır, 

Hakkari and Tunceli Stations with 6-hour data, in Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari 

and Tunceli Stations with 12-hour data and in Erzincan Station with 24-hour data was 

determined to be statistically significant. 
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Elektrik Motor Sargılarının Isı Miktarının ve Bakır 

Kayıplarının Debye ve Bloch-Gruneisen Yaklaşımlarına Göre 
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 Calculation of Heat Capacity and Copper Losses of Electric 

Motor Winding Using Debye and Bloch-Gruneisen 

Approximations 

 

ÖZET 
Elektrik motorlarının çalışma süresinin uzatılması, veriminin artırılması ve gereksiz 

enerji kaybını azaltmak için ısısal ve elektriksel özelliklerinin hassas olarak incelenmesi 

bilimin ve teknolojinin güncel konularından biridir. Günümüze kadar ki çalışmalarda 

motor sargılarının ısı miktarının ve direncinin sıcaklığa göre değişmesi genelde klasik 

fizik varsayımlarına, yarı deneysel veya deneysel yöntemlere göre incelenmektedir. 

Klasik fiziğin varsayımlarına ve yarı deneysel yöntemlerden alınan sonuçlar yaklaşık 

olduklarından elektrik motor teknolojisine uygulanması yanıltıcı sonuçlar ortaya 

çıkarmaktadır. Bu çalışmada, modern fiziğin varsayımları dikkate alınarak Asenkron 

Motorun ısısal ve elektriksel özelliklerinden olan ısı miktarının, direncinin ve bakır 

kayıplarının sıcaklığa göre değişmesi, Debye ve Bloch-Gruneisen yaklaşımları 

kullanılarak teorik ve deney verilerine göre tüm sıcaklık aralığında hassas olarak 

incelenmiştir. Elde edilen hesaplama sonuçları deneyden alınan sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır ve literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu çalışma, motorun ısısal 

ve elektriksel özelliklerinin hassas hesaplanmasına ve motorun verimli çalışması için 

gereken önlemlerin önceden alınmasına imkân verecektir. 

 

ABSTRACT 
To extend the operating time of electric motors, to improve performance and to reduce 

the unnecessary energy losses, examining thermal and electrical properties of motors is 

one of the most actual topics of science and technology. In the studies the temperature 

dependences of heat capacity and resistivity of motor windings have been examined 

until today by classical physic approximations, semi-empirical or empirical methods. 

Because the obtained results from classical physic approximations, semi-empirical 

methods are the approximate results, applying these to the electric motor technology 

causes misleading. In this study, taking into account modern physic approximations, the 

temperature dependences of heat capacity, resistivity and copper losses which are the 

thermal properties of Asynchronous Motors, have been investigated accurately in all 

temperature ranges using Debye and Bloch-Gruneisen approximations. Our test results 

were compared with empirical results and it is seen that our results are in good 

agreement with literature. This study will allow us to already get necessary steps for the 

accurate evaluation of thermal and electrical properties of motors and for the efficient 

performance of motor. 
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Başlığı 
Ag/SiOx-DLC/p-Si Schottky Diyodun Elektriksel 

Karakterizasyonu  

 Electrical Characterization of Ag/SiOx-DLC/p-Si Schottky 

Barrier Diode 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, SiOx katkılı elmas-benzeri karbon (EBK) filmi Ag/SiOx-EBK/p-Si 

metal-aratabaka-yarıiletken (MAY) Schottky diyodu üretmek için kullanıldı. SiOx 

katkılı EBK film; karbon kaynağı olarak methanol (CH3OH) ve SiOx kaynağı olarak ta 

tetraethoxysilane (Si(OC2H5)4) kullanılarak elektrokimyasal biriktirme yöntemiyle 

biriktirildi. Filmin morfolojisi taramalı electron mikroskobu ile araştırıldı. Yüzey 

fotoğraflarından filmin yoğun ve çatlaksız olduğu gözlendi. Filmin yapısal ve kimyasal 

analizi Raman spektroskropisi ve X-ışınları fotoelektron spektroskipisi (XPS) ile analiz 

edildi. Filmin Raman spektrumunda, Si-C bağlarınından dolayı tipik D ve G bandları 

gözlenmedi. XPS analizlerinden Si/C ve O/C oranları 0.44 ve 1.12 olarak bulundu. 

Oluşturulan yarıiletken aygıtın diyot parametrelerinin bulunması için akım-gerilim (I-

V) ölçümleri gerçekleştirildi. Diyodun doğrultma oranı~103 olarak bulundu. Diyodun 

ileri yön yarı-logaritmik I-V grafiği biri düşük gerilim bölgesinde diğeri yüksek gerilim 

bölgesinde olmak üzere farklı eğimlere sahip iki ayrı lineer bölge göstermiştir. I-V 

grafiğindeki böyle bir davranış iki parallel diyot modeli ile açıklanmıştır. Bariyer 

yüksekliği, idealite faktörü, seri direnç ve şönt direnci gibi diyodun temel parametreleri 

I-V metodu ve Cheung-Cheung metodu ile hesaplanarak karşılaştırılmıştır. 

 

ABSTRACT 

In this study, SiOx containing diamond- like carbon (DLC) film was used to fabricate 

Ag/SiOx-DLC/p-Si metal-interlayer-semiconductor (MIS) Schottky diode. The film 

was deposited by electrochemical method using methanol (CH3OH) as carbon source 

and tetraethoxysilane (Si(OC2H5)4) as SiOx source. Morphology of the film was 

observed by scanning electron microscopy. It was seen that the film was dense and 

crack-free. Structural and chemical composition analysis of the film was made by 

Raman and X-ray photo electron spectroscopy (XPS). Typical D and G bands were not 

observed due to Si-C bonds. From XPS analysis, Si/C and O/C ratios were found to be 

0.44 and 1.12, respectively. Current-Voltage (I-V) measurement was carried out to 

obtain diodes' parameters. The rectification ratio of the MIS diode was found as ~103. 

Forward bias semi-logarithmic I-V plot of MIS Schottky barrier diode showed two 

distinct linear regions, with different slopes in the low and intermediate voltage region. 

Such a behavior in I-V plot was explained by two parallel diodes model. The main 

electrical parameters of the diode such as the zero-bias barrier height, ideality factor, 

series resistance and shunt resistance were calculated by I-V method and Cheung-

Cheung methods and compared. 
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Travertine Samples in Tokat and Sivas 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunan Tokat-Sivas illeri için 

çevresel radyoaktivitenin ölçülmesidir. Bu bağlamda toprak ve traverten örneklerindeki 

doğal radyonüklidlerin aktivite konsantrasyonları (232Th, 226Ra, ve 40K) Süleyman 

Demirel Üniversitesi Nükleer Fizik Labratuarında bulunan gama spektrometresi ile 

belirlenmiştir. Yıllık etkin doz eşdeğeri, havada absorbe edilen doz oranı, radyum 

eşdeğeri ve dış indeksi hesaplandı, toprak örneklerindeki aktivite konsantrasyonları Th-

232 için 9.09 ile 17.04 Bq/kg aralığında Ra-226 için 36.53 ile 76.95 Bq/kg aralığında ve 

K-40 için ise 216.56 ile 576.59 Bq/kg aralığında değişmektedir. Traverten örneklerinde 

T-232h için 15.99 ile 21.01 Bq/kg aralığında, Ra-226 için 19.89 ile 67.71 Bq/kg 

aralığında K-40 için ise 179.89 ile 314.43 Bq/kg değerleri ölçülmüştür. 

 

ABSTRACT 
The determination of environmental radioactivity for Tokat-Sivas provinces in the 

northeast of Turkey is the aim of this study. In this respect, the activity concentrations 

of natural radionuclides in soil and travertine samples (Th-232, Ra-226 and K-40) were 

determined using gamma spectrometer at Nuclear Physics Laboratory in Suleyman 

Demirel University.The annual effective dose equivalent, the absorbed doses rate in air, 

the radium equivalent and the external hazard index are calculated. The activity 

concentrations for soil samples are from 9.09 to 17.04 Bq.kg-1 for Th-232, from 36.53 

to 76.95 Bq.kg-1 for Ra-226 and from 216.56 to 576.59 Bq/kg for K-40. The activity 

concentrations are measured in travertine samples from 15.99 to 21.01 Bq/kg for Th-

232, from 19.89 to 67.71 Bq/kg for Ra-226 and from 179.89 to 314.43 Bq/kg for K-40. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Miyase KAYALAR 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Mustafa BAYRAM 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Tokat İlinde Farklı Yörelerde Yetiştirilen Narince Üzüm 

Çeşidinden Üretilen Şarapların Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

 The Determination of Some Quality Properties of Wines 

Produced from Narince Grape Grown in Different Regions in 

The Province of Tokat 

 

ÖZET 
Bu çalışmada; Tokat ilinde iki farklı yöreden (Erbaa ve Emirseyit) hasat edilen Narince üzüm 

çeşidinden üretilen şarapların aroma ve fenolik bileşiklerin miktar ve dağılımlarının 

belirlenmesi, aroma ve fenolik bileşiklerin kalite üzerine etkisinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Örneklerde; toplam asit, refraktometrik yöntemle kurumadde, pH, indirgen 

şeker, serbest ve toplam SO2, yoğunluk, alkol, uçar asit, toplam fenolik bileşik, bazı fenolik ve 

aroma bileşiklerinin miktar ve dağılımı analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Erbaa-

1, Erbaa-2 ve Emirseyit yöresinden hasat edilen üzümlerden elde edilen şıralarda toplam fenolik 

madde miktarları sırasıyla; 447,55 mg/L, 470,96 mg/L ve 515,88 mg/L olup aralarındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Toplam fenolik madde miktarları Erbaa-1, Erbaa-2 ve 

Emirseyit yörelerinden hasat edilen üzümlerden üretilen şaraplarda fermantasyon aşaması 

sonunda sırasıyla, 444,50 mg/L, 443,39 mg/L, ve 403,39 mg/L olarak bulunmuştur. Erbaa-1, 

Erbaa-2 ve Emirseyit yörelerinden hasat edilen üzümlerden üretilen şaraplarda fermantasyon 

sonunda gallik asit miktarları sırasıyla 3,47 mg/L, 3,49 mg/L ve 3,09 mg/L; kateşin miktarları 

22,99 mg/L, 23,46 mg/L ve 21,30 mg/L; epikateşin miktarları 8,81 mg/L, 9,46 mg/L ve 8,74 

mg/L olarak saptanmıştır. Her üç yörede şaraplardaki fermantasyon sonu kateşin ve kafeik asit 

miktarları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Erbaa ve Emrseyit 

yörelerinden hasat edilen üzümlerden elde edilen şaraplarda toplam aroma bileşiği sayısı 

sırasıyla 31 ve 30 adet olarak belirlenmiş, 20 tanesinin miktarları arasındaki fark istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur. 

 

ABSTRACT 
In this study, it is aimed to determination of quantity and distribution of aroma and phenolic 

compounds and to reveal the impact on the quality of aroma and phenolic compounds of wines 

produced from Narince grape harvested from two different regions in the province of Tokat. In 

the samples, total acid, determination of dry matter by the refractometer method, pH, reducing 

sugar, free and total SO2, density, alcohol, volatile acidity, total phenolic compounds, analysis 

of quantity and dispersion some phenolic and aroma compounds were reviewed. According to 

the results, the amount of total phenolic contents of wines produced from Narince grape 

harvested from Erbaa-1, Erbaa-2 and Emirseyit respectively, 447,55 mg/L, 470,96 mg/L and 

515,88 mg/L was detected at the musts, 444,50 mg/L, 443,39 mg/L and 403,39 mg/L was 

detected at the end of fermentation. Also, it is found that the amount of gallic acid 3,47 mg/L, 

3,49 mg/L and 3,09 mg/L; the amount of catechin 22,99 mg/L, 23,46 mg/L and 21,30 mg/L; the 

amount of epicatechin 8,81 mg/L, 9,46 mg/L and 8,74 mg/L in the wines produced from grapes 

harvested Erbaa-1, Erbaa-2 and Emirseyit at the end of fermentation. There were statistically 

significant differences in the amount of catechin and caffeic acid at the end of fermentation 

between the regions. A total of 31 aroma compounds have been identified in wines produced 

from Narince grape harvested from Erbaa and total of 30 aroma compounds have been 

identified in wines produced from Narince grape harvested from Emirseyit. There were 

statistically significant differences in the amount of 20 aroma compounds between the regions. 
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Öğrencinin Adı Soyadı Ahmet Doğan ÇAKIR 

Danışmanı Doç. Dr. Yakup BUDAK 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve 

Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 

 Characterization and Investigation of Biological Activities of 

New Heterocyclic Compounds 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-((E)-3-(3-aril)akriloil)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-

1H-4,7-metanoisoindol-1,3(2H)-dion türevleri çıkış bileşikleri olarak sentezlendi. Elde 

edilen kalkon türevlerine iyot katalizörlüğünde tiyofenol katılarak hedef bileşikler 4a-j 

((3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-(3-(feniltiyo)-3-(aril)propanol)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-

metanisoindol-1,3(2H)-dion) yüksek verimlerle elde edildi. Elde edilen bileşiklerin 

yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatılarak, antifungal, bitki ve insan patojeni 

mikroorganizmalara karşı antibakteriyel özellikleri araştırıldı. Yapılan testler sonucunda 

bileşiklerin antifungal ve bitki patojeni mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktivite 

göstermediği ancak çok düşük de olsa ve insan patojeni mikroorganizmalara karşı 

antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlendi. 

 

ABSTRACT 
In this study, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-((E)-3-(aryl)acryloyl)phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-

1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione were synthesized as starting compounds 

according to reported procedure. Then, iodine-catalyzed addition of thiophenol to 

obtained chalcone derivatives gave the target compounds 4a-j, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-(3-

(pheylthio)-3-(aryl)propanol)phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3 

(2H)-dione with high yields. The structures of obtained compounds were explained by 

spectroscopic methods, and their antifungal and antibacterial activities against plant 

pathogenic microorganism and antibacterial activities against human pathogenic 

microorganism were investigated. The tests revealed that the compounds did not exhibit 

antibacterial and antifungal activity against the plant pathogenic microorganisms but 

antibacterial activity against human pathogen microorganisms exhibited only at very 

low levels.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Aylin ÇETİN 

Danışmanı Prof. Dr. Cemil ALKAN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Poli (metilmetakrilat-ko-glisidil metakrilat-ko-etilen glikol 

dimetakrilat)/n- oktedekan Mikrokapsillerinin Üretim ve 

Modifikasyonu 

 Modification of poli (metilmethacrylate-co-glycidyl 

methacrylate-co ethylene glycole dimethacrylate)/n- 

octadecane Mikrocapsules for Systems 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, mikrokapsül üretimi için metil metakrilat içersindeki %1, %5 ve %10'luk 

glisidil metakrilat karışımları n-oktadekan varlığında emülsiyon yöntemi ile yağ fazında 

kopolimerleştirilmiştir. Sisteme ayrıca çapraz bağlayıcı olarak etilen glikol dimetakrilat 

sabit oranda eklenmiştir. Üretilen mikrokapsüllerde glisidil uç grubu su ile hidrolize 

olarak mikroparçacıkların suda yayınabilmesi için iki hidroksil grubu üretmektedir. 

Glisidil grubu içeren mikrokapsüllere ayrıca üre uygulanmış ve farklı oranda ısı 

depolama yeteneğine sahip üç mikrokapsül daha elde edilmiştir. Elde edilen 

mikrokapsüllerin yapısal tanımlanmaları ve fiziksel özellikleri fourier dönüşümlü 

infrared spektrumu (FT-IR), diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), termogravimetrik 

analiz (TGA) ve parçacık büyüklüğü analizörü (PSD) ile incelenmiştir. 

 

ABSTRACT 

In this study, 1%, 5% and 10% glycidyl methacrylate in methyl methacrylate were 

copolymerized as shell in the presence of n-octadecane in oil phase. Additionally 

ethylene glycole dimethacrylate at a constant ratio was added to the system as a 

crosslinker Glycidyl end group ın the produced microcapsules produces two hydroxyl 

groups enabling microparticles to distribute in water. Also urea was applied to these 

microPCMs and three microPCMs with various phase changing capacity according to 

the encapsulation ratios were obtained. Structural identification and physical properties 

of the produced microparticles have been investigated by using a Fourier Transfer 

Infrared (FT-IR) Spectrometer, a Differential Scanning Calorimeter (DSC), a 

Thermogravimetric Analyzer (TGA), and a Particle Size Distribution (PSD) Analyzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Ayşenur BİRİNCİ 

Danışmanı Prof. Dr. Ömer IŞILDAK 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Risperidon Bileşiğine Duyarlı Potansiyometrik Sensör 

Geliştirilmesi 

 Development of A Risperidone Compound Sensitive 

Potentiometric Sensor 

 

ÖZET 
Antipsikotik bir ilaç olan risperidon tayini UV-Gör veya florasans detektörlerin 

kullanıldığı sıvı kromatografik yöntemler kullanılarak sağlanabilmektedir. Ancak sıvı 

kromatografi kullanılarak geliştirilen yöntemlerin çoğu pahalı ve zaman alıcı (post-

column veya pre-column işlemler) veya yeterli duyarlılık ve seçicilik 

sergilememektedir. Bu tez çalışmasında, mikro boyutlarda kompozit risperidon-duyarlı 

sensörler geliştirildi ve geliştirilen mikro boyutlarda risperidon-duyarlı sensörlerin 

potansiyometrik performansları (seçicilik sabiti, doğrusal çalışma aralığı, tayin limiti, 

cevap süresi, pH çalışma aralığı, tekrarlanabilirliği, kullanım ömrü ve zamanla oluşan 

potansiyelde kayma) bilgisayar kontrollü ölçüm sistemi ile durgun ortamlarda 

belirlenmiştir. Geliştirilen risperidon duyarlı potansiyometrik sensör iç referans elektrot 

ve iç referans çözeltisi içermemektedir. Hazırlanan risperidon-duyarlı sensörün 1x10
-1

-

1x10
-5

 derişim aralığında iyi bir potansiyel değişimi gösterdiği ve 10 s'den daha kısa bir 

cevap zamanına sahip olduğu belirlenmiştir. Sensör, pH=4-12 arasında ortamın 

pH'sından etkilenmeden çalışabilmektedir ve risperidonun tekrar ölçümlerinde 

tekrarlanabilir sonuçlar vermiştir. Geliştirilen mikro boyuttaki risperidon-duyarlı sensör, 

sensetik olarak hazırlanan numunelere uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar sensörün 

risperidon tayininde kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

ABSTRACT 
A drug with an antipsychotic risperidone can be analyzed by liquid chromatographic 

techniques (LC) using Uv-visible and fluorescence detectors. However all developed 

methods based on LC are expensive, time consuming due to pre-and post-column 

reaction, and also not very selective and sensitive. In the thesis work, development of 

micro sized risperidone-sensitive potentiometric sensor, and the potentiometric 

performance of risperidone-sensitive potentiometric sensor (selectivity constant, linear 

working interval, detection limit, response time, pH working interval, repeatability, 

lifetime, and time dependent potential decay) was determined using computer 

controlled measurement system in static conditions. Risperidone-sensitive sensor was 

not constituted internal reference electrode or solution. When potentiometric behaviors 

of prepared sensors were investigated, it was found that prepared sensors showed a 

considerable potentiometric change between 1x10
-1

 and 1x10
-5

 mol L
-1

 risperidone 

concentrations with a response time below 10 s. Sensor is able to work between pH 4 

and 12 without effected and reversibly for repeated measurements of risperidone. 

Obtained results showed that prepared potentiometric sensors could be validated to 

determine risperidone in samples.  

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Belkız YENCİLEK 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Meliha Burcu GÜRDERE 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Lakton ve Kalkon Substitüe Yeni Bir Nesil Enamin 

Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi 

 Lactone and Chalcone Unit Containing A New Generation of 

Enamine Derivatives Synthesis and Evaluation of Anticancer 

Activity  

 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, çıkış bileşikleri olan amino kalkon türevleri iki ayrı yöntemle sentezlendi. 

Amino kalkon türevlerinden 6a, b, d, f, g, i, j, l, m, 4-aminoasetofenon’a (4) ilgili 

aldehit türevleri (5a, b, d, f, g, i, j, l, m) etanol içerisinde katılarak, amino kalkon 

türevlerinden 6c, e, h, k ise 4-nitroasetofenon’a (7) ilgili benzaldehit türevleri (5c, e, h, 

k) etanol içerisinde katılıp devamında nitro grubunun SnCl2.2H2O ile indirgenmesi ile 

sentezlendi. Hazırlanan amino kalkon türevleri 3-asetil-dihidrofuran-2(3H)-on (1) ile 

toluen içerisinde asetik asit varlığında 24 saat reflüks yapılarak hedef bileşikler olan 

(E)-3-(1-((4-((E)-3-(aril)akriloil)fenil)amino)-etiliden)dihidrofuran-2(3H)-on (9a-m) 

türevleri elde edildi. Sentezlenen tüm bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemler 

kullanılarak (NMR ve IR) aydınlatıldı. Kalkon ve enamin türevlerinin antikanser 

aktiviteleri, HeLa (servikal kanser), HT29 (kolorektal adenokarsinoma), MCF7 (meme 

adenokarsinoma), A549 (akciğer karsinoma), PC3 (prostat adenokarsinoma), Hep3B 

(hepato sellülerkarsinoma) ve FL (normal amniyonepitelyal hücre) hücrelerine karşı test 

edildi. Bileşikler yüksek aktivitelerinden dolayı ileri çalışmalara değer bulunmuştur.  

 

 

ABSTRACT 
In this work, the starting compounds, amino-chalcone derivatives, were synthesized by 

two different methods. The amino chalcone derivatives, (6a, b, d, f, g, i, j, l, m) were 

synthesized by addition of the corresponding aldehyde derivatives (5a, b, d, f, g, i, j, l, 

m) to 4-aminoacetophenone (4) in ethanol, and the compound (6c,e,h,k) obtained from 

addition of benzaldehyde derivatives (5c, e, h, k) to 4-nitroacetophenone (7) and 

followed by reduction of nitro group to amine group with SnCl2.2H2O. The prepared 

amino chalcone derivatives were treated with 3-acetyl-dihydrofuran-2(3H)-one (1) in 

toluene in the presence of acetic acid for 24 hours to get the target compounds enamine 

derivatives, (E)-3-(1-((4-((E)-3-(aryl)acryloyl)phenyl)amino)ethylidene)dihydrofuran-

2(3H)-one (9a-m). The structures of all synthesized compounds were elucidated using 

spectroscopic methods (NMR and IR). Anticancer activities of the chalcones and 

enamine derivatives were screened against HeLa (cervical cancer), HT29 (colorectal 

adenocarcinoma), MCF7 (breast adenocarcinoma), A549 (lung carcinoma), PC3 

(prostate adenocarcinoma), and Hep3B (hepato cellulercinoma) cell lines. Compounds 

found to be worth further studies due to high activity.  

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Bülent YILMAZ 

Danışmanı Prof. Dr. Ramazan ERENLER 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Taflan (Prunus laurocerasus L.) Meyvesinin Antiproliferatif 

Aktivitelerinin İncelenmesi 

 Antiproliferative Activities of Prunus laurocerasus Fruit 

 

ÖZET 
Bitkilerin ilaç olarak kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Etken madde içeren bitkisel 

ilaçlar, toprak üstü ve toprak altı kısımlarından oluşur. Doğal ürünler birçok hastalığın 

tedavisinde kullanıldığı gibi, en önemli kullanım alanları kansere karşı gösterdikleri 

tesirdir. Bitkilerden izole edilen biyoaktif etken bileşikler kanser ilacı olarak yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; taflan meyvesi suda iki saat kaynatıldı ve su 

kısmı sırasıyla hekzan, etil asetat ve n-bütanol ile sıvı-sıvı ekstraksiyona tabi tutuldu. 

Elde edilen ekstraktların antiproliferatif etkileri HeLa (İnsan rahim kanser hücreleri), 

HT29 (İnsan kolon kanser hücreleri), C6 (Sıçan beyin tümörü) ve Vero (Afrika yeşil 

maymun böbrek epitelyum) kanser hücre hatlarına karşı araştırıldı. Antiproliferatif 

aktivite BrdU Elisa kitleriyle, sitotoksit testleri LDH kitleriyle gerçekleştirildi. 

Ekstraktların antiproliferatif etkilerinin düşük olduğu belirlendi. Ayrıca hekzan 

ekstraktının yağ asitleri analizleri GC-MS ile gerçekleştirildi ve lineloik asit, palmitik 

asit ve oleik asit oranları en yüksek bileşikler olarak belirlendi. 

 

ABSTRACT 
The usage of plants as drugs is as old as mankind. The plants drugs consisting of active 

compounds made up of upper soil part and below soil part. Natural products have been 

used for treatment of many illnesses. The significant usage of plants is the treatment of 

cancer. The active compounds derived from plants have been used for cancer drugs 

commonly. In this work, Prunus laurocerasus fruit was boiled in water for two hours and 

then, water part was partitioned with hexane, ethyl acetate and n-butanol respectively. 

The antiproliferative effects of extracts were carried out on HeLa (human cervix 

carcinoma), HT29 (human colon carcinoma), C6 (rat brain tumor), and Vero (African 

green monkey kidney epithelium) cells lines. BrdU cell proliferation ELISA and lactate 

dehydrogenase (LDH) assays were used for antiproliferation and cytotoxicity 

respectively. The plant extracts exhibited the low antiproliferative activity. Fatty acid 

analysis of hexane extract was executed by GC-MS and linoleic acid, palmitic acid and 

oleic acid were detected as the major products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Ebru AKTAŞ 

Danışmanı Prof.Dr. Adem ÖNAL  

Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Centaurea polypodiifolia BOISS. Var. polypodiifolia 

Bitkisinin Aktivite Yönlendirmeli İzolasyon ve 

Karakterizasyon Çalışmaları 

 Bioactivity Guided Isolation and Characterization Studies of 

Centaurea polypodiifolia BOISS. Var. polypodiifolia Plant 

 

ÖZET 
Bu çalışmada Asteraceae familyasına ait Centaurea polypodiifolia Boiss. var. polypodiifolia 

bitkisindeki sekonder metabolitler aktivite yönlendirmeli izole edilerek yapıları belirlendi. 

Luteolin-8-C-β-D-glikozit (1), quercetin-7-O-β-D-glikozit (2), vanilik asit (3) ve etil 4-

hidroksibenzoat (4) bileşikleri etil asetat ekstresinden kromatografik yöntemlerle (kolon 

kromatografisi, flash kromatografisi, preparatif-HPLC) izole edilerek, spektroskopik metotlarla 

(1D, 2D NMR) yapıları belirlendi. İzole edilen bileşiklerin C6 ve HeLa hücre hatlarına karşı 

antikanser aktiviteleri incelendi. Luteolin-8-C-β-D-glikozit (1) ve quercetin-7-O-β-D-glikozit 

(2) bileşiklerinin her iki hücre hattına karşı 100 µg/mL konsantrasyonda dikkate değer 

antikanser aktivite gösterdiği belirlendi. Centaurea polypodiifolia Boiss. Hekzan ekstresi için 

GC-MS analizi yapıldı. Analiz sonucunda ana bileşen olarak Nonacosane, Octacosane, 

Tetratriacontane ve Palmitic acid belirlendi. Centaurea polypodiifolia Boiss. bitkisinin CHCl3, 

EtOAc ve MeOH ekstrelerinin HPLC/TOF-MS analizleri gerçekleştirildi. CHCl3 ekstresinde 

ana bileşenler olarak 4-hidroksi benzoik asit, vanilik asit ve gentisik asit tespit edildi. EtOAc 

ekstresinde ana bileşenler olarak gentisik asit, fumarik asit, klorojenik asit ve vanilik asit 

belirlendi. MeOH ekstresinde ise ana bileşenler olarak fumarik asit, klorojenik asit, quarcetin-3-

β-D-glucoside, gentisik asit ve diosmin olduğu ortaya konuldu. 

 

ABSTRACT 
In this study bioactivity guided isolation and identification by secondary metabolites from 

Centaurea polypodiifolia Boiss. var. polypodiifolia (Asteraceae) was presented. Luteolin-8-C-β-

D-glucoside (1), quercetin-7-O-β-D-glucoside (2), vanillic acid (3) and ethyl 4-

hydroxybenzoate (4) were isolated by chromatographic techniques (column chromatography, 

flash chromatography, preparative-HPLC) and the structures of compound were elucidated by 

spectroscopic methods (1D, 2D NMR). The anticancer activity of isolated compounds were 

investigated on C6 and HeLa cell lines luteolin-8-C-β-D-glucoside (1) and quercetin-7-O-β-D-

glucoside (2) were exhibited out standing activity against both cancerous cell lines (100 

µg/mL). GC-MS analysis were performed for hexane extract Nonacosane, Octacosane, 

Tetratriacontane and Palmitic acid were determined as main compound for was the main 

constituent of hexane extract. HPLC-TOF/MS analysis were executed of chloroform extract, 

ethylacetate extract and methanol extract. 4-hydroxybenzoic acid, vanillic acid and gentisic acid 

were determined as main components in chloroform extract. Gentisic acid, fumaric acid 

chlorogenic acid and vanillic acid were determined as main components in ethylacetate extract. 

Fumaric acid, chlorogenic acid, quarcetin-3-β-D-glucoside, gentisic acid and diosmin were the a 

main constituents of methanol extract. 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Fikret ELİGÜZEL 

Danışmanı Doç. Dr. Yakup BUDAK 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
3,4-(7-Oksabisiklo [2.2.1] hept-5-en) pirolidin-2,5-dion 

Birimi İçeren Yeni Kalkon Türevlerinin Sentezi, 

Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz I ve II izoenzimleri 

Üzerine İnhibisyon Etkileri 

 Synthesis of New Chalcones Derivatives Whı̇ch Containing 

3,4- (7-oxo-bı̇cyclo [2.2.1] hept-5-ene) pyrrolı̇dı̇ne-2,5-dı̇one, 

Characterization and Inhibition Effects on Isoenzymes of 

Carbonı̇c Anhydrase i and ii 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, ilk olarak biyolojik aktivite göstermeye aday 3,4-(7-Oksabisiklo [2.2.1] 

hept-5-en) pirolidin-2,5-dion birimi içeren kalkon türevleri sentezlenmiştir. Daha sonra 

sentezlenen bu bileşiklerin bromlama reaksiyonları literatürde bilinen yöntemler 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak sentezlenen bu bileşiklerin insan karbonik 

anhidraz izoenzimleri I ve II (hCA I ve II) inhibe edici etkileri incelenmiştir. Her iki 

izoenzim taze insan kırmızı kan hücrelerinden Sefaroz-4B-L-Tirosin-sülfanilamid 

afinite kromatografisi ile saflaştırılmıştır. Kalkon türevinin tümü (8a-i), in vitro 

koşullarda, esteraz aktivitesini kullanarak yapılan aktivite deneylerinde her iki 

izoenzimde düşük nanomolar inhibitör etki göstermiştir. İnsan kanı eritrositlerinden 

saflaştırılan CA aktivitelerinin %50'sinin inhibe edildiği kalkon türevi konsantrasyonu 

(IC50) ve bu bileşikler için Ki değerleri, Lineviawer-Burk grafiklerden hesaplandı. 

Kalkon türevi 8a 11.30 µM Ki değeri ile hCA I enzimi üzerine, kalkon türevi 8c 8.20 

µM Ki değeri ile hCA II enzimi üzerine en iyi inhibe etkisi göstermiştir. 

 

ABSTRACT 
First of all, in this study, chalcone derivatives which are candidates for showing 

biologic activity that contain units of 3,4-(7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene) pyrolidine-

2,5-dione were synthesized. Then after, the bromization reactions of the units that were 

synthesized were carried out, using the well known methods in literature. Finally, the 

inhibited effects of the synthesized units of the I and II (hCA I and II) human carbonic 

anhydrase isoenyzmes were examined. Both of the two isoenyzmes were purified with a 

Sepharose-4B-L-Tyrosine-sulfalinamide affinity chromatography attained from the red 

blood cells of the fresh human. In the esterase activity experiment, all of the derivatives 

of chalcone (8a-i) in vitro conditions revealed that the lower nanomoles showed an 

inhibitor effect in both of the isoenyzmes. The chalcone derivative concentration (IC50) 

inhibited from %50 of CA activities that were purified by the human blood erythrocytes 

and the Ki values of these composites were calculated with the Lineviawer-Burk graph. 

The chalcone derivative 8a 11.30 showed the best inhibit effect on the value of Ki 

whereas the chalcone derivative of 8c 8.20 µM showed the best inhibit effect on the 

value of Ki and the hCA enzyme. 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Furkan Bedir EGELİ 

Danışmanı Prof. Dr. Ömer IŞILDAK 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Çinko İyonunun Tayini İçin Tümüyle Katı-Kontak PVC 

Membran Elektrot Hazırlanması ve Karakterizasyonu 

 Prepration of Solid-Contact PVC Membrane Electrode for 

The Determination of Zinc Ion 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, çinko iyonunun biyolojik sıvılar, gıdalar ve çevre örnekleri gibi 

numunelerde tayinini gerçekleştirmek amacıyla çinko iyonuna duyarlılık gösteren ve 

iyonofor özellik sergileyen bileşikler kullanılarak mikro boyutlarda tümüyle katı hal 

kontak PVC-membran sensörler hazırlandı. Hazırlanan sensörlerin, potansiyel değişim, 

doğrusal çalışma aralığı, cevap zamanı, seçicilik, tekrarlanabilirlik ve pH çalışma aralığı 

gibi durgun ortam potansiyometrik davranışları incelendi. Hazırlanan membranlardan 

en iyi potansiyometrik davranışı sergileyen tetrabutylthiuramdisulfide iyonoforu ile 

hazırlanan PVC-membran elektrotun çinko çözeltisinin derişim değişimlerine karşı 

potansiyometrik özellikleri incelendi. Hazırlanan tümüyle katı hal-kontak çinko-seçici 

elektrot, çinko iyonunun her on katlık derişim değişimine karşı yaklaşık olarak 19.9–

49.0 mV arasında potansiyel farklar oluşturmuş ve çizilen doğrunun r
2
 değeri ise 0.9814 

olarak belirlenmiştir. Elektrotun cevap süresinin 3-4 saniye olduğu ve tekrarlanabilir 

potansiyeller verdiği görüldü. Ayrıca elektrotun çinko iyonuna karşı seçici 

davranabilmekte ve pH 5-11 arasından ortamdan etkilenmeden çalışabilmektedir. 

 

ABSTRACT 
In this study, all solid state contact PVC-membrane sensors at micro sizes have been 

prepared using compounds with zinc ion selectivity and ionophore property against zinc 

ion in biologically liquid, food and environment samples. Stable medium potential 

behaviors like potential variations, linear working interval, response time, selectivity, 

reproducibility, and pH working interval were investigated. The potentiometric 

properties of best potentiometric attitude presenting one of the prepared membranes, 

PVC-membrane electrode containing tetrabutylthiuram disulfide compound were 

investigated against concentration changes of Zinc solution. Prepared electrode 

responded to zinc ion by forming between approximately 19.9-49.0 mV potential 

difference for each of tenfold electrode deconcentrating change and r
2
 value was 

determined as 0.9814. It was observed that the response time of electrode was 3-4 

seconds and gave reproducible potentials. In addition, electrode could be selective 

against zinc ion and work between pH 5 and 11 without any matrix effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Adı Soyadı Hüseyin ERDOĞAN 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Meliha Burcu GÜRDERE 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
İsoindol, Pirazol, Oksazol ve Kalkon Birimi İçeren Bileşiklerin 

Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin 

İncelenmesi 

 Synthesis, Characterization, Antimicrobial and Anticancer 

Activities of Compounds Includes Isoindol, Pyrazol, Oxazolo 

and Chalcone Units 

 

ÖZET 
Bu çalışmada isoindol, pirazol, oksazol ve kalkon birimi içeren yeni hibrit 

bileşiklerinsentezi amaçlandı. Bunun için önce siklopentadien’e maleik anhidrit 

katılarak anhidrittürevi (3) elde edildi. Anhidrit (3)’ün 4'-aminoasetofenon ile 

reaksiyonundan çıkışbileşiği olan (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-asetilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-

1H-4,7-metanoisoindol-1,3(2H)-dion (5) bileşiği hazırlandı. Bileşik 5’e ilgili aldehit 

türevlerinin (6a-d) bazik ortamda katılmasıyla isoindol birimi içeren kalkon türevleri 

(7a-d) sentezlendi. Kalkon türevlerinin (6a-d) önce AcOH içerisinde hidrazinyum 

hidrat ile muameleedilmesiyle pirazol türevleri (8a-d), devamında pirazol türevlerine 

(8a-d) asetaldehitoksim katılarak hedef bileşikleri (9a-d) sentezlendi. Elde edilen 

bileşiklerin yapılarıspektroskopik metotlar (NMR, IR) kullanılarak aydınlatıldı. 

Sentezlenen bileşiklerin(7a-d ve 8a-d) 2 Gram pozitif, 3 Gram negatif ve 1 mantar 

olmak üzere 6 farklı insanpatojeni mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal aktiviteleri 

incelendi. Ayrıcasentezlenen kalkon (7a-d) ve pirazol (8a-d) türevlerinin antikanser 

aktiviteleri C6 (fare beyin kanser) hücresine karşı test edildi. Bileşik 7c, 8b ve 8c 

bileşikleri yüksek aktivitegösterdi. 

 

ABSTRACT 
In this study, the synthesis of novel hybrid compounds containing isoindole, pyrazole, 

oxazole and chalcone units was aimed. For this, firstly, the anhydride 

derivativecyclopentadiene and maleic anhydride were firstly removed to obtain the 

anhydride derivative (3) was obtained by addition of maleic anhydride to 

cyclopentadiene. The starting compound, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-acetylphenyl)-3a, 

4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3-dicarboxylic anhydride (2H)-dione, (5) 

was synthesized from the reaction of anhydride 3 with 4-aminoacetophenonen. The 

chalcone derivatives (7a-d) containing the isoindole unit were synthesized by addition 

of the corresponding aldehyde derivatives (6a-d) to the 5 in basic medium. Then, the 

target compounds (8a-d) were synthesized by addition of hydrazinium hydrate to 7a-d 

in AcOH, and additionof acetaldehyde oxime to pyrazole derivatives (8a-d) gave the 

oxime derivatives (9a-d).The structures of the obtained compounds were clarified using 

spectroscopic methods (NMR, IR). The antimicrobial activities of the synthesized 

compounds against 6 different human pathogen microorganisms; 2 Gram positive, 3 

Gram negative and 1fungus, were examined. In addition, the anticancer activities of the 

synthesized chalconeand pyrazole derivatives were tested against C6 (mouse brain 

cancer) cells. Compounds 7c, 8b and 8c showed high activity. 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Murat ÇALAR 

Danışmanı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Pateteste (Solanum tuberosum L.) Biyosentezinde Rol Alan 

Proteinlerin Araştırılması 

 Investigation of Proteins Involved in The Biosynthesis of 

Flavonoids in Potato (Solanum tuberosum L.) 

ÖZET 
Bitkilerde yüksek antioksidan aktivitesine sahip olan antosiyaninler ve bu grubun 

içerisinde yer aldığı flavanoidler gıda, farmosotik ve hastalıkları önleyici fonksiyonel 

gıda sektöründe kullanılmaktadır. Toplamda dört patates yumrusunun pigmentli ve 

pigmentsiz kesitlerinden protein ekstraksiyonları yapılmıştır. Estrakte edilen proteinler 

hem doğrudan tripsinle peptidlerine parçalandıktan sonra hem de iki boyutlu 

poliakrilamid jel elektroforeziyl proteinler elde edilerek iki kısım arasında farklı 

bulunan proteinlerin tanımlanması LS-MS/MS cihazı ile yapılmıştır. Hem jel bazlı hem 

de jelsiz yöntemler sonucunda bazı proteinlerin anlatımlarında önemli derecede 

farklılıklar gözlenmiştir. Jelsiz karşılaştırma sonucunda pigmentli ve pigmentsiz 

kısımlar arasında istatistiki olarak on üç proteinin anlatımında farklılık gözlemlenmiştir. 

Ancak protein farklılıklarının çoğunluğu depo proteini olan patatin proteinleri arasında 

görülmüştür. Pigmentsiz kısmlarda alkol dehidrogenaz, fruktokinaz, glukoz-1-fosfat 

uridil transferaz, katalaz ve serin proteinaz proteinlerinin anlatımı pigmentli kısımda ise 

yarayla indüklenmiş proteinaz ve sistein proteinaz miktarları fazla bulunmuştur. Alkol 

dehidrogenaz ve katalaz enzimlerinin beyaz kısımlarda pigmentli kısımlardan fazla 

olması stresle ilişkili olabilir. Pigmentli kısımlarda antioksidan olan flavonoidler fazla 

olduğundan bu enzimlerin az miktarda bulunması normaldir. Çalışmada flavonoid 

biyosentezinde yer alan enzimlerin anlatımında farklılık bulunmamıştır. Bunun sebebi 

bu proteinlerin yumruda çok fazla miktarda bulunan patatinler tarafından 

baskılanmasındandır. 

ABSTRACT 
Anthocyanins an important member of flavonoids having high antioxidant capacity and 

present in plants have considerable and growing interest due to potential health benefits 

as antioxidant capacity and potential usage for the food, pharmaceutical and 

nutraceutical industries. Four tubers having both purple pigmented and white sections 

were used to extract proteins. Extracted proteins were identified with two methods, gel 

free and gel based two dimensional polyacrylamide gel electrophoresis using LS-

MS/MS. Some of the expressed proteins were found significantly different either in 

purple or white section. There are 13 proteins expressed significantly different from gel 

free method. But, most of the upregulated proteins were patatins, storage proteins. 

Although alcohol dehydrogenase, catalase, UTP glucose 1 phosphate 

uridylyltransferase and fructokinas were found higher in white sections, wound induced 

proteinase inhibitor and cysteine protease inhibitor were found significantly higher in 

purple sections. Alcohol dehydrogenase and catalase proteins related to the oxidative 

stress were up regulated in the white fleshed sections where the antioxidant capacity 

was lower than purple pigmented sections. Patains repressed the most of the tuber 

proteins including flavonoid pathway proteins. Further studies are required to elucidate 

flavonoid pathway proteins within potato tubers using with patatin colons to eliminate 

patatins repression effects. 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Neşe DÜRÜ 

Danışmanı Doç. Dr. Yakup BUDAK 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
6,6-Dimetil-3aril-6,7-dihidro-3H-spiro(benzofuran-

2,2’inden)1’,4(3’H,5H)-dion Türevlerinin Sentezi, 

Karakterizasyonu ve Antikanse Uygulamaları 

 Synthesis, Characterisation and Anticancer Applications of 

6,6-dimethyl-3-aryl-6,7-dihydro-3H-spiro[benzofuran-

2,2'inden]1',4(3'H,5H)-dione Derivatives 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, yeni Spiro dihidrobenzofuran türevlerinin sentezi ve antikanser 

aktivitelerini belirlenmsei üzerine bir araştırma yapıldı. Çalışmada çıkış bileşikleri olan 

α,β-doymamış karbonil bileşikleri 1-indanon (10) ve ilgili aldehitlerin (12a-k) bazik 

şartlarda etkileştirilmesiyle hazırlandı. Hazırlanan çıkış bileşikleri Mn(OAc)3 varlığında 

dimedon (14) ile reaksiyona sokularak önce radikalik katılma akabinde yükseltgenme 

ve halkalaşma ile yeni bir seri Spiro-benzofuran türevleri (11a-k) (11'a-k) elde edildi. 

Oluşan izomer karışımı kolon kromatografisi yöntemi ile saflaştırılarak birbirinden 

ayrıldı. Saflaştırılan izomerlerin yapı tayinleri 
1
H ve 

13
C NMR spektroskopisi ve FT-IR 

spektroskopisi yardımıyla gerçekleştirildi. Çıkış bileşikleri ve bütün izomerlerin 

antikanser aktiviteleri A549 (akciğer kanseri) hücre hattına karşı test edildi. Maddelerin 

bu hücre hattına karşı özellikle dihidrofuran türevlerinin 250 µg/mL ve üzerindeki 

dozlarda %50'ye yakın inhibe edici özelliğe sahip olduğu görüldü. 

 

ABSTRACT 
A research was carried out on the synthesis and anticancer activity of novel Spiro 

dihydrobenzofuran derivatives, in this study. the α,β-unsaturated carbonyl compounds 

which the starting compound were prepared treating 1-indanone (10) with the 

corresponding aldehydes (12a-k) in the basic conditions. A series of novel spiro-

benzofuran derivatives (11a-k) (11'a-k) were obtained by reaction of prepared starting 

compounds with dimedone (14) in the presence of Mn (OAc)3 via radicalic addition 

followed by oxidative cyclization. were prepared by interacted. The resulting isomer 

mixture was separated and purified by column chromatography method. The structure 

of the purified isomers was carried out by 
1
H-, 

13
C NMR and FT-IR spectroscopic 

methods. The anticancer activities of the starting compounds and all isomers were 

tested against A549 (lung cancer) cell line. The antiproliferative of starting material and 

dihydrofuran derivatives were tested against A549 (lung cancer) cell lines and observed 

that the compounds especially dihydrofuran derivatives have 50% inhibition effect on 

250 µg/mL and above doses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Öğrenci Adı Soyadı Oğuz ÖZBEK 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Meliha Burcu GÜRDERE 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı  
4,7-Etanoisoindol-1,3(2H)-dion Birimi İçeren Tiyazol 

Türevlerinin Sentezi ve Anti-Mikrobiyal Aktivitelerinin 

İncelenmesi  

 Synthesis and İnvestigation of Anti-Microbial Activities of  

Containing 4,7-Ethanoisoindole-1,3(2H)-dione Unit Thiazole 

Derivatives 

ÖZET 
Bu çalışmada, önce çıkış bileşikleri olan dikarboksilli anhidrit türevi (3) vetiyazol 

türevleri (6a-j) hazırlandı. Dikarboksilli anhidrit türevi (3) siklohekzadien’e maleik 

anhidrit katılarak, tiyazol türevleri (6a-j) ise, ilgili keton türevlerinin(4,5) etanol 

içerisinde ve iyot varlığında tiyoüre muamele edilmesiyle hazırlandılar. Sentezlenen 

dikarboksilli anhidrit türevi (3) ve tiyazol türevlerinin (6a-j) tolüen içerisinde trietilamin 

varlığında 48 saat reflüks edilmesiyle 4,7-etanoisoindol-1,3(2H)-dion birimi içeren yeni 

tiyazol türevleri (7a-j) % 60-80 arası değişen verimlerle elde edildi. Sentezlenen bütün 

bileşiklerin yapı analizleri spektroskopik metotlar (NMR, IR ve Elementel Analiz) 

kullanılarak yapıldı. Hazırlanan yeni tiyazol türevlerinin (7a-j) 6 gram pozitif ve 8 gram 

negatif olmak üzere toplam 14 farklı insan patojeni mikroorganizmaya karşı anti-

mikrobiyal aktiviteleri incelendi. Bütün bileşiklerin farklı mikroorganizmalara karşı 

yüksek aktivite gösterdiği gözlendi. Yüksek aktivite gösteren bileşiklerin Minimum 

İnhibisyon Konsantrasyonları (MİK) belirlendi. MİK değerlerine göre en aktif 

bileşiklerin 7a 0.078 M ile (penisilin 0.078M) Agrobacterium tumefaciens(ATCC® 

2334)’ekarşıve 7c nin 0.039 M (penisilin 0.039M) ile Clostridiumperfringes 

(ATCC® 12124)’e karşı olduğu gözlemlendi. 

 

ABSTRACT 
In this study, firstly, dicarboxylic anhydride derivative (3) and thiazole derivatives (6a-

j) as starting materials were prepared. Dicarboxylic anhydride derivative (3)was 

prepared by addition of maleicanhydride to cyclohekzadiene, while thiazole derivatives 

(6a-j) were prepared by treating thiourea with relating ketone derivatives (4, 5) in the 

presence of iodine inethanol. Novel thiazole derivatives (7a-j) containing 4,7-

ethanoisoindole-1,3(2H)-dione were prepared by refluxing synthesized dicarboxylic 

anhydride (3) and thiazole derivatives (6a-j) in the presence of triethylamine in toluene 

for 48 hours with the 60-80 % in yields.The structural analysis of all the synthesized 

compounds was completed by using spectroscopic methods (NMR, IR, and Elemental 

Analysis).  Antimicrobial activities of the preparednovel thiazole derivatives (7a-j) were 

tested against 14 different human pathogen microorganisms 6 of them which were 

grampositive and 8 of them which were gramnegative. It wasobserved that all 

compounds show high activity against various microorganisms. The Minimum 

Inhibition Concentration (MIC) values of the compounds showing high activities were 

measured. According to the MIC values, it was detected that the most active compounds 

were7awith value of 0.078 M (penicillin 0.078M) against Agrobacterium 

tumefaciens (ATCC® 2334), and 7c with value of 0.039 M (penicillin 0.039M) 

against Clostridium perfringes(ATCC® 12124). 

 

 



 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Perihan KÖYSÜ 

Danışmanı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Salvia cryptantha Bitkisinden Sekonder Metabolitlerin 

İzolasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi 

 Isolation of Secondary Metabolites from Salvia cryptantha 

and Determination of Antioxidant Activities 

ÖZET 

Ada çayı olarak bilinen Salvia cryptantha, Lamiaceae familyasında yer alan aromatik ve 

endemik bir bitki türüdür. Antimikrobiyal, anti-alzheimer ve antioksidan gibi biyolojik 

aktiviteye sahip olmalarından dolayı halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada Salvia cryptantha bitkisi Tokat Artova'dan toplanarak gölgede kurutulmuştur. 

Bitkinin uçucu yağları çıkarılarak GC-MS ile analiz edildi. Analiz sonucunda 27 uçucu yağ 

bileşeni tespit edildi. Alpha pinen, Camphene, β- Pinene, Eucalyptol ve Borneol ana 

bileşenler olarak belirlendi. Salvia cryptantha bitkisi su ile kaynatılıp sırası ile etilasetat ve 

n-bütanol ile ekstrakte edildi. Ekstrelerin fenolik bileşen miktarları belirlenerek antioksidan 

aktivite testleri yapıldı. Fenolik bileşen bakımından zengin ekstre de kolon kromatografisi 

ve preparatif yüksek performanslı sıvı kromatografisi (P-HPLC) teknikleri kullanılarak 

izolasyon işlemleri gerçekleştirildi. S. cryptantha bitkisinin izolasyon işlemleri sonunda 9 

bilinen bileşik saflaştırıldı ve bunların antioksidan kapasiteleri belirlendi. En yüksek DPPH• 

radikal giderme, ABTS•+ katyon radikali giderme ve indirgeme gücü (FRAP) aktivitelerine 

sahip olan bileşik rosmarinik asit metil esteri (7) olarak görülmüş ve standartlar ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek aktivite göstermiştir. En düşük DPPH• radikal giderme 

aktivitesi ursolik asit (1), en düşük ABTS•+ katyon radikali giderme aktivitesi 3,4-

dihidroksi benzaldehit (8), en düşük FRAP aktivitesi ise ursolik asit (1) bileşiği olduğu 

görülmüştür. Metal şelat oluşturma aktivitesinin en yüksek olduğu bileşik crismaritin (2) 

bileşiği iken diğer saflaştırılan bileşiklerin metal şelatlama aktiviteleri düşük olarak 

bulunmuştur. 

ABSTRACT 

Salvia cryptantha which is known as "Adacayı" is an aromatic and endemic plant that 

belongs to Lamiaceae family. It has been widely used in folk medicine due to its biological 

properties such as antimicrobial, anti-alzheimer and antioxidant. In this study, S. cryptantha 

plant was collected from Artova, Tokat and dried in shadow. Essential oils of the plant were 

analyzed by GC-MS. Twenty seven components were determined. Alpha pinen, Camphene, 

β- Pinene, Eucalyptol and Borneol were assigned as major components of S. cryptantha. S. 

cryptantha plant was boiled with distilled water and extracted with ethyl acetate and n-

butanol, respectively. Phenolic compound content of the extracts was determined and 

antioxidant activity tests were applied to the extracts. Isolation processes were carried out 

using column chromatography and preparative high performance liquid chromatography 

techniques for the extract which was rich in phenolic compounds. Nine known compounds 

were obtained from the isolation and purification of S. cryptantha. Rosmarinic acid methyl 

ester (7) was seen highest DPPH• radical scavenging, ABTS•+ cation radical scavenging 

and reducing power (FRA) activities and showed higher activity when compared with the 

standards. While urcolic acid (1) showed the lowest DPPH• radical scavenging activity, the 

lowest ABTS•+ cation radical scavenging activity was seen in 3,4-dihydroxy benzaldehyde 

(8) and the lowest FRAP activity was seen in urcolic acid (1). While crismaritin (2) show 

the highest metal chelating activity, isolated other compounds were found to be low in 

metal chelating activity. 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Saray Özlem YUMUŞAK 

Danışmanı Prof. Dr. Adem ÖNAL 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Atık Çay’dan Elde Edilen Ekstrakt ile Yünlü ve Pamuklu 

Kumaşların Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi 

 Investigation of Dyeing Properties of Wool and Cotton 

Fabrics with Waste Tea Extract 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, atık çay (Camellia sinensis)' ın tekstil boyamacılığında kullanılabilirliği 

incelendi. Bu amaçla; pamuk ve yün kumaşların bir kısmı Önal-1 mordan sisteminde 

bekletilirken bir kısmı bekletilmedi. Boyama işlemler için AlK(SO4)2·12H2O, 

CuSO4•5H2O, FeSO4•7H2O mordanları yardımıyla ön, birlikte ve son mordanlama 

yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Genellikle yüksek haslık değerlerine sahip 

boyamalar elde edilirken, renk şiddetleri açısından da yün kumaşların pamuk 

kumaşlardan daha iyi sonuç verdiği tespit edildi. Atık çayın yün ve pamuk numuneleri 

boyamak için uygun bir boyar madde kaynağı olduğu belirlendi. Atık çay ile daha önce 

Atılgan ve ark., tarafından atık çayın ahşap numune üzerinde ki boyama özellikleri 

incelenmiştir. Tutak, M. tarafından da bazı bitkilerin (atık çay) pamuk numune 

üzerindeki boyama özellikleri incelenmiştir. Yapmış olduğum çalışma daha önce 

yapılmadığı için tamamen orijinal olup bundan sonra ki çalışmalara kaynak teşkil 

edecek özelliktedir. 

 

ABSTRACT 
In this study, we examined the availability of dyeing with waste tea in textile. Fort his 

purpose, some parts of cotton and wool stared in the system of Önal-1 purple and the 

others not stored. Dyeing transactions were performed by using the front, together and 

final methods of mordant with the help of AlK(SO4)2·12H2O, CuSO4•5H2O and 

FeSO4•7H2O. Usually, it was detected that,; when obtaining the high fastness valnes 

dyeing the wool fabric gave beter results than cotton fabrıc also in terms of the color 

ıntensıty. It was determined that waste tea is a proper dye supply for dyeing the samples 

of cotton and wool. Waste tea was examined by Atılgan and his colleagues in terms of 

the dyeing features on sample of waste tea wood. Dyeing properities on cotton samples 

were examined by Tutak, M. which obtained from same plants (waste tea). Thus, our 

work we have done is completely original because it hasn't done before and it will be a 

resource fort he next works. 
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Başlığı 
Sarı Somuk (Alkanna orientalis) Kök Ekstraklarıyla Değişik 

Kumaş Türlerinin Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi 

 Investigation of Dyeing Properties of Different Fabric Species 

With Yellow Sormunen (Alkanna orientalis) Root Extract 

 

ÖZET 
Bu çalışmada; Sarı sormuk (Alkanna orientalis) bitki kökü ekstraktlarıyla değişik 

kumaş türlerinin boyanma özellikleri incelendi. Bu amaçla, pamuklu ve yünlü kumaş 

numuneleri sarı sormuk köklerinden destile su ortamında elde edilen ekstraktı 

kullanılarak CuSO4×5H2O, FeSO4×7H2O, A1K(SO4)2×12H2O mordanları ile ortam 

pH'sında ön, birlikte ve son mordanlama yöntemleriyle boyandı. Aynı boyama işlemi 

(%3 NH3+ %3Üre+ %3 CaC2O4 g/v ) karışımında (Önal-1) 24 saat bekletilerek ön 

işlem görmüş pamuklu ve yünlü kumaşlara da uygulandı. Boyanan numunelerin Renk 

kodları Pantone Color Quide, K/S ve L* a* b*değerleri Renk Ölçüm 

Spektrofotometresi, yıkama, sürtünme ve ışık haslığı değerleri ise ilgili cihazlarda 

yapılarak gri skala yardımıyla değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

(üre+amonyak +okzalat) karışımında işlem görmüş kumaşların bu karışımda işlem 

görmemiş kumaşlara göre daha yüksek haslık değerlerine sahip olduğu görülürken, tüm 

haslık değerlerinin iyi derecede olduğu görüldü. 

 

ABSTRACT 

In this study, the dyeing properties of difference fabrics species were inverstigated 

using root extract of yellow sormunen. For this purpore, the cotton and wool fabrics 

were dyed using the root extract of yellow sormunen by pre-mordanting, together 

mordanting and last mordanting methods using copper sulphate (CuSO4), iron sulphate 

(FeSO4) and alümina sulphate (AIK(SO4)2 at medium pH. The same procedure was 

applied to cotton and wool fabrics that allowed in %3 NH3+ %3 urea+ %3 CaC2O4 

mixture (Önal-1) for 24 h. The color codes were determined with Pantone Color Quide, 

K/S and L* a* b* values were detected with color measurement spectrophotometer, 

washing-, crocking-fastnessess were performed and evaluated using grays cale. 

According to the evalutions, the fabrics dyed pre-treated with 

(urea+ammonia+calciumoxalate) mixture have higher fastness values than the unpre-

treated dyed fabrics with (urea+ ammonia+ calcium oxalate). 
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ÖZET 
Bu tez çalışması kapsamında Centaurea virgata LAM. bitkisinin antikanser aktivite 

yönlendirmeli sekonder metabolitlerinin izolasyonu gerçekleştirildi. Bu amaçla C. virgata 

bitkisinin farklı polaritedeki çözücüler ile (hekzan, diklorametan, etilasetat ve metanol) 

ekstraksiyon işlemi yapıldı. Elde edilen ekstrelerin C6 ve HeLa kanser hücrelerine karşı dört 

farklı dozda (100, 50, 25, 5 μg/mL) antikanser aktiviteleri incelendi. Yapılan testler neticesinde 

her iki hücre türü için en etkili ekstrenin diklorametan ekstresi olduğu gözlendi ve izolasyon 

çalışmaları için ilgili ekstre kullanıldı. Diklorametan ekstresinin izolasyon çalışmaları için ince 

tabaka kromatografisi, kolon kromatografisi gibi saflaştırma teknikleri kullanıldı. Spekroskopik 

yöntemlerle (1D, 2D, NMR) izole edilen bileşikler cnicin (1) ve daucosterin (2) olduğu 

belirlendi. HeLa hücresi için Daucosterin molekülünün, C6 hücresi için ise Cnicin molekülünün 

daha etkili olduğu görüldü. C. virgata Hekzan ve diklorametan ekstrelerinin GC-MS analizi 

gerçekleştirildi. Diklotametan ekstresinin sonucunda ana bileşen olarak Nonacosane ve Palmitic 

acid belirlendi. Hekzan ekstresinde ise ana bileşen olarak taraxasterol belirlendi. C. virgata 

EtOAc ve MeOH ekstrelerinin HPLC/TOF-MS analizleri gerçekleştirildi. EtOAc ekstresinde 

ana bileşenler olarak 4-hidroksi benzoik asit, vanilik asit, diosmin ve apigenin belirlendi. 

MeOH ekstresinde ise ana bileşenler olarak klorojenik asit, fumarik asit, quarcetin-3-β- D-

glucoside ve diosmin olduğu ortaya konuldu. 

 

ABSTRACT 
In this work, activity- guided isolation of secondary metabolites were carried out from 

Centaurea virgata LAM. Centaurea virgata was extracted with (hexane, dichloromethane, 

ethylacetate and methanol) anticancer activities of these extracts were executed on C6 and HeLa 

cell lines at various concentration (100, 50, 25, 5 µg/ mL). The dichloromethane extract 

exhibiting the most anticancer activities was subjected to chromatographic techniques (column 

chromatography, preparative- TLC) to isolate the active compounds the structures isolated 

compounds daucosterin and cnicin were identified by spectroscopic method (1D, 2D, NMR). 

Cnicin (1) and daucosterin (2) were exhibited excellent anticancer activities on C6 and HeLa 

cell lines respectively. GC- MS analysis were performed for hexane extract and 

dichloromethane extract Nonacosane and Palmitic acid were determined as main compounds for 

dichloromethane extract. Taraxasterol was the main constituent of hexane extract. HPLC-

TOF/MS analysis were executed of ethylacetate extract and methanol extract, 4-hydroxybenzoic 

acid, vanillic acid, diosmin and apigenin were determined as main components in ethylacetate 

extract. Chlorogenic acid, fumaric acid, quarcetin-3-β-D- glucoside and diosmin were the a 

main constituents of methanol extract. 
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 Isolation of Secondary Metabolı̇tes from Origanum 
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ÖZET 
Sekonder metabolitler bitkiler tarafından üretilen ve günümüzde birçok sektörde hammadde 

olarak kullanılan bitkinin temel yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkisi olmayan, buna karşılık 

en az bitkinin yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkili primer metabolitler (protein, lipit, 

karbonhidrat) kadar önemli olan kimyasal maddelerdir. Sekonder metabolitler günümüzde de 

önemli rollere sahiptirler. Bunlar başta ilaç sanayisinin hammaddesi olup kozmetik, besin katkı 

maddesi, tıp, eczacılık, zirai ilaç sanayiinde ve birçok kimya sektöründe kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada Origanum minutiflorum O.Schwarz & P.H. Davis bitkisindeki sekonder 

metabolitlerin izolasyonu ve yapı analizleri yapılıp yapıları aydınlatılmıştır. Kolon 

kromatografisi, preperatif ince tabaka kromatografisi ve preperatif HPLC ile izole edilen saf 

moleküllerin yapılarının aydınlatılması, 1D-NMR ve 2D-NMR ile yapıldı. Bu proje 

kapsamında; iki yağ alkol (1, 2), bir laktam türevi olan azepan-2-one (3) ve sekiz adet fenolik 

bileşik (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) türevi olmak üzere on bir adet bileşik saflaştırılmış ve yapıları 

aydınlatılmış. Yapıları aydınlatılan moleküllerin antioksidan kapasiteleri indirgeme gücü 

aktivitesi, bakır (II) iyonu indirgeme aktivitesi (CUPRAC), (DPPH●) serbest radikal giderme 

aktivitesi, (ABTS+) radikal giderme aktivitesi ve metal şelat oluşturma aktivite testleri ile 

belirlenmiştir. Origanum minutiflorum O.Schwarz & P.H. Davis bitkisinden yapıları bilinen 8 

bileşik (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10) ilk kez bu proje kapsamında bu bitkiden saflaştırılmış ve 

antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 
Secondary metabolites, used as pharmaceutical industries, not related directly to the vital 

function are produced by plants, however they are as important as primer (proteins, lipids, 

carbohydrates) metabolites. Secondary metabolites have been used in cosmetic, food additive, 

medicine, pharmacy, and agriculture. Secondary metabolites have important roles today. These 

are the raw material for pharmaceutical industry mainly cosmetics, food additives, medicine, 

pharmacy, in the agrochemical industry and is used in many chemical industries. The plant 

materials, Origanum minutiflorum O.Schwarz & P.H. Davis, secondary metabolites have been 

isolated and elucidated. Molecules were isolated by column chromatography, preparative thin 

layer chromatography and preparative HPLC. Elucidation of the structure of the molecules was 

performed primarily by 1D-NMR ve 2D-NMR. In this project; two fatty alcohol (1, 2), an 

azepan-2-one which derivative of lactam (3) and eight derivatives of phenolic compound (4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11) purified and structures elucidation have been done. Antioxidant capacity of 

isolated molecules was determined by reducing power activity, copper (II) ions reduced activity 

(CUPRAC), (DPPH●) free radical scavenging activity, (ABTS+) radical scavenging activity 

and metal chelate activity tests. Known 8 compounds (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10) were first purified 

from Origanum minutiflorum O.Schwarz & PH. Davis plant in this work and theirs antioxidant 

activity were determined. 
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 Generalized Monotone Iteretative Technique with Initial 

Time Difference for Fractional Order Differential Equations 

 

ÖZET 
Bu tez çalışmasında, ilk olarak kesirli analizin tarihsel geçmişi, bazı temel 

fonksiyonları, klasik analize sağladığı üstünlükler ile birlikte Grünwald-Letnikov, 

Riemann-Liouville ve Caputo kesirli türev ve integralleri tanımlanıp bu yaklaşımlar 

arasındaki geçişlerden bahsedildi. Ayrıca farklı türden kesirli basamaktan türev ve 

integral tanımları hakkında bazı temel tanım, teorem ve sonuçlar üzerinde duruldu. Alt 

ve üst çözümler tekniği yardımıyla başlangıç zaman farklı verilen eşlenmiş alt ve üst 

çözümler için karşılaştırma ve varlık teoremleri ispatlandı. Genelleştirilmiş monoton 

iteratif teknikte ise diferensiyel denklemler teorisinde alt ve üst çözümler metodu 

yardımıyla çeşitli biçimlerdeki eşlenmiş alt ve üst çözümler için verilen başlangıç değer 

probleminin maksimal ve minimal (ekstremal) çözümlerine düzgün ve monoton olarak 

yakınsayan monoton fonksiyon dizileri elde edilmektedir. Esas olarak bu çalışmada alt 

ve üst çözümü başlangıç zaman farklı seçilen lineer olmayan kesirli basamaktan 

diferensiyel denklem için genelleştirilmiş monoton iteratif teknik uygulanmış ve 

literatürdeki bu konuyla ilişkili bazı çalışmalar genelleştirilmiştir. 

 

ABSTRACT 

In this thesis, we first give a brief historical information of fractional calculus as well as 

fundemantal functions and comparisons of advantages to the calculus with classical 

integer order derivatives. In addition, we introduce some popular definitions of 

fractional calculus such as Grünwald-Letnikov, Riemann-Liouville and Caputo and 

demonstrate the relations between these concepts. Some basic theorems related to 

various types of fractional derivatives and integrals are discussed. Comparison and 

existence results are proved by using the technique of lower and upper solutions in 

terms of given initial time different coupled lower and upper solutions. Then, in main 

section, the generalized monotone iterative technique, which offers monotone 

sequences that converge uniformly and monotonically to the extremal solutions of the 

given nonlinear problem are employed for fractional differential equations by choosing 

coupled upper and lower solutions with initial time differences. The obtained results 

naturally include some published results related to this topic as special cases. 
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 Water Cooled Thermoelectric Generator Design of Wood 

Burning Stove 

 

ÖZET 

Termoelektrik jeneratörler ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine hiç bir ara elaman 

kullanmadan çevirirler. Temeli yarıiletken teknolojiye dayanan termoelektrik 

malzemeler üzerinde yapılan çalışmalarda verimler oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük öneme sahip olduğu günümüzde atık ısıların 

değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Bu tez çalışması insanların doğal faaliyetleri 

neticesinde ortaya çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için termoelektrik jeneratör 

tasarımı ve uygulamasını içermektedir. Yapılan çalışmada odun sobalarında açığa çıkan 

ısının elektrik enerjisine çevrilebilmesi için su soğutmalı termoelektrik jeneratör 

tasarımı ve uygulaması yapılmıştır. 12 adet termoelektrik modül kullanılarak tasarlanan 

jeneratör ile yüksüz ve yüklü testler yapılmıştır. Yük olarak led, fan. potansiyometre ve 

akü şarj regülatörlü DC-DC çevirici kullanılmıştır. Yüksüz olarak yapılan testlerde 57 

V açık devre voltajı elde edilirken maksimum güç transferi 2.8 L/dk su devir daim 

hızında 27.6 W olarak ölçülmüştür. DC-DC çevirici kullanılarak yapılan akü şarj 

deneyinde çevirici girişindeki gerilimi 25.9 V iken çıkış gerilimi 14.15 V olarak 

ölçülmüş ve 27.6 W güç elde edilmiştir. Bu değerler jeneratör yüzeyleri arasındaki 

sıcaklık farkı 109 derece ve sıcak yüzey sıcaklığı 168 derece iken elde edilmiştir. 

Yapılan deneylerle ilgili sonuçlar tablolar ve grafikler halinde gösterilmiştir 

 

ABSTRACT 

Thermoelectric power plants convert the heat energy into electrical energy without 

using any intermediate components. Their efficiency is improved by studies on 

thermoelectric materials which is based on semiconductor technology. Considering the 

importance of the renewable energy sources, recovery of waste heat is also substantial. 

This thesis considers the thermoelectrical generator design for recovery of the waste 

heat produced from natural activity of people. It includes the design and implementation 

of water-cooled thermoelectric generators in order to convert the waste heat of wood 

stoves into electrical energy. Exploiting a generator designed by using 12 

thermoelectric modules, loaded and unloaded tests are run. LED, fan, potentiometer, 

and battery charged DC-DC converter are used for loaded tests. In unloaded tests, on 

the other hand, 57 Volts and 26.6 Watts open circuit voltage and maximum power 

transfer are obtained under 2.8 L/m speed of water-round per minutes. In the loaded 

tests for battery charging with DC-DC converters, 14.15 Volts and 27.6 Watts output 

voltage and power is achieved for a 24.11 Volts input voltage, which are observed 

under the conditions that the temperature difference between generator surfaces are 112 

°C and the hot surface temperature is 168 °C. Obtained test results are demonstrated 

using tables and figures. 
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ÖZET 

Bu araştırma öğrenme sürecinde kişinin beyin sıcaklığının ne oranda ve nasıl değiştiğini 

incelemek amacıyla yapıldı. Ayrıca görevlerin zorluk derecesi ve kişinin bu görevdeki 

yetisi ile beyin sıcaklık değişiminin ilgisi araştırıldı. Bu amaçla iki yöntem kullanıldı. 

Bunlardan biri temassız sıcaklık tespiti için kullanılan termal görüntü işlemedir. Diğeri 

temaslı sıcaklık tespiti için kullanılan SHT11 sıcaklık sensörleri ile oluşturulmuş 

tasarımdır. Beynin belirli kısımlarının sıcaklık değişimleri, görev aktivitesi anında bu 

iki yöntemle incelendi. Bu çalışma ile ön lob sıcaklığının diğer bölümlerin 

sıcaklıklarına nazaran daha anlamlı olduğu görüldü. Görevlerin zorluk derecesi, görev 

süresi, kişinin bu görevdeki yetisi ve başarısı ile bölge sıcaklığının bağlantılı olduğu 

anlaşıldı. Görev başarısı ve becerisi arttıkça ölçülen sıcaklıların maksimum ve 

minimum arasındaki farkların asgari seviyede olduğu gözlemlendi. Görev tekrar sayısı 

artmasıyla görev esnasında elde edilen maksimum sıcaklık ile minimum sıcaklık farkı 

yaklaşık olarak 2.5-3 °C 'den 0.5-1 °C bandına gerilediği gözlemlenmiştir. Bölge 

sıcaklığı ile kişinin yetisi arasındaki ilişki el, ayak ve beyin koordinasyonu gerektiren 

görevlerde daha açık ortaya çıktı. Çalışma sonucunda, deneklerin görev yetisi hakkında 

sadece sıcaklık ölçümü yapılarak karar verilebileceği görüldü. 

 

ABSTRACT 

This research was conducted with the purpose of examining in which rate and how a 

person's brain temperature changes during learning process. Moreover, the relevancy 

between brain temperature change and difficulty level of the tasks & person's 

competence at this task was also researched. For this purpose, two methods were used. 

One of them is thermal image processing which is used for contactless temperature 

determination. The other one is the design formed with SHT11 temperature sensors 

which is used for contact temperature determination. Temperature changes of certain 

parts of the brain were examined with these two methods at the moment of task activity. 

It was seen by this study that frontal lobe temperature is more significant as compared 

to the temperatures of other parts. It was understood that difficulty levels of tasks, task 

term, person's competence and success at this task are connected with the area 

temperature. It was observed that as long as the task success and skill increase, the 

differences between the maximum and minimum of the measured temperatures are at a 

minimum level. It was observed that with the increase of task repetition number, the 

difference of maximum temperature and the minimum temperature obtained during the 

task was regressed approximately from 2,5-3 °C to 0,5-1 °C band. The relation between 

area temperature and person's competence was appeared more clearly in the tasks 

requiring eye, foot and brain coordination. As a result of the study, it was seen that 

decisions about the task competence of the subjects may only be made by making 

temperature measurement. 
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ÖZET 
Enerji günlük hayatımızın vazgeçilmezidir. Enerji kaynaklarının dönüşümü esnasında 

çevre olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle fosil yakıtların kullanılması esnasında 

açığa çıkan kimyasallar çevre kirliliğine, asit yağmurlarına, küresel ısınmaya ve iklim 

değişikliklerine neden olmaktadır. Bu nedenle 21. yüzyıl yenilenebilir enerji yüzyılı 

olarak öngörülmektedir. Özellikle son yıllarda göze çarpan enerji tasarrufundaki 

duyarlılık enerji ihtiyacını azalttığı gibi çevresel açıdan risk teşkil eden faktörlerinde 

azalmasına neden olmaktadır. "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir" politikası 

çerçevesinde enerji tasarruflu cihazlar önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, enerji 

verimliliğini sağlamadaki en önemli faktör olan enerji tasarrufunu sağlamak için kendi 

enerjisinin kendisi üreten bir kombi jeneratörü tasarlamaktır. Bu şekilde konutlardaki 

enerji verimliliğine katkı sağlamaktır. Tasarlanan kombi jeneratör ile yapılan testlerde 

kombi maksimum sıcaklık ayarında kullanıldığında 48 °C sıcaklık farkı elde edildi. TH 

69 °C iken açık devre gerilimi 17.9 V olarak ölçüldü. Maksimum güç transferini 

sağlamak üzere elektronik yük 15.3 Ω olarak ayarlandığında 12.1 V gerilim, 1.18 A 

akım ölçüldü ve 14.28 W güç elde edildi. DA-DA çevirici kullanılarak akü şarj 

edildiğinde çevirici çıkışı 14.2 V gerilimde sabitlendi. Akü şarj akımı 1.23 A olarak 

ölçüldü. Aküye 17.47 W güç transferi yapıldı. Elektriksel olarak kombinin harcadığı 

güç baz alınarak verim hesabı yapıldığında % 15.20 verim hesaplandı. 

 

ABSTRACT 
Energy is an indispensable part of our daily lives. The environment is adversely 

affected during the conversion of energy resources. When using fossil fuels released 

chemicals, cause environmental pollution, acid rains, global warming and climate 

change. Therefore, 21st century is envisaged as the renewable energy century. 

Sensitivity prominent in recent years in energy savings leads to reduced energy needs 

and factors that pose a risk environmentally. Within the framework of policy "Cheapest 

energy is saved energy ", energy saving devices are important. The aim of this study is 

to design a boiler that produces its own energy. In this way, it is to contribute to energy 

efficiency in housing. In tests with designed for this boiler generator device, 48 °C 

temperature difference was obtained when used in the maximum temperature setting. 

While TH 69°C, open circuit voltage was measured at 17.9 V. To ensure maximum 

power transfer, when electronic resistor is set to 15.3 Ω, voltage was measured at 12.1 

V, current was measured at 1.18 A and 14.28 W power was obtained. When the battery 

is charged using a DC-DC converter, converter output was fixed at 14.2 V. Battery 

charging current was measured at 1.23 A. Battery was made power transfer at 17.47 W. 

When electrical power is based on the spending of the boiler efficiency calculation has 

been made, 15 % yield was calculated. 
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Başlığı 
EKG İşaretlerinden Çok Katmanlı Algılayıcılı Sinir Ağı 

Kullanarak Aritmilerin Tespiti 

 ECG Signals Used on Arrhytmia Diagnosis with Multilayer 

Perceptraon Neural Network 

ÖZET 
EKG (Elektrokardiyogram) işaretleri kalbin işleyişi ve yapısı hakkında bilgi veren 

önemli kaynaklardan biridir. EKG, kalpte oluşan kasılma ve gevşemelerin uygun kayıt 

ortamında kaydedilmesi ile elde edilir. Kalbin işleyişinde meydana gelen bir bozukluk 

EKG işaretlerine de yansıyacağı için bu işaretler yardımı ile kalpte oluşan 

bozuklukları tespit etmek mümkündür. Aritmi (ritim bozukluğu) ise kalbin periyodik 

işleyişinde meydana gelen düzensizliklere verilen genel isimdir. Aritmiler çevresel ve 

kalıtsal tabanlı sebeplerden meydana gelmektedir. Aritmiler kalbin hangi bölümünde 

oluşursa oluşsun EKG işaretinde aynı bölgeyi temsil eden yere yansıyacağı için, EKG 

işaretlerinde aritmileri görmek mümkündür. Bu çalışmada, sağlıklı ve ritim bozukluğu 

olan bireylerden alınan EKG işaretleri zamansal sınırlara dayalı olarak 10'ar dakikalık 

segmentlere bölünmektedir. Her bir segment kabul edilen zamansal sınırlamalara göre 

aritmiler hakkında bilgi veren dalga ve aralıklara ayrıştırılmakta, elde edilen her bir 

dalga ve aralığın özellik vektörleri temel istatiksel parametrelerden biri olan aritmetik 

ortalama yaklaşımı kullanılarak hesaplanmaktadır. Elde edilen özellik vektörleri çok 

katmanlı algılayıcı sinir ağı (ÇKASA) temelli sınıflayıcıya giriş olarak kullanılarak 

kalpte meydana gelen aritmiler tespit edilmektedir. Son olarak, ÇKASA temelli 

sınıflayıcının toplam doğru sınıflandırma başarısı ROC analizi ve karşıtlık matrisi ile 

değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, önerilen yaklaşımın EKG işaretlerinden aritmi 

tespitinde yüksek sınıflandırma doğruluk oranlarına ulaştığı gösterilmektedir. 

ABSTRACT 
ECG signals are one of the important sources informing about the working and nature 

of heart. ECG is obtained by recording of spasm and relaxation of heart in appropriate 

environment. As a disorder happening in the working of heart will reflect the ECG 

signals, it is possible to diagnosed disorders with the aid of these signals. Arrhythmia 

(rhythm disorders) is a name given to the disorders that happens in periodic working 

of heart although. Arrhythmias are occured because of environmental and genetic 

reasons. No matter in which point of heart arrhythmias occur, it is possible to see them 

at ECG signals as it will reflect to the same area. At this research ECG signals that are 

taken from individuals healty and having arrhythmia disorder are divided in tens 

minutes segments according as the criteria of time. Every segment is seperated into 

wave and time space informing about arrhythmias as to accepted limitation of time, 

feature vectors of every accepted wave and time space are calculated using arithmetic 

average approach that is one of the fundamental statistical parameters. Arrhythmias 

occuring at heart are fixed by using obtained feature vectors multılayer perceptron 

neural network (MPNN) as entrance to permanent sorter. Lastly, total correct 

classification success of MPNN permanent sorter is estimated with ROC analysis and 

opposition matrix. As a consequence, it is pointed out that advised approach in 

arrhythmia diagnosis with ECG signals reached to high classification accuracy 

percentages. 
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Başlığı 
Çevresel Veriler ile Gerçek Zamanlı Nesnelerin İnterneti 

Uygulaması 

 Real Time Internet of Things Application with Environmental 

Data 

ÖZET 

Nesnelerin İnterneti (IoT), çevremizdeki fiziksel olayları kontrol etmemizi ve takip ederek 

analiz etmemizi sağlayan cihaz, yazılım ve erişim hizmetlerini kapsayan bir iletişim ağıdır. Bu 

fiziksel olaylar, üretim süreçleri, enerji şebekeleri, hasta takip sistemleri, geri dönüşüm 

süreçleri, taşımacılık, akıllı binalar, alışveriş vs. gibi alanlardaki ölçülebilir büyüklükler veya 

kontrol sistemleri olabilir. Ayrıca bu ağda bulunan cihazlar ve algılayıcılar insan-makine, 

makine-makine (M2M) iletişimi kurabilen organizmalardır. Bu organizmaya dâhil olan 

cihazların ürettiği Büyük Veriyi analiz etmek ve bu verilerin güvenliğini sağlamak üzerine 

birçok çalışma bulunmaktadır. Bu tez çalışmasında Nesnelerin İnternetine genel bir bakış 

atılmakta, önceki çalışmalarla tespit edilen uygulama alanları incelenmekte, nesneler interneti 

ağlarında karşılaşılan güçlükler tartışılmakta ve Bilinçli Nesneler oluşturmak adına Bilinç 

Katmanı yapısı yeni bir olgu olarak önerilmektedir. Bu doğrultuda Makine Öğrenimi 

algoritmalarının kullanılabilmesi için gerekli veri setlerini oluşturmak amacıyla hareketli 

cihazlarda veya sabit internet bağlantısının bulunmadığı ortamlarda kullanılabilecek Nesnelerin 

İnterneti Nesnesi uygulaması oluşturulmuştur. Oluşturulan bu uygulamadaki nesne çevreden 

topladığı verileri ve konumunu gerçek zamanlı olarak Bulut Bilişim sunucusuna aktarmaktadır. 

Ayrıca Bilinç Katmanı yapısı oluşturulmuştur. Bulut Bilişim sunucusuna iletilen veriler bu 

katmanda işlenmekte, bunun sonucunda makine-makine iletişimi kurularak ilgili nesnenin bu 

doğrultuda davranması sağlanmaktadır. Ayrıca aktarılan bu verilerin gerçek zamanlı olarak 

gözlenmesini gerçekleştirecek bilgisayar arayüzü tasarlanmıştır. Vincenty formülleri 

kullanılarak, oluşturulan cihazın belirlenen mesafe sınırlarına girdiğinde 

kullanıcıya/kullanıcılara sms olarak bildirimde bulunması sağlanmıştır. 

ABSTRACT 

Internet of Things (IoT) is the communication network that allows us to control the physical 

events in our environment and to analyze with monitoring them, which is covering with 

software, access services and devices. These physical events would be measurable attributes or 

control systems that production processes, energy networks, patient monitoring systems, 

recycling processes, transportation, smart buildings, shopping, retails etc. in such areas. 

Additionally devices and sensors in this network are organisms, which can be established 

communication between human-machine and machine-machine (M2M). There are several 

studies to analyze Big Data that is produced by the devices included in this organism and 

ensuring the safety of the data. In this work, an overview of Internet of Things, application 

fields are examined, which have been identified by previous studies, the problems in Internet of 

Things network is discussed, and Conscious Things in order to build structure of Consciousness 

Layer are referred. Accordingly, Thing of IoT as a application, which can be used for mobile 

devices or in the absence of a fixed internet connection line, is created to generate a data set for 

Machine Learning algoritms. The Thing transmits the data, which is collected from the 

enviroment and its location according to gps, to Cloud server in real time. Furthermore 

Consciousness Layer structure is built. In this layer Cloud data transmitted to the server is being 

processed, accordingly the object of establishing M2M communication is provided to act upon 

it. Further, a pc interface is designed to monitor the data in real time. When the device entrences 

the specified distance circle area limits by found Vincent formulas, it gives the notification to 

user/users by sending sms. 
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Başlığı Sulama Sistemleri için Termoelektrik Güneş Pompası 

 Thermoelectric Solar Pump for Irrigation System 

 

ÖZET 
Enerji maliyetlerinin artığı günümüzde ucuz ve çevreye zarar vermeyen yeni kaynak 

arayışları ve pratik uygulamalara yönelim hız kazanmıştır. Şebeke hatlarından uzak 

yerlerde kalan tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm 

güneş enerjili sulama sistemlerdir. Bu çalışmada, güneş ısısından termoelektrik 

modüller kullanarak elektrik enerjisi elde etmek üzere bir jeneratör prototipi tasarımı 

yapıldı. Prototiple güneşten elde edilen yüksek miktardaki ısı, basit bir sistem sayesinde 

elektrik enerjisine dönüştürüldü. Bu prototip sulama sistemlerinde kullanılmak üzere 

test edildi. 20 termoelektrik modül kullanılarak tasarlanan jeneratör ile TEJ yüzeyleri 

arasındaki ısı farkı 32.8 
o
C olduğunda kısa devre akımı (RL=0) 1.42 A olarak ölçüldü. 

RL=15 Ω olduğunda 13.87 A olan TEJ gerilimi 8.1 V olarak ölçülürken yük üzerinden 

geçen akım 1.1 A olarak ölçüldü. Bu durumda yüke 8.91 W'lık güç aktarıldı. 15 Ω' un 

altında ve üstündeki değerlerde üretilen güç azaldı. Özel su sirkülatör sistemi devre dışı 

bırakılarak DA sirkülatör pompası TEJ çıkışlarına bağlandı. TH=94 
o
C iken TC=61 

o
C 

olarak ölçüldü ve pompa TEJ'in kendi ürettiği güçle çalıştırıldı. 

 

 

ABSTRACT 
Nowadays, there is increasing cost of energy. So, the tendency to practical applications 

about cheap and not damaging the enviroment new sources has accelerated. Optimal 

solution for irrigation systems with solar energy for agricultural areas which are far 

away from electricity network to supply their elektricity needs. In this study, a generator 

prototype has been designed to gain electricity energy from solar heat with using the 

thermoelectric modules. With the prototype high amount of heat obtained from solar 

heat was converted to electrical energy by means of a simple system. This prototype 

was tested for use in the irrigation system. With the designed generator which is using 

20 thermoelectric modules where the temperature difference between the TEJ surfaces 

is 32.8 degrees celcius the short circuit current (RL=0) was measured as 1.42 A. When 

the RL is equal to 15 ohm (RL=15 Ω), the TEJ voltage was measured 8.1 V which was 

13.87 V before no load and passing current over load was measured as 1.1 A. In this 

case, 8.91 W power was transfered over the load. The produced power was decreased 

with less and more values of 15 ohm. By disabling the private water circulator system 

DA circulator pump was connected to the output of TEJ. When TH is equal to 94 
o
C 

(TH=94 
o
C) the TC was measured as 61 

o
C (TC=61 

o
C) and the pump was worked with 

the power of generated by TEJ itself. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Oğuzhan SÖNMEZ 

Danışmanı Yard. Doç. Dr. Abdullah Hakan YAVUZ 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Sıcaklık Kontrollü Termoelektrik Yatay Atık Isı Jeneratörü 

Tasarımı 

 Design Of Temperature Controlled Thermoelectric 

Horizontal Waste Heat Generator 

 

ÖZET 
Son yıllarda enerji ihtiyacının hızlı bir şekilde artmasıyla yeni enerji kaynaklarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük öneme sahip olduğu 

günümüzde atık ısıların değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. Termoelektrik 

jeneratörler atık ısının doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülerek geri kazanımı 

konusunda en önemli teknolojidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte termoelektrik 

malzemelerin verimlerinde önemli derecede artışlar sağlanmıştır. Bu çalışmada, 

geliştirilen yeni sistemler sayesinde çimento ve tuğla fabrikalarındaki fırınlardan, 

soğutma bacalarından, ekmek fırınlarından, sobalardan çıkan atık ve atıl ısılar tekrar 

sanayiye kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ekonomik katkının yanında çevre kirliliğinin 

azalması ve çevre dengesi gözetilmektedir. Bu kapsamda 100 °C sıcaklık farkında 7 W 

güç üreten 5 adet termoelektrik modüller kullanılarak teorik olarak 35 W'lık bir 

jeneratör tasarlandı. Tasarlanan jeneratör ile 91 °C'lik sıcaklık farkı meydana geldiğinde 

yük direnci 12 Ω olarak ayarlandığında maksimum güç transferi sağlandı ve güç 29.24 

W olarak ölçüldü. Termoelektrik jeneratör verimi ise % 4.8 olarak hesaplandı. Yapılan 

deneylerle ilgili sonuçlar tablolar ve grafikler halinde gösterilmiştir. 

 

ABSTRACT 

With the worldwide rapid increase of the energy demand in recent years, there is need 

for new sources of energy. Nowadays, renewable energy sources is of great importance 

also evaluation of waste heat important too. The thermoelectric generators are the most 

important technologies for the recovery of waste heat is converted directly into 

electrical energy. With the development of technology substantial increases have been 

achieved in the efficiency of thermoelectric materials. Thanks to the new developed 

systems in this study through the oven in cement and brick factories, the cooling 

chimney, bread from the oven, and laid waste heat from industrial furnaces is trying to 

win again. Besides the economic benefits, the reduction of environmental pollution and 

environmental balance is sought. In this context, theoretically a 35 Watt generator in 

100 °C temperature difference 7 Watts power generating was being designed by using 5 

pieces of thermoelectric modules. When the designed generator with 91 °C temperature 

difference occurs load resistance of 12 Ω was set to provide maximum power transfer 

and power was measured as 29.24 Watts. The thermoelectric generator efficiency was 

calculated as 4.8%. The results related to the experiments are shown in tables and 

graphs. 
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Başlığı 
Ev ve İşyerleri İçin Rüzgar ve Fotovoltaik Otonom Hibrit 

Güç Sistemlerinde Enerji Uygulaması 

 Energy Application of Wind–Photovoltaik Autonomous 

Hybrid Power Systems for Home and Workplace 

ÖZET 

Ülkemizde, alternatif enerji kaynaklarına son zamanlarda yönelim artmış, enerji ihtiyacı günden 

güne yenilenebilir enerji kaynaklarında karşılanmaya başlanmıştır. Yenilenebilir enerji 

potansiyelinin yüksek olduğu ülkemizde bu potansiyelin kullanılması giderek önem kazanmaya 

başlamıştır. Ev ve işyerleri için bu potansiyeller kullanılarak veya firmaların üretmiş oldukları 

rüzgâr türbini ve güneş panelleri seçilerek sistem tasarımı yapabilen program yok denecek 

kadar azdır. Bu çalışmada; öncelikle bir evin veya işyerinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı göz 

önünde bulundurularak programda hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda il bazında rüzgâr 

ve güneş enerjisinden en etkin bir şekilde faydalanabilmek amacıyla elde edilen ölçüm 

sonuçları hazırlanan yazılımda değerlendirilmiş, enerjinin en verimli bir şekilde elde 

edilebilmesi için kullanılması gereken güç sisteminin seçimi yapılmıştır. Bu sayede sistemin 

kurulması sırasında yanlış seçimler sonucu meydana gelecek olan maliyet artışı en aza 

indirgenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde piyasada bulunan rüzgâr türbin 

firmalarının üretmiş oldukları türbinlerin güç eğrileri çıkartılıp yazılıma tanıtılmıştır. Hangi 

firmanın rüzgâr türbini seçilirse seçilsin yazılımın içerisinde kayıtlı güç eğrilerinden 

faydalanılarak üretecekleri enerji miktarı doğrultusunda bir uygulama programı yazılmıştır. Son 

bölümde ise firmaların ürettikleri güneş panelleri temel alınarak fotovoltaik sistem kurulurken 

gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Bu doğrultuda firmaların ürettiği güneş paneli ve invertör, 

batarya seçimi yapılmıştır. Uygulama programı hazırlanırken seçilen ilin güneşlenme süresi ve 

ortalama rüzgâr hızı göz önünde bulundurulmuştur. Uygulama programı ile bir ev veya işyerine 

kurulacak sistem kararı hızlı, kolay ve anlaşılır bir şekilde yapılabilecek gereksiz maliyetler 

azaltılmış olacaktır. 

ABSTRACT 

In our country, recently increased orientation to alternative energy sources, energy requirements 

were met by the day in renewable energy sources. Our country is a high potential of renewable 

energy is gaining increasing importance in the use of this potential. This wind turbine for homes 

and businesses which have been produced by selecting the potential for using solar panels or the 

company and is almost no program enabling system design. In this study; amount of energy 

required by a first home or workplace is calculated considering the application program. 

Calculation results in the province on the basis of wind and measurement results were evaluated 

prepared software obtained in order to benefit most efficiently from solar energy, the choice of 

energy most efficiently in power systems should be used to obtain are made. In this way, the 

wrong choices that will result in cost increases occur during the installation of the system is 

intended to be minimized. In the second part of the study, the turbines that produce wind 

turbines have been removed and power companies in the market curves were introduced 

software. Which company's wind turbine application program in accordance with the amount of 

energy they produce by utilizing the power curve registered in selected if you selected software 

is written. In the last part, based solar panel photovoltaic system produced by the company 

installing the necessary calculations it has been made. In this regard, the companies that 

produce solar panels and inverters, battery selection is made. Application program prepares 

selected provinces of sunshine duration and average wind speed is taken into consideration. A 

decision will be installed at your home or workplace system with application programs quickly, 

unnecessary costs that can be done in an easy and understandable way will be reduced. 
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Başlığı 
Türkiye’de uygulanan Hayvancılık Destekleme 

Politikalarının Tokat İli Hayvancılık İşletmeleri Açısından 

Değerlendirilmesi 

 An Evaluation of Animal Husbandry Support Policies 

İmplemented in Turkey in Terms of Livestock Farms in 

Tokat Province 

ÖZET 
Bu çalışmada, Türkiye'de uygulanan hayvancılık desteklerinin etkileri Tokat ili 

ölçeğinde ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca, Türkiye'deki hayvancılık sektörünün genel 

durumu ve hayvancılık sektörüne devlet tarafından uygulanan destekleme politikaları 

makro boyutta ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, Tokat il ve ilçelerinde 

büyükbaş hayvancılık faaliyeti gösteren toplam 188 işletmeden, anket yoluyla 

derlenmiştir. Araştırma bölgesinde işletmelerin sosyo-ekonomik ve demografik 

özellikleri, hayvancılık faaliyetine ait özellikler ve sorunları, üretici örgütlerine üyelik 

durumları, destekler hakkındaki bilinç düzeyleri, desteklemelerden memnuniyet ve 

yararlanma durumları incelenmiştir. Çalışma sonucunda üreticilerin % 75'inin üretici 

örgütlerine üye oldukları ve işletme büyüklüğü artıkça üretici örgütüne üye olma 

oranının artığı belirlenmiştir. Üreticiler, üretici örgütlerinin kayıt ücreti ve aidatlarını 

yüksek bulmaktadırlar. İncelenen üreticilerin desteklemeler hakkındaki bilinç 

düzeylerinin yüksek olduğu, destekleme koşullarını iyi bildikleri belirlenmiştir. Ancak 

üreticilerin, destekleme ödemelerinden yararlanma şartlarının ve bürokratik işlemlerin 

fazla olmasından dolayı desteklemelerden yeterli düzeyde faydalanamadıkları tespit 

edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, üreticilerin hayvancılık faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için üretici örgütlerine üyelik ve destekleme 

şartlarının düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. 

ABSTRACT 
This study aimed to discus the effects of animal husbandry supports implemented in 

Turkey in the scale of Tokat Province. In addition, the general status of livestock sector 

and the support policies for the sector implemented by the state were covered in a 

macro level in the study. The data used in the study were collected through a survey 

from a total of 188 farms engaged in raising cattle in the counties and central county of 

Tokat province. The study investigated the farms in the research area in terms of socio-

economic and demographic characteristics, problems and trends in livestock raising 

activities, membership status to farmer organizations, awareness level about supports, 

and the state of satisfaction and benefitting form supports. It was found as a result of the 

study that 75 % of the farmers were members of farmer organizations, and that as the 

size of the farms got larger, the proportion of membership to a farmer organization 

increased as well. The farmers investigated in the study found the registration fees and 

subscriptions to farmer organizations high. They were determined to have a high level 

of awareness about supports and know the support conditions well. However, it was 

determined that they could not benefit from supports adequately due to excessive 

conditions and bureaucratic procedures for receiving support payments. In the light of 

the findings of the study, it can be stated that the terms for membership to farmer 

organizations and support should be arranged so that farmers can sustain and foster their 

activities for raising livestock. 
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 Constitutive Properties, Present Problems and Suggestions for 

The Problems of The Companies Processing and Marketing 

Hazelnut in Giresun 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, fındık işleyen ve ihracatını yapan işletmelerin yapısal özelliklerini 

belirlemek, sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Tam 

sayım yöntemi ile anket uygulanmış ve 35 işletme ile görüşülmüştür. Araştırmada 

sonucunda; işletmelerin %80'i şirket statüsünde olduğu, %60'nın şehir merkezlerinde 

faaliyet gösterdiği, %60'nın modern teknoloji kullandığı ve ortalama 20 isçi ile 

çalıştıkları belirlenmiştir. İşletmelerin %40'nın araştırma geliştirme faaliyetinde 

bulunduğu, %77'nin üretim planlaması yaptığı görülmüştür. Bu işletmeler 2015 yılında 

12.500 ton fındık ihraç ederek 142 milyon dolar gelir elde ettikleri ve bu ihracatın % 

75'ni AB ülkelerine yaptıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin en önemli problemi, arz ve 

talep dengesinin yıllara göre değiştiği bunun sonucu olarak problemler yaşandığı, kredi 

ve devlet desteklerinden yeterince yararlanılamadığı, ihracat fonunun maliyetleri 

artırması, ülkeler arası sınır geçişlerinde gecikmelerin olması konusunda sorunların 

olduğu belirlenmiştir. Bu sorunların çözümü için lisanslı depoculuk faaliyetlerinin 

artırılması, çiftçilerin bu konuda teşvik edilmesi, devletin sağladığı desteklerde 

bürokratik işlemlerin azaltılması ve kapsamının genişletilmesi, gerektiği söylenebilir. 

 

ABSTRACT 
In this study, it was aimed to determine the structural features of the companies which 

process and export the hazelnut, find out the problems of these companies and provide 

suggestions for the problems mentioned. In order to gather data, a questionnaire was 

applied with the method of complete inventory and 35 companies were interviewed. 

The results of the study indicate that, 80% of all the companies are articles of 

incorporation, that 60% of the companies operate in city centers, 60% of the companies 

are run using modern technological tools and that 20 workers are employed in each one 

approximately. It was observed that 40% of these companies engage in research and 

development activities and 77% of these make production planning. It was also 

determined that these companies gain 142 million dollars exporting 12.500 tons of 

hazelnut in 2015 and 75% of the exportations were delivered to European Union 

countries. This study indicates that the most crucial problems of these companies are 

the ones they experience depending on the change in supply and demand equilibrium. 

As a result of these problems, it was found that these companies have trouble in 

benefiting from government grants and state credits, costs increased by export funds 

and delays occurring in transnational border crossings. The findings of the present study 

indicates that, in order to solve these problems, licensed warehousing activities should 

be increased, the farmers should be encouraged to produce, bureaucratic procedures of 

the supports provided by government should be reduced and the extent of the supports 

should be enhanced. 
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Üreticilerin Bürokrasi Bilgileri ve Kırsal Kalkınma Açısından 

Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Tokat İli Örneği 

 Awareness Level Of Farmers in Bureaucracy and Its İ̇mpact On 

Rural Devolopment 

ÖZET 

Bu çalışmada, kırsal alan insanları için bürokrasinin ne ölçüde zorlayıcı olduğu üzerine bir 

değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Ulaşılmak istenilen temel amaç; kırsal alan halkının 

yaşamında, bürokrasi, idari işlemler ve idari mekanizmanın önemini, etkisini ve yerini ortaya 

koymak, onların konuya ilişkin bilgi ve becerileri üzerine belirlemeler yapmak ve bütün bunların 

seçilen alanın kırsal kalkınma sürecindeki etkinliği konusunu araştırmaktır. Araştırma Tokat İli 

Merkez İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilmiştir. Anket yapılacak köyler Tokat İli Merkez 

ilçeye bağlı olanlar arasından gayeli örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü 

kayıtlarından yararlanılarak seçilen köylerde, tarımsal üretim yapmaya devam eden üreticiler 

belirlenmiş ve böylece araştırmanın ana popülasyonu ortaya konmuştur. Belirlenen ana 

popülasyonu temsil edebilecek örnek hacmi, araştırmanın amacına uygun örnekleme yöntemi ile 

hesaplanmıştır. Bu süreçte aynı zamanda araştırmanın amacına uygun anket formları 

oluşturulmuştur. Gerekli düzenlemelerin ardından anket hazırlama aşaması tamamlanmış ve 

araştırma alanında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması tamamlandıktan sonra, elde 

edilen veriler uygun paket programlar yoluyla değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı temel istatistiklerin yanı sıra, ki-kare analizinden 

yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada varılan 

sonuçlara göre, bürokrasinin, kırsal alan insanlarını zorlayıcı bir mekanizma olduğu 

görülmüştür. Bürokratik işlem süreçlerinin, üreticilerin sosyal ve ekonomik hayatlarında etkileri 

ortaya konmuş, bürokrasi ile ilgili bilgi ve beceri düzeyinde ve bu kavramın üreticilere ne ifade 

ettiğinde, sosyal hareketlilik, medya takip alışkanlığı gibi faktörlerin etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Eğitim düzeyinin de düşük olduğu kırsal kesim insanları için, bürokrasinin, fark edilmeyen bir 

engel durumunda olduğu ifade edilebilir. 

ABSTRACT 
In this study, it has been tried to make an evaluation on how compelling the bureaucracy is for the rural 

people. The main aim desired is to show the importance and influence of the bureaucratic, administrative 

operations and administrative mechanism in the lives of the rural area people; to make determinations on 

the skills and knowledge of those people about the relevant subject and to search the effectiveness of these 

all on the rural development process of the chosen rural area. Within this context, the other written sources 

treating the rural area bureaucracy have been examined as well. The research has been conducted in the 

villages of Merkez County of Tokat Province. The villages to be surveyed have been filtered out of the 

villages of Merkez County of Tokat Province by the purposive sampling method. By depending on the 

records of the Provincial Directorate of Agriculture, the manufacturers continuing the agricultural 

manufacturing in the chosen villages have been detected and by doing so, the main population of the 

research has been revealed. The sampling size that will be able to represent the determined main 

population has been calculated by the relevant sampling method according to the aim of the research and 

depending on this size, the individuals with whom the surveys interviews will be performed have been 

detected. Following the required arrangements, the process of survey preparation has been completed and 

the interviews have been implemented in the research places. After completion of the survey operations, 

the data obtained has been subjected to the chi square test by SSPS software. The findings obtained have 

been evaluated and interpreted. According to the results of the study, it has been seen that the bureaucracy 

is a compelling mechanism for the people living in the rural areas. It has been observed that the 

bureaucracy shows its influence on the manufacturers in numerous fields from socio-economic lives and 

social activities to the media follows. In this region in which the education level is also low, the 

bureaucracy is in the status of an invisible obstacle and it is a matter of question that it is a fact to set forth 

an awareness about this issue. 
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 Under Conditions of Rural Area, Life Satisfaction and Future 

Expectations of Rural Youth: A Case Study for Tokat Province 

 

ÖZET 

Gençlerin, gelecek için oluşturacakları hedefler ve beklentiler, mevcut koşulları çerçevesinde 

şekillenmektedir. Bu durumda, var olan koşullar sadece bugünlerini değil, geleceklerini de 

etkilemektedir. Ayrıca gençlerin yaşamlarından duydukları memnuniyet ve gelecekle ilgili 

hedefleri, kırsal alanın geleceğini de şekillendirmektedir. Tokat'ta kırsal yaşam biçimi devam 

etmektedir ve bu alanda tarım halen önemli bir geçim kaynağıdır. Bu çalışmada temel amaç; 

Tokat İli Merkez İlçe kırsal alanında yaşayan gençlerin, mevcut koşulları, hayattan 

memnuniyetleri, mutluluk düzeyleri, gelecek yaşama dair güven, umut, beklenti ve hedeflerinin 

belirlenmesi, yaşam memnuniyetlerinin hangi faktörlerle ilişkili olduğunun ortaya konmasıdır. 

Araştırmanın ana materyalini, Tokat İli Merkez İlçeye bağlı köylerde 15-24 yaş arası gençlerle, 

yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen anket çalışması verileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

yapılacağı köyler, Merkez ilçeye bağlı köyler arasından gayeli örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Seçilen köylerde, belirlenen yaş aralığındaki 200 gençle çalışılmasına karar 

verilmiştir. Bu örnek hacmini belirlenmesinde gayeli örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 

Hazırlanan anket formları çerçevesinde elde edilen veriler, frekans ve oransal dağılımlar, 

ortalama, maksimum, minimum değerler yardımıyla ve ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, lise üzeri eğitime devam edenlerin oranı oldukça düşüktür. 

Gençlerin bir kısmı eğitimlerini yarıda bırakmıştır. Gençler ailelerini daha çok orta gelirli olarak 

tanımlamışlardır. Gençlerin %56,0 yaşamlarından memnuniyetleri konusunda net bir fikre sahip 

olmayıp, kararsız olanlar grubunda yer almışlardır. Yaşamdan, dolayısıyla bulundukları 

koşullardan memnun olduğunu belirtenlerin oranı %20,3 iken, memnun olmayanlar %23,5 

oranındadır. Gençlerin en önemli sorunlarının işsizlik ve eğitim olduğu görülmüştür. Köy 

koşullarının sınırlı, eğitim koşullarının yetersiz olduğunu düşünen ve ilerde meslek olarak 

çiftçilik yapmak istemeyen gençlerin oranı (%81,0) oldukça yüksektir. Tüm bunların yanında 

köy ortamının, samimiyet, içtenlik, doğaya yakınlık gibi olumlu yanlarının olduğunu düşünen 

gençlerin oranı yüksektir. Gençlerin geleceklerini en fazla güvence altına alacağını düşündüğü 

üç faktör; meslek, eğitim ve sigortalı olmaktır. Gençlerin yaşamdan memnuniyetleri ile eğitim 

durumu, gelir düzeyi, yaşam standardı ile ilgili bazı kriterler, aile yapısı, köy koşulları ve iş 

olanakları gibi faktörlerin ilişkili olduğu belirlenmiştir. Eğitimini yarım bıraktığını ifade eden 

gençler arasında yaşam memnuniyetinin daha düşük olduğu görülmüştür. 

 

ABSTRACT 

Young people's prospective goals and expectations from the future are shaped by current 

conditions. This means that the existing conditions affect not only their present, but also their 

future. In addition, young people's satisfaction with their lives and prospective goals shape the 

future of rural areas as well. In the province of Tokat, the rural lifestyle continues, and 

agriculture is still a source of income. The main aim of this study was to determine the current 

conditions, satisfaction with life, happiness levels and confidence, hope, expectations and goals 

for the future of young people who live in rural areas in the province of Tokat, as well as the 

factors that correlated with their satisfaction with life. The main data source of the study was a 

survey that was administered during interviews with young people between 15 and 24 years of 

age who lived in villages of in Tokat. The villages were chosen using purposeful sampling. The 

researcher decided to work with 200 young people in the determined age interval who lived in 

the villages selected. The sample size was also determined using purposeful sampling. The 

study data derived from the survey forms were analyzed using frequencies, ratios, means, 



 

 

maximum and minimum values and chi square analysis. This study found that the rate of 

participants who continued their education after high school was very low. Some of the 

participants dropped out of the school and did not complete their education. They mostly 

described the incomes of their families as moderate. Of the participants, 56,0% did not have a 

clear opinion about their satisfaction with life and were included in the undecided group. Of 

them, 20,3% said that they were satisfied with the conditions they were in, and 23,5% said that 

they were not satisfied with their conditions. It was found that the most important problems of 

the young people were unemployment and lack of education. The rate of the young people who 

think that the conditions in the village were restrictive, that educational conditions are 

insufficient and who planned to become farmers was very high (81,0%). A high rate of the 

young people thought that the village environment had many positive sides such as sincerity, 

frankness and being close to nature. The participants believed that profession, education and 

having social insurance were the three factors that would best guarantee their futures. It was 

determined that the participants' satisfaction with life was correlated with some criteria, 

including education level, income level and living standards, and factors such as family 

structure, village conditions and job opportunities. It was also found that satisfaction with life 

was lower among young people who had not completed their education. 
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 An Analysis of Stockbreeding Support Policies from The 

Perspective of Agricultural Establishments: The Case of Amasya 

Province 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Türkiye de uygulanan hayvancılık destekleme politikalarının etkileri Amasya 

ili örneği ile değerlendirilmiştir. Çalışmada ilde hayvancılık faaliyeti ile uğraşan yetiştiricilerin 

destekleme ödemesinden yararlanma düzeyleri incelenmiş ve desteklemelerin etkisi işletmeler 

açısından analiz edilmiştir. Bölgede hayvancılık faaliyeti ile uğraşan yetiştiriciler hayvan 

sayısına göre tabakala ayrılmış ve 112 üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, 

Türkiye ve Amasya ilinde bulunan hayvan varlıkları incelenmiş, 2022 yılına ait projeksiyonlar 

yapılmıştır. Araştırmada yapılan trend analizi sonuçlarına göre; hayvan varlıkları 2015-2022 yılı 

yüzde artışları hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmada hayvancılık faaliyeti ile uğraşan 

yetiştiricilerin %41.1 desteklemeler cazip bulmaktadır. Yetiştiriciler için hayvancılık faaliyetine 

başlamada ya da devam ettirme konusunda destekleme ödemelerinin önemli olduğu 

söylenebilir. Yetiştiriciler hayvancılık faaliyetinde bulunurken %94.6 ile yem giderlerinde 

zorlanmaktadırlar. Yetiştiricilerin %71.4'ü hayvancılık destek ödemelerinden yararlanmaktadır. 

Bölgede en önemli, hayvancılık problemi yüksek yem fiyatlarıdır. Yüksek yem fiyatları 

yetiştiricilerin yeni hayvan almasını ve hayvan sayısını artırmasını(%51.1) engellemektedir. 

Yetiştiriciler genel olarak hayvancılık desteklerini köye gelen bakanlık personelinden(%23.2) 

öğrenmektedirler. Bu sonuçların yanı sıra yetiştiricilerin %87.5'i bölgelerinde hayvancılık ile 

ilgili devam eden herhangi bir program olmadığını ve uzun zamandan beri öğretici çalışmalar 

yapılmadığını belirtmektedirler. Hayvancılık çok yönlü bir faaliyet olup yeniliklerin 

yetiştiricilere benimsetilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi önem teşkil etmektedir. 

Çalışmalar ya da hayvancılığa eğilimi olan genç yetiştiriciler için yeni programlar uygulanması 

hayvancılığın geleceği açısından önem teşkil etmektedir. Yetiştiriciler desteklerden haberdar 

olmakla birlikle, destekleri başarılı bulmamaktadırlar(%74.1). Yetiştiriciler genel itibari ile 

bölgeleri için verilen desteklerden hayvan başına destek ve suni tohumlamadan doğan buzağı 

desteğinde faydalanmaktadırlar. Bu sonuçlar doğrultusunda Amasya ilin de hayvan başına 

destek ve buzağı desteği ödemelerinin en önemli destekleme kalemi olduğu söylene bilir. Bu 

bağlamda hayvancılık destek ödemeleri tekrar gözden geçirilmeli, destekleme miktarları ve 

desteklemelerin yapısı değerlendirilmelidir. 

 

ABSTRACT 

This study evaluated the effects of the animal husbandry subsidy policies in Turkey's province 

of Amasya. The study examined the extent to which breeders involved in Amasya's animal 

husbandry sector made use of government subsidies, and analyzed the effect of subsidies 

depending on businesses. The researcher classified the breeders into groups according to herd 

size and conducted a survey with 112 producers. The study also examined the animal stock in 

Turkey, particularly in Amasya and conducted projections for the year 2022. Based on its trend 

analyses, the percentage increases of animal stock between the years 2015-2022 were estimated 

and interpreted. Of the breeders, 41.1% found the subsidy payments to be attractive. They were 

important for breeders either for going into the animal husbandry business or sustaining such a 

business. Of the breeders, 94.6% had difficulty affording animal feed expenses, and 71.4% took 

animal husbandry subsidy payments. The region's most important animal husbandry problem is 

the high price of animal feed, which prevents breeders from buying new animals and increasing 

their herd sizes (51.1%). In general, the breeders learned about the animal husbandry subsidies 

from the government staff who came to their villages (23.2%). In addition, 87.5% of the 



 

 

breeders stated that no ongoing animal husbandry program was available in their region and no 

instruction had been conducted for a long time. Animal husbandry is a versatile business, and it 

is important to enable breeders to find out about innovations, see them in practice and adopt 

them. Conducting studies or establishing new programs for young breeders is also important for 

the future of the animal husbandry sector. The breeders were aware of the subsidies; however, 

they did not find them to be successful (74.1%). Of them, the breeders primarily made use of 

subsidy per animal and the subsidy for calves produced by artificial insemination, which makes 

these the most significant animal husbandry subsidies in Amasya. In this context, the amount of 

subsidy per animal and the structure of the subsidy payments should be reevaluated. 
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Domates Üreten İşletmelerde Damla Sulama Sistemlerinin 

Kullanımı ve Etkileyen Faktörler (Kazova Yöresi Örneği) 

 In Tomato Producing Enterprises Usage of Drip Irrigation Systems 

and Factors That Play Role (Sample of Kazova Region) 

ÖZET 

Araştırmada; Tokat ili Kazova Yöresinde domates üreten işletmelerde damla sulama sistemleri 

kullanımının benimsenme düzeyleri ve benimsenmesinde devlet kanalıyla yürütülmekte olan, 

bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi uygulamalarının etkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Üreticilere yönelik yapılan çalışmada; veriler 104 üretici ile 

karşılıklı görüşme tekniği ile anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anketlerden elde edilen 

veriler SPSS 17.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde yüzde ve 

frekans hesaplamaları ile ki-kare ve t testinden yararlanılmıştır. Ayrıca ikincil veriler olarak il ve 

ilçelerdeki resmi kurum ve kuruluşların verileri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TUİK 

ve FAO verileri kullanılmıştır. İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin % 75'nin 36 yaş ve 

üzerinde olduğu, yapılan gözlemlerde ve anket verilerinde işletme sahiplerinin yaş ortalamasının 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen veriler ışığında toprak analizi ve tarım sigortası 

yaptırma oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmada 104 işletmenin % 

65,4'ünün tarımsal gelirinin 30000 TL'den fazla olduğu, 59 işletmenin ise tarım dışı gelirinin 

olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmada, üreticilerin %76,7'sinin geleneksel ürün haline geldiği için, % 

61'inin iyi gelir getirmesi nedeniyle domates üretimini seçtikleri, % 58,3'nün Arazinin domates 

üretimi için elverişli olmasından dolayı tercih ettikleri, % 19,5'inin ise pazarlama sorununun 

olmayışından dolayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 104 üreticinin 89'unun 

basınçlı sulama sistemlerinden damla sulama yöntemini kullandıkları gözlenmiştir. Damla 

sulama sistemine geçişlerinde desteklemelerin payı %21,3 iken alınan eğitimler ve yayım 

faaliyetlerin payı % 74,1 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde 

işletmelerin damla sulama yöntemini çok yaygın bir şekilde kullandıkları, desteklemeler 

olmaksızın üreticilerin damla sulama yöntemine yoğun ilgi gösterebildikleri ve yöntemin 

sağladığı avantajların bilincinde olarak geleneksel yöntemlerden vazgeçtikleri belirlenmiştir. 

ABSTRACT 

In this text, it is aimed to investigate adoption level in usage of drip irrigation in tomato fields in 

Kazova Region in Tokat and in the adoption, application effects of individual irrigation, 

machinery and equipment purchases supports carried on by government. In the study conducted 

for the manufacturer; data were collected using questionnaires and interviews with 104 

manufacturer. The data obtained from the questionnaires were analyzed with SPSS 17.0 

software package. The analysis of the collected data percentage, frequency, and the chi-square 

and t tests were used. In addition, as secondary data, institutions in provinces and districts, 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock, TSI and FAO data were used. 75% of employers 

in surveyed areas were 36 years and over, age of employers were determined that the average 

high in the observations and survey data. In addition, it is understood that in the light of data, 

analysis of soil and agricultural insurance were a fairly low rate. In this study, 65.4% of 104 

enterprises' agricultural income was over 30000 TL and it has been determined that the 59 

enterprises don't have the non-agricultural income. In the study, it is determined that %76.7 of 

producers chose tomato because it is traditional product, %61 of producers chose because of its 

good income, %58.3 of producers prefer because of land conditions, %19.5 of producers chose 

tomato because of absence of marketing problem. It was observed that 89 from 104 producers 

participated in the study used drip irrigation in pressurized irrigation. The share of support in the 

transition to the drip irrigation system was %21.3, the share of training and extension activities was 

%74.1. As a result, it is indicated that enterprises commonly used drip irrigation system; producers took 

an interest in drip irrigation without any support and gave up traditional methods with fully aware of the 

advantages of this irrigation method. 
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Danışmanı Prof. Dr. Halil KIZILASLAN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 

Sinop İli Gerze İlçesinde Balık Tüketimi ile Balık Tüketimini 

Etkileyen Faktörler 

 Fish Consumption and the Factors that Effect Fish Consumption in 

Gerze District of Sinop 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Sinop İli Gerze ilçesinde yaşayan 352 hanehalkı ile 2014 yılı Nisan ve Mayıs 

aylarında yapılan anketlerle elde edilen veriler yardımıyla, balıketi tüketim alışkanlıkları 

incelenmiştir. Aynı zamanda, Sinop İli Gerze ilçedeki hanehalkının balık eti tüketicilerinin gelir 

seviyesi, balık eti tüketim miktarları, karar alma ve satın alma süreçleri ele alınmıştır. 

Tüketicilerin ortalama yaşı 38.3 yıl ve ortalama hanehalkısayısı 3,57 kişi olarak hesaplanmıştır. 

Hanehalkları üç farklı gelir grubuna göre incelenmiştir. Hanehalklarının ortalama aylık gelirleri 

2576,42 TL'dir. Tüketicilerin ortalama aylık gıda masrafları 877,67 TL olarak hesaplanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin % 95,74'i balık tüketmektedir. Balık etini tercih etme 

nedenlerinin başında lezzetli olması (%32,77) gelmektedir. En çok tercih edilen tuzlu su balık 

türü hamsidir. Tüketicilerin en çok tercih ettiği tatlı su balığı çeşidi alabalıktır(%61,46). En çok 

tüketim mevsimi kıştır. Pişirme yöntemi olarak en çok tavada pişirme(%41,19) kullanılmaktadır. 

Balığın en çok tüketildiği öğün akşamdır(%73).Balık en çok sabit balıkçıdan(%76,26) temin 

edilmekte olup temin edilen yerin tercih edilmesini en çok tazelik(%58,75) faktörü 

etkilemektedir. Araştırma sonucunda; balık eti tüketiminin tüketicilerin gelir seviyesi, gıda 

masrafları, eğitim durumu ve medeni durumla ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada 

tüketicilerin balığın temin yeri temin yerini tercih nedenleri gibi durumları incelenmiştir. Bu 

verilerin bir sonucu olarak Sinop İli Gerze ilçesinde tüketicilerin balıketi tüketimi konusunda 

duyarlı oldukları ancak ekonomik nedenlerle tüketicilerin sağlıklı beslenme için gerekli 

miktarda balık eti tüketemedikleri belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

In this study, with the help of 352 households and the questionnaires made on April and May in 

2014, fish meat habits have been analyzed. Besides this; income level of households' fish meat 

consumers in Gerze district, fish meat consumption level and the process of decision making-

purchasing have been analyzed. It has been estimated that the average age of the consumers is 

38,3 and the average population of household is 3,57.Households have been analyzed according 

to three income groups. It has been estimated that the households' average monthly income is 

2576,42 TL and the consumer's monthly food expense is 877,67 TL. According to the results of 

the survey; % 95,74 of the consumers eat fish. The most effective factor in preferring fish meat 

is as it's delicious (%32,77).The most preferred saltwater fish is 'Anchovy' (Hamsi). The most 

preferred freshwater fish is 'Salmon'(Alabalık) (%61,46).The most fish meat consumption is in 

winter. Fryingfish in a pan mostly used as a cooking method (%41,19). Also, Fish is mostly 

consumed in the evening as a meal. Fish is mostly bought from a stable fisherman. Freshness is 

the top factor that affect the preference of fish-buying. (%58,75) In the consequence of the 

study, it has been stated that fish meat-consuming is related with the income level of the 

consumers, food expenses, educational status and marital status. Also in this study, some 

conditions such as the fish-buying place have been analyzed. As a result of this study it has been 

stated that the consumers in Gerze district of Sinop are sensible in fish meat consuming, but they 

cannot consume enough fish meat for healthy nutrition because of economic problems. 
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Danışmanı Prof. Dr. Arslan Zafer GÜRLER 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Faaliyet 

Gösteren Süt ve Süt Ürünleri Sanayinin Yapısal Analizi 

 The Structural Analysis of The Milk and Dairy Products 

Industry That Functions in The TR83 (Amasya, Çorum, 

Samsun, Tokat) District 

 

ÖZET 

TR83 (Amasya. Çorum, Samsun, Tokat) Bölgesinde süt ve süt ürünleri alanında faaliyet 

gösteren işletmelerin; hammadde temininden başlayıp pazarlama aşamasına kadar 

geçen süre içerisinde gerçekleşen safhalar incelenerek sektörün durumu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda işletmelerin hammadde olarak kullandığı sütün temin yolları, 

hammadde miktarının yeterlilik durumu ve kalitesinin uygunluğu gibi konularda bilgiye 

ulaşılmıştır. Ayrıca, pazarlama aşamaları, pazarlama esnasında karşılaşılan sorunlar, 

rekabet alanları, pazarlama kanalları gibi hususlara yer verilmiştir. Bölgede faaliyet 

gösteren işletmelerin üretim çeşitliliği ve gelecek yatırımları ile gıda güvenliği ile ilgili 

tutumları irdelenmiştir. Son olarak, faaliyet gösteren işletmelerin üretim olanaklarını 

etkileyen faktörler ve gelecek ile ilgili hedefleri belirlenmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde; yüzde dağılımları, tanımlayıcı istatistikler ve Khi-kare analizleri 

kullanılmıştır. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to try to determine the last status of dairy sector from 

providing raw materials to marketing in TR83 which includes dairy companies in 

Amasya, Corum, Samsun and Tokat. In this context, it is firstly obtained many 

information in regards to how dairy companies have the raw materials, the adequacy 

and quality levels of these materials within this research. Secondly the marketing 

process in dairy sector, the problems in this process and competition areas of the sector 

are searched. Thirdly the production variety, future investments of companies and their 

attitudes to the food security are scrutinized. Finally some interviews with company 

owners or managers are held in order to determine some factors which affect production 

process of the companies and their future plans. Disintegration of percentages, 

complementary statistics and Chi-Square analyses were used in the evaluation of data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Nihat AKBOĞA 

Danışmanı Prof. Dr. Arslan Zafer GÜRLER 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Kuraklığın Tokat İli Merkez İlçedeki Yem Bitkileri Üretimi 

ve Koyun Yetiştiriciliği Yapan İşletmeler Üzerinde Etkileri 

 The Effects of Drought on Farms Producing Fodder Plants 

and Raising Sheep in The Central County of Tokat Province 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Tokat ili Merkez ilçeye bağlı köylerde yem bitkileri ve koyun yetiştiriciliği yapan 

işletmelerin kuraklıktan etkilenme durumlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 

kullanılan veriler, tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilen 157 işletmeyle yapılan 

anketlerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler 2015 yılına aittir. Çalışmada öncelikle iklim 

değişikliği incelenmiş olup, sonrasında iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kuraklığın 

durumu ele alınmıştır. Ayrıca yem bitkilerinin hayvancılık için önemi ve koyunculuğun genel 

durumu da bu çalışmada incelenmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerin ekili arazileri içerisinde 

yem bitkilerinin ekiliş oranının istenilen düzeylerde olmadığı tespit edilmiştir. İşletmelerin 

büyük bir çoğunluğunun hem yem bitkileri üretimlerinin hem de koyunculuk faaliyetlerinin 

kuraklıktan etkilendiği, son birkaç yıldır su kaynaklarında azalma görüldüğü belirlenmiştir. 

İşletmelerin koyunculuk faaliyetinde bulunurken en önemli gider kalemini yem bitkilerinin 

oluşturmaktadır. Bölgede kuraklığın olduğu yıllarda işletmelerin yem bitkileri üretimi yetersiz 

kalmaktadır. Bu durumda işletmelerin yem masraflarının arttığı bunun da karlılığı yüksek 

oranda düşürdüğü tespit edilmiştir. Çalışma sonuncunda İklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinin giderek arttığı ve kırsal alandaki nüfusun giderek azaldığı bir ortamda, işletmelerin 

mevcut sorunlarının da devam etmesi sonucunda sürdürülebilir bir işletme yapısının 

olamayacağı öngörülmekte ve kuraklık riskine karşı gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal 

üretim anlamında çeşitli önlemler alınması gerektiği düşünülmektedir. 

 

ABSTRACT 

This study intended to investigate the effects of drought on farms producing fodder plants and 

raising sheep in the villages of central county of Tokat province. The data used in the study 

were collected in 2015 through questionnaires administered to 157 farms which were selected 

based on stratified sampling method. First of all, the climate change was surveyed in the study; 

then, the effects of drought emerging as a result of climate change were addressed. In addition, 

the importance of fodder plants for animal husbandry and the general state of sheep farming 

were investigated. It was determined as a result of the study that the proportion of fodder plant 

cultivation in cultivated lands of the farms was not at a desired level. Additionally, it was found 

that both fodder plant production and sheep farming business of the vast majority of farms had 

been affected by the drought, and that there had been a decline in water resources in the past 

few years. Fodder plants make up the most significant expense item in farms during sheep 

farming. Fodder plant production of the farms can not meet the need in years of drought in the 

region. This causes an increase in the feed expenses of the farms and reduces the profitability at 

a high rate. In conclusion, the study predicts that a sustainable business structure will not be 

possible while the current problems of farms continue to exist in an environment where the 

negative impacts of climate change are growing and the rural population is declining gradually. 

In addition, it is thought that various measures should be taken against drought risk in terms of 

both plant production and animal husbandry. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 
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Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali SAKİN 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Kuru ve 

Sulu Şartlarda Performaslarının Değerlendirilmesi 

 Determination of Performances of Some Bread Wheat (Triticum 

aestivum L.) Cultivars in Dry and Iİrrigated Condı̇tı̇ons 

 

ÖZET 

Bu araştırma farklı ekmeklik buğday genotiplerinin kuru ve sulu şartlarda verim ve kalite 

özelliklerini araştırmak için 2012-2013 yetiştirme sezonunda Tokat-Kazova koşullarında 

yürütülmüştür. Tarla denemeleri; kuru ve sulu koşullarda 10'ar ekmeklik buğday genotipi ile 3 

tekerrürlü olarak Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur. Çalışmada sulu ve kuru 

şartlarda olgunlaşma süresi, metrekarede başak sayısı, başakta tane sayısı, tane verimi ve 

protein oranı dışında incelenen diğer özellikler bakımından genotipler arasında önemli 

farklılıklar elde edilmiştir. Kuru ve sulu koşullarda genotiplerin sırasıyla ortalama başaklanma 

süresi 170.9 ile 170.1 gün, olgunlaşma süresi 212.0 ile 213.1 gün, bitki boyu 90.4 ile 100.2 cm, 

metrekarede başak sayısı 599 ile 677 adet, başak uzunluğu 9.1 ile 9.2 cm, başakta başakçık 

sayısı 18.5 ile 18.6 adet, başakta tane sayısı 36 ile 34.3 adet, tek başak verimi 1.47 ile 1.55 g, 

bin tane ağırlığı 41.3 ile 45.1 g, hektolitre ağırlığı 78.7 ile 79.4 kg, tane verimi 453.6 ile 532.0 

kg/da, hasat indeksi % 35.3 ile 32.7, protein oranı % 8.7 ile 8.5 ve zeleny sedimantasyon değeri 

41.7 ile 36.0 ml olarak belirlenmiştir. Bir yıllık sonuçlar doğrultusunda sulu denemede kuru 

denemeye göre ortalama tane verimi daha yüksektir. Ayrıca kalite bakımından kuru 

koşullardaki genotiplerden sulu şartlarda yetiştirilen genotiplere göre daha yüksek değerler elde 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; araştırmada kuru ve sulu denemelerde verim ve kalite 

bakımından standart çeşitlerin yerini alabilecek genotiplerin olduğu belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to investigate yield and quality characters in the dry and irrigated 

conditions of different bread wheat genotypes in Tokat-Kazova conditions during 2014-2015 

growing season. Field experiments were established according to Randomized Complete Block 

Design as 3 replications with 10 bread wheat genotypes in the dry and irrigated conditions. In 

the experiment, significant differences were obtained among genotypes in terms of investigated 

other traits except for ripening period, the number of spike per square meter, the number of 

kernels per spike, grain yield and protein ratio in the irrigated and dry conditions. In the dry and 

irrigated conditions respectively the average of genotypes, heading period 170.9 and 170.1 day, 

ripening period 212.0 and 213.1 day, plant height 90.4 and 100.2 cm, the number of spike per 

square meter 599 and 677 number, spike length 9.1 and 9.2 cm, the number of spikelets per 

spike 18.5 and 18.6 number, the number of kernels per spike 36 and 34.3 number, single spike 

yield 1.47 and 1.55 g, thousand-seed weight 41.3 and 45.1 g, test weight 78.7 and 79.4 kg, grain 

yield 453.6 and 532.0 kg/da, harvest index 35.3 and 32.7 %, protein ratio 8.7 and 8.5 % and 

zeleny sedimentation value 41.7 and 36.0 ml was determined. According to results of one year 

average grain yield was higher than that in dry trial. Also higher values were obtained according 

to genotypes grown in irrigated conditions from genotypes in dry conditions in terms of quality. 

According to obtained results; in the research that the genotypes can replace standard varieties 

in terms of yield and quality in the dry and irrigated trials was determined. 
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Başlığı 

Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Kışlık ve Yazlık Ekilen Çörek 

Otu (Nigella sp.) Genotiplerinin Agronomik ve Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Determination of Agronomic and Quality Properties in Black 

Cumin (Nigella Sp.) Genotypes Sown in Winter and Spring Periods 

ÖZET 

Çörek otu (Nigella sp.) türleri Türkiye'de kullanılan önemli baharat bitkilerinden biridir. 

Türkiye'de çörek otu genellikle yazlık olarak ekimi yapılan bir bitki olup, kışı çok sert 

geçmeyen bazı bölgelerde kışlık ekilebilmektedir. Mevcut çalışmada Tokat Kazova Ekolojik 

Koşullarında çörek otu genotiplerinde yazlık ve kışlık ekimlerin etkileri araştırılmıştır. Çalışma 

2011-2012 ve 2012-2013 yılları vejetasyon dönemlerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal 

Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme alanlarında yürütülmüştür. Çalışmada 6 farklı genotip 

(GOÜ-1, GOÜ-2, GOÜ-3, OGÜ-5, OGÜ-15, OGÜ-35) kullanılmıştır. Deneme, tesadüf 

Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre kurulmuştur. Denemede, fenolojik 

özeliklerin yanında bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), kapsül sayısı (adet/bitki), bitki 

başına tohum verimi (g/bitki), biyolojik verim (kg/da), bin tane ağırlığı (g) tohum verimi 

(kg/da) gibi agronomik özellikler ile yağ oranı (%), yağ verimi (kg/da) ve yağ asitleri içeriği 

(%) gibi kalite özelikleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk yılında kış sert ve ilkbaharda bitkilerin 

ilk gelişme döneminde kurak geçtiğinden özellikle agronomik özellikler olumsuz etkilenmiş, 

kışlıklarda verimler düşük olmuştur. Çalışmanın ikinci yılında kış daha ılıman olup, kışlık 

ekimlerde verimler yüksek bulunmuştur. Deneme boyunca agronomik özeliklerden bitki boyu 

45.4-47.6 cm, dal sayısı 4.15-5.27 adet, kapsül sayısı 7.91-9.44 adet, bin tane ağırlığı 2.47-2.67 

g, bitki başına tohum verimi 1.16-1.50 g/bitki, biyolojik verim 146.1-334.6 kg/da, tohum verimi 

30.1-53.8 kg/da aralıklarında değişmiştir. Çalışmada çörek otunda tohum kalitesini belirleyen 

sabit yağ oranı ortalamaları kışlık (% 37.5) ve yazlık (% 37.6) ekimlerde birbirlerine yakın 

olmuştur. Yağ verimi ise 13.4-21.0 kg/da aralıklarında değişmiştir. Yağ asitleri bakımından ise 

oransal olarak en fazla bulunan yağ asitleri sırasıyla; linoleik asit, oleik asit ve palmitik asit 

olarak tespit edilmiştir. Deneme sonucunda kışı sert geçen bölgelerde bitkilerin zarar 

görebileceği, ayrıca verimlerin ilkbahar yağışlarına da önemli ölçüde bağlı kaldığı gözlenmiştir. 

Çalışmada ayrıca OGÜ-35 ve GOÜ-5 genotiplerinden en yüksek verim alındığı, bölge 

üreticilerine bu çeşitlerin tavsiye edilebileceği belirlenmiştir. 

ABSTRACT 

Black Cumin (Nigella sp.) species are one of important spices that are used in Turkey. In 

Turkey, the plant is usually sown in spring and in winter in some regions where winters are not 

so harsh. In this study, the effects of periods of spring and winter sowing on black cumin 

genotypes under Tokat Kazova ecological conditions were investigated. The study was 

conducted during 2011-2012 and 2012-2013 vegetation periods in the application areas of 

Gaziosmanpaşa University Agricultural Application and Research Centre. 6 different genotypes 

(GOU-1, GOU-2, GOU-3, OGU-5, OGU-15, OGU-35) were used in the study. The experiment 

was set up according split plot in a randomized complete block design. Besides phenological 

characteristics, such agronomic properties as plant height (cm), number of branches 

(number/plant), number of capsules (number/plant), seed yield per plant (number/plant), 

biological yield (kg/da), 1000-seed weight (g), seed yield (kg/da) and quality properties like oil 

content (%), oil yield (kg/da), and fatty acids (%) were also investigated. Because in the first 

year of the study the winter was harsh and the spring was dry during the early growing season 

of the plants, agronomic properties in particular were adversely affected and the yields in the 

winter sowing were low. In the second year of the study the winter was rather milder and higher 

yields were obtained in the periods of sowing. The agronomical properties, during the research, 

were varied as: plant height (45.4-47.6 cm), number of branches (4.15-5.27), number of 



 

 

capsules (7.91-9.44), 1000-seed weight (2.47-2.67 g), seed yield per plant (1.16-1.50 g/plant), 

biological yield (146.1-334.6 kg/da), seed yield (30.1-53.8 kg/da). In the study, the vegetable oil 

rate averages that determine the seed quality in black cumin were close to each other – in the 

winter sowing with 37.5 %, and in the summer sowing with 37.6 %. Oil yield changed between 

13.4 and 21.0 kg/da. In respect of fatty acids, proportionally, the most fatty acids were linoleic 

acid, oleic acid and palmitic acid respectively. It was observed, at the end of the research, that 

plants may get damaged in the regions where winters are harsh, and yields are largely 

dependent on spring rains. The highest seed yields were obtained in OGÜ-35 and GOÜ-5 

genotypes which are preferable for local grower. 
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Başlığı 

Tokat Ekolojik Koşullarında İki Farklı Ekinezya Türünün 

(Echinacea purpurea L. Moench ve E. pallida Nutt.) Verim ve 

Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi 

 Determination of Yield and Chemical Components for Two 

Different Echinacea Species [Echinacea purpurea (L.) Moench and 

E. pallida Nutt.] in Ecological Conditions of Tokat 

ÖZET 

Astaraceae familyasına ait Echinaceae cinsinin bazı türleri özelikle yurtdışında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu araştırma iki farklı ekinezya türünün (E. purpurea, E. pallida) Tokat 

ekolojik koşullarındaki adaptasyonu, iki farklı biçim döneminde (çiçeklenme başlangıcı, tam 

çiçeklenme) türlerin verimleri ve kalite özelikleri incelenmiştir. Tarla çalışmaları 2012 ve 2013 

vejetasyon döneminde iki yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, verim (taze herba, 

kuru herba, taze gövde, yaprak, çiçek; kuru gövde, yaprak, çiçek ), taze ve kuru herbada gövde, 

yaprak, çiçek oranları ile kimyasal (uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşenleri ve fenolik 

kompozisyon) özelikler incelenmiştir. Çalışmada en yüksek bitki boyu (110 cm) E. pallida 

türünden 2012 yılı tam çiçeklenme döneminden, en yüksek taze (3099 kg/da) ve kuru (744 

kg/da) herba verimleri, ilk yıl E. purpurea'da elde edilmiştir. Her iki türde taze ve kuru herbada 

gövde oranları yaprak ve çiçek oranlarından yüksek olmuştur. İkinci biçimlerde E. purpurea'da 

çiçek oranlarında önemli artışlar gözlenmiştir. En yüksek kuru gövde, yaprak ve çiçek verimleri 

(363 kg/da, 184 kg/da, 196 kg/da) E. purpurea'da türünde 2012 yılı tam çiçeklenme 

döneminden alınmıştır. Uçucu yağ oranı E. pallida'da % 0.01-0.15, E. purpurea'da % 0.04-0.20 

aralıklarında değişmiş en yüksek oran E. purpurea taze gövdelerinden elde edilmiştir. 

Germacrene D bileşeni en yüksek oranda her iki türün taze yapraklarında, α-pinen ise her iki 

türün gövde ve çiçeklerinde, limonen ve bornil asetat E. pallida'nın taze gövde ve çiçeklerinde 

yüksek oranlarda bulunan ana bileşenler olmuştur. Sisorik asit her iki türde en fazla bulunan 

fenolik bileşik olduğu ve en yüksek değerlere çiçeklerde (pallida 561.26 mg/kg, purpurea 

323.88 mg/kg) ulaşıldığı belirlenmiştir. Çalışmada Tokat – Kazova'da koşullarında her iki türün 

yetiştirilebileceği ve yüksek verimleri nedeniyle E. purpurea türüne öncelik verilebileceği 

belirlenmiştir. 

ABSTRACT 

Some species of Genus Echinaceae belonging to Astaraceae Family is used commonly as 

medicinal plants in especially Foreign Countries. The research was carried to determine 

adaptation, yield and qualities properties of two Echinacea species (Echinacea pallida, 

Echinacea purpurea) with two different harvest time (beginning of blooming, flowering) in 

Tokat ecology. Field studies were carried out during the two vegetation period in 2012 and 

2013. In this study, plant height, yield (fresh weigh of herb, stem, leaf, flower; dry weigh of 

herb, stem, leaf, flower) the ratio of stem, leaf and flower in fresh and dry herb with essential oil 

content and composition and phenolic components of samples were examined. As a result of the 

research, the highest plant height (110 cm) was received from E. pallida species at flowering 

period of 2012, while the highest weigh of fresh herb (3099 kg/d) and dried herb (744 kg/d) 

were obtained from E. purpurea in the first year of study. The rate of stem was higher than leaf 

and flower in fresh and dried herb of both two species. It was observed to an increasing in the 

rate of E. purpurea flowers at the time of second harvests. The highest yield of dried stem, leaf 

and flower with 363 kg/da, 184 kg/da, 196 kg/da, respectively, were obtained from E. purpurea 

at stage of full flowering time in 2012. Essential oil content of E. pallida and E. purpurea 

varied between 0.01-0.15% and 0.04-0.20%, respectively. The highest rate was detected at fresh 

stem of E. purpurea. Germacrene D was major components at the fresh leaves of both two 

species while α-pinene in stem and flower of these two species. Limonene and bornyl acetate 

were the main component of fresh stem and flower of E. pallida. It was determined that the 



 

 

cicoris acid was the major phenolic acid in two species. The highest rates of cicoric acid were 

obtained in pre-flowering of E. pallida with 561.26 mg/kg and E. purpurea with 323.88 mg/kg. 

As a result of the results, it was concluded that Echinacea species were cultivated commercially 

in Tokat-Kazova, and E. purpurea is preferable for grower as a result of higher yield than E. 

pallida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Hüseyin Vakıf MERCİMEK 

Danışmanı Prof. Dr. Güngör YILMAZ 
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Başlığı 

Oryantal Tütünde (Nicotiana tabacum L.) Hasat Sonrası Farklı 

Kurutma Sistemlerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri 

 The Effects of Different Curing Methods After The Harvest on 

Yield and Quality Parameters of Oriental Tobacco (Nicotiana 

tabacum L.) 

ÖZET 

Bu araştırma, Türkiye'de tütün üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla farklı kurutma 

yöntemlerinin, tütünlerin kimyasal bileşimi, verim ve randıman üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, 2014 yılında Uşak ili Ulubey ilçesinde üretici tarlasında, 

tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Araştırmada Sarıbağlar-407 çeşidi kullanılmış olup, örtü altı ve açık alanda geleneksel, file ve 

elek usulüyle kurutulan tütünlerde işleme öncesi, sonrası ile fermantasyon sonrasında nikotin 

oranı (%), indirgen şeker oranı (%), randıman değeri (%), verim kaybı (%) ve maliyet 

özellikleri incelenmiştir. Hasat sonrasında açık alanda kurutulan tütünlerde su kaybı %79.86 

iken, örtü altında %80.46 olmuştur. Kurutma yöntemlerinden geleneksel kurutmada %80.95 

olan su kaybı, elekte kurutmada %81.00, filede kurutmada ise %78.55 olarak saptanmıştır. Bir 

dekar alandan alınan tütün geleneksel yöntemle kurutulduğunda 68.00 kg/da iken örtü altında 

kurutulduğunda 66.87 kg'a düştüğü aynı ürün filede kurutulduğunda 69.88 kg/da, elekte 

kurutulduğunda ise 67.59 kg/da olduğu belirlenmiştir. Randıman değerleri bakımından açık 

alanda kurutulan tütünler %57.1 iken, örtü altında kurutulan tütünlerin randıman değeri %62.1 

olarak tespit edilmiştir. Her iki yöntemin ortalaması olarak geleneksel kurutmada randıman 

değeri %56.1 iken, bu değer elekte %59.5, filede kurutmada ise %63.3 olarak bulunmuştur. 

Kurutma yöntemleri nikotin ve indirgen şeker oranlarını da etkilemiş olup, geleneksel kurutma 

yöntemine göre file ve elekte kurutulan tütünlerin nikotin oranları daha düşük, indirgen şeker 

oranları ise daha yüksek elde edilmiştir. Kurutmada işçilik giderleri yönünden bir karşılaştırma 

yapıldığında, geleneksel kurutma için yapılan işçilik giderlerine göre elek (%40) ve filede 

(%19) kurutmanın daha ekonomik olduğu, en az işçilik giderinin, filede kurutma yönteminde 

ödendiği belirlenmiştir. 

ABSTRACT 

The research was carried out to investigate the effets of different curing methods on tobacco 

chemical composition, yield and quality to reduce the tobacco production cost in Turkey. The 

search was conducted in farmer and field in Ulubey condition, Usak in 2014. In the trial, 

Saribaglar-407 type tobacco was used and experimental design was Split, solit plot in a 

randomized with three replications. In the research, nicotine (%), reducing sugar (%), quality, 

yield loss (%) and cost properties was determined by curing them traditional (curing frames), 

wire screens and vento machine before and after manupilation with fermentation stage in the 

open area and under plastic cover. After the harvest, water deficiency of tobacco which was 

cured in open area were found 79.86% whereas tobacco which was cured under the plastic 

cover was determined 80.46%. According to the curing methods, water deficiency was 

determined 80.95% in traditional curing, 81.00% in wire screens and 78.55% in vento machine 

curing methods, respectively. The yield was identified 68.00 kg da-1 in traditional methods, 

66.87 kg da-1 under the plastic cover, 69.88 kg da-1 in vento machine curing and 67.59 kg da-1 

in wire screens methods, respectively. Quality was found 57.1% in open area whereas it was 

determined 62.1% under the plastic cover. Quality was obtained 56.1%, 59.5% and 63.3% in 

traditional method which is average of the both method, wire screens and vento machine 

methods, respectively. Different curing methods had significantly effect on nicotine and reducing sugar 

rate. Nicotine rate in wire screen and vento machine curing was lower than in traditional curing method 

whereas total reducing sugar in traditional method was higher than both methods. When we compared 

curing stage in terms of the labor cost, wire (19%) screen and vento (40%) machine labor costs were 

lower than the traditional method but the lowest labor cost was determined in vento machine method. 
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Başlığı 

Organik ve İnorganik Gübrelemenin Gümüşhane-Şiran Şartlarında 

Patatesin (Solanum tuberosum L.) Verim ve Verimle İlgili 

Özelliklerine Etkileri 

 The Effects of Organic and Inorganic Fertilizer on Potato Yield and 

Yield Components in Gümüşhane-Şı̇ran Locations 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2015 yılında Gümüşhane-Şiran şartlarında yapılmıştır. Çalışmada farklı organik 

gübre dozları, farklı inorganik N dozları ve her iki gübre kaynağının birlikte kullanımının 

patatesin verim ve verim ile ilgili özelliklerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma 

tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Araştırmada farklı organik ahır gübresi dozları (0, 500, 1000, 1500 ve 2000 

kg/da), farklı inorganik gübre dozları (fosfor ve potasyum 10'ar kg/da sabit olmak üzere; 0, 10, 

15, 20 ve 25 kg N/da) ile organik ve inorganik gübrelerin birlikte verildiği (tüm parsellerde 

1000 kg/da ahır gübresi ve 5 kg PK/da sabit olmak üzere; 0, 5, 7.5, 10 ve 12.5 kg N/da) gübre 

dozları kullanılmıştır. Çalışmada gübre tipleri ana parsellere, gübre dozları ise alt parsellere 

gelecek şekilde uygulanmıştır. Araştırmada Alegria patates çeşidi kullanılmış olup, çıkış, bitki 

boyu ve ana sap sayısı gibi morfolojik özellikler ile yumru verimi, ortalama yumru ağırlığı, 

ocak başına yumru sayısı, nişasta ve kuru madde oranı gibi verim ve kalite özellikleri 

incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; en yüksek yumru verimi 2589,2 kg/da ile 1000 kg 

organik gübreye ilaveten 7,5 kg N/da uygulamasından elde edilmiştir. Organik gübre 

kullanılmaksızın, sadece 20 kg N/da inorganik gübre uygulamasından ise 2569,6 kg/da verim 

elde edilmiştir. Bu iki uygulama arasında yumru verimi bakımından elde edilen farklılık, 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Sonuç olarak, Gümüşhane-Şiran şartlarında Alegria 

patates çeşidi ile yapılan bu çalışmada, organik ahır gübresinin yalın olarak uygulanmasının 

yumru verimi açısından yeterli olmadığı, kimyasal gübrelerle takviye edilerek verilmesinin daha 

uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in Gümüshane - Şiran location in 2015. The aim of this study is to 

determine the effect of different organic, inorganic and their combination on potato yield and 

yield properties. The experiment was conducted three replications according to split-plot 

randomized experimental design. In this research, different manure doses (0, 500, 1000, 1500 

and 2000 kg/da), different inorganic fertilizer doses (in all the plot phosphor and potassium 10 

kg/da; 0, 10, 15, 20 and 25 kg N/da), different organic and inorganic fertilizer doses (in all the 

plot 1000 kg/da yard manure and 5 kg PK/da; 0,5, 7,5, 10 and 12,5 kg N/da) were used. In 

study, type of fertilizer in main plots and fertilizer doses were used in sub plots. In this study, 

Alegria potato variety was used. Emergence duration, plant height, main stem number, 

morphological properties, tuber yield, tuber yield per hile, mean tuber weigh, starch rate and dry 

matter rate. Were investigated. According to the obtained data, the highest yield was obtained 

from application of 1000 kg organic and 7,5 kg/N da. The application 20 kg N/da gave yield 

2569,6 kg/da without organic fertilizer, and there is no sugnificont different in between two 

application. According to the results, conditions in Gümüşhane-Şiran, the application of only 

farm manure is not appropriate, enriched with chemical fertilizer is more appropriate in Alegria 

potato variety. 
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Başlığı 

Tokat Zile Ekolojik Koşullarında Ana Ürün Olarak 

Yetiştirilebilecek Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim 

ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Determination of Yield and Yield Characteristics of Maize (Zea 

mays L.) Cultivars for Slage as Main Crop Under Tokat/Zile 

Ecological Conditions 

 

ÖZET 

Bu araştırma 2015 yılı vejetasyon döneminde Tokat Zile ekolojik koşullarında ana ürün olarak 

yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerini belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç için özel tohumculuk firmalarından sağlanan 10 mısır 

çeşidinin 32K61, Arifiye, Bolson, Samada07, Karadeniz Yıldızı, Hido, Colonia, Tuono, 31Y43, 

34N24) bitki boyu, yaprak sayısı, tepe püskülü çıkarma süresi, koçan püskülü çıkarma süresi, 

yeşil ot verimi, yaprak/sap oranı, kuru madde verimi, koçan verimi ve ham protein oranları, 

ADF oranı, NDF oranı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kuru madde verimi 

bakımından çeşitler arasında istatiksel açıdan %1 düzeyinde farklılık bulunmakla birlikte ve 

ham protein oranı bakımından çeşitler arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. Kuru 

madde verimleri 850.35-1534.05 kg/da arasında değişiklik göstermiştir. Ham protein oranları 

%10.43-11.95 arasında değişiklik göstermiştir. Bitki boyları 239.9-299.4 cm, yaprak sayıları 

12.17-14.77 adet, tepe püskülü çıkarma gün sayıları 62.00-73.00 gün, koçan püskülü çıkarma 

gün sayıları 66.00-75.00 gün arasında değişiklik göstermiştir. ADF (Asid deterjan lif) %31,78-

36,92 ve NDF (Nötral deterjan lif) %48,67-59,40 olarak değişiklik göstermiştir. ADF 

bakımından bolson, NDF bakımından Karadeniz Yıldızı çeşidinin yüksek performans gösterdiği 

belirlenmiştir. Koçan verimleri 1857,9-2889,8 kg/da arasında değişirken en yüksek koçan 

verimi Samada07 çeşidinden elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre Tokat Zile ekolojik 

koşullarında kuru madde bakımından Hido, 31Y43, 34N24 ve 32K61, koçan verimi bakımından 

Samada07 çeşidinin yüksek performans gösterdiği belirlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

This research was conducted under the ecological conditions of Tokat/Zile Province in the 

vegetation period of 2015. The aim of the study was to determine theyield and yield 

characteristics of maize (Zea mays L.) cultivars for silage as second crop in Tokat ecological 

conditions. For this purpose, ten maize cultivars (32K61, Arifiye, Bolson, Samada07, Karadeniz 

Yıldızı, Hido, Colonia, Tuono, 31Y43, 34N24) were obtained from the private seed compaines. 

Plant height, leaf number, tasseling period, corncob silk period, dry matter yield, corncob yield, 

stover yield and crude protein ratio determined in these cultivars. The differences among the 

cultivars were found be statistically insignificant concerning dry matter yields and crude protein 

ratios. Dry matter yields ranged from 850.35-1534.05 kg/da. Crude protein ratios changed 

between 10.43 and 11,95% and the highest crude protein ratio was obtained from the cultivar. 

Plant heights, number of leaves, number of day in tasseling period and number of day in 

corncob silk period were found to be between 239.9 and 299.4 cm, 12.17 and 14.77, 62.00 and 

73.00, 66.00 and ve 75.00, respectively. ADF (Acid detergent fiber) from 31,78 to 36,92% and 

NDF (Nötr detergent fiber) from 48,67 to 59,40%. The cultivar Bolson for ADF volues showed 

high performance and the cultivar Karadeniz Yıldızı for NDF volues showed high performance. 

Corncob yields varied from 1857,9-2889,8 kg/da and the highest corncob yield was 

obtainedirom the cultivar Samada07. According to the results, it was found out that the cultivars 

Hido, 31Y43,34N24 and 32K61 for dry matter yield, the cultivar Samada07 for corncob yield 

values showed high performances. 
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Sivas Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi 

Genotiplerinin Tarımsal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

 A Research on Agricultural Characteristics of Some Forage 

Pea (Pisum arvense L.) Genotypes under Sivas Ecological 

Conditions 

 

ÖZET 
Bu araştırma, Sivas ekolojik koşullarında 2014-15 yetiştirme sezonunda, Cumhuriyet 

Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 

araştırma deneme alanında (Sivas-Merkez) bazı yem bezelyesi genotiplerinin tarımsal 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 4 adet ticari bezelye 

çeşidi ve ülkemizin farklı bölgelerinden toplanmış olan 40 adet yem bezelyesi genotipi 

kullanılmıştır. Araştırmada; çiçeklenme gün sayısı (271.0-295.0 gün), olgunlaşma 

süresi (282.6-316.6 gün), bitki boyu (34.7-120.7 cm), bakla uzunluğu (4.0-8.3 cm), 

bitkide bakla sayısı (2.6-13.7 adet), baklada tane sayısı (3.7-7.0 adet), bakla dökme, 

bakla çatlaması, soğuk zararı (1-5 skala), 1000 tane ağırlığı (60.0-256.7 g), ilk meyve 

yüksekliği (27.00-84.33 cm), tohum çapı (4.7-9.0 mm), tohum verimi (86.6-466.4 

kg/da), biyolojik verim (119.8-809.3 kg/da) gibi bazı özellikler incelenmiştir. 

 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine of agricultural characteristics of some forage 

pea genotypes under the Sivas ecological conditions in the vegetation period of 2014-

15. For this purpose, four commercial forage pea cultivars and fourteen forage pea 

genotypes were used. Flowering day numbers ranged from 271.0-295.0 days, maturing 

periods ragned from 282.6-316.6 days, plant height ranged from 34.7-120.7 cm, pod 

length ranged from 4.0-8.3 cm, pod number per plant ranged from 2.6-13.7, seed 

number per pod ranged from 3.7-7.0, 1000 seed weight ranged from 60.0-256.7 g, first 

pod height ranged from 27.00-84.33 cm, seed diameter ranged from 4.7-9.0 mm, seed 

yield ranged from 86.6-466.4 kg/da, biological yield ranged from 119.8-809.3 kg/da. 21 

genotypes. 
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Farklı Yetiştirme Şartlarının Patateste (Solunum tuberosum L.) 

Melezleme Başarısı ve Melez Tohum Üretimine Etkileri 

 The Effects of Different Growth Conditions on Hybridization 

Success and Seed Production in Potato Crosses 

 

ÖZET 

Bu araştırma, patateste farklı melezleme ortamlarının melez tohum üretimi ve melezleme 

başarısına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, 15 farklı kombinasyonda 

melezleme yapılmıştır. Araştırma 2015 yılında Tokat-Kazova (600 m) ve Artova (1200 m) 

şartlarında açık alan, polikarbon (sadece Tokat-Kazova), Tokat tül sera ve Tokat- Artova tül 

sera şartları olmak üzere 5 farklı ortamda yapılmıştır. Araştırmada ebeveyn bitkilerin bazı 

morfolojik özellikleri, çiçeklenme periyodu, melezleme yapılan çiçek sayısı, melez meyve 

sayısı, melez tohum sayısı gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen edilen bulgulara göre, 

toplam 2050 çiçekte melezleme yapılmış, bunlardan 374 meyve ve 17.722 adet melez tohum 

elde edilmiştir. Ortamlara göre Tokat-Kazova açık alanda 873, Tokat tül serada 4731, Tokat 

polikarbon serada ise 4891 adet melez tohum elde edilmiştir. Tokat Artova açık alanda 3879, 

Artova tül sera şartlarında ise 3348 adet melez patates tohumu alınmıştır. Melezleme yapılan 

ortamlarda melezleme başarısı en yüksek 978 adet çiçek melezlenerek, 119 meyve ve 4891 adet 

melez tohum elde edilen polikarbon sera ortamından elde edilmiştir. Melez tohum sayısına bitki 

boyu, çiçek sayısı, meyve sayısı ve meyve çapının olumlu etki yaptığı, ana dal ve yan dal 

sayılarının fazlalığı ise olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Diğer taraftan bu çalışmada 

kombinasyon uyumunun da önemli olduğu, bazı kombinasyonlarda fazla sayıda melez tohum 

elde edilirken, bazılarından elde edilemediği görülmüştür. 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effect of growing conditions on seed production and 

crossing success in potato. Study was conducted on a 15 different parental combinations of 

potato. Study was carried out in open field in Tokat-Kazova location (altitude 600 m), in open 

field in Artova location (altitude 1200 m), in net houses in Tokat and Artova locations and in 

controlled polycarbonate greenhouse in Tokat location. Traits such as some morphological 

characteristics of the parental plants, flowering period, the number of crosses made of flowers, 

number of hybrid fruits and number of hybrid seeds were examined. Results showed that a total 

of 2050 crosses were made of flowers, and 374 fruits and 17.722 hybrid seeds were obtained 

from them. According to the growing conditions, 873 hybrid seeds were obtained in open field, 

4731 in net greenhouse and 4891 in polycarbonate greenhouse in Tokat-Kazova. In the Tokat 

Artova, 3879 hybrid potato seeds were obtained in open field and 3348 in net greenhouse. The 

highest breeding success in the growing conditions used was taken from polycarbonate 

greenhouse by crossing 978 flowers, from which 119 fruits and 4891 hybrid seeds were 

obtained. There were positive correlations between the number of hybrid seeds and plant height, 

flower number, fruit number and fruit diameter, while there were negative correlations between 

number of hybrid seeds and excess number of main stems and side stems. On the other hand, it 

has been shown in the present study that parental combinations are important in the success of 

crossing in potato since many seeds were produced in some combinations while no seeds were 

obtained from some others. 
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Başlığı 
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin 

Çinko Gübrelemesine Tepkileri 

 Responses of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) 

Cultivars to Zinc Fertilization 

ÖZET 

Bu araştırma farklı ekmeklik buğday çeşitlerinin çinko gübrelemesine tepkilerini araştırmak 

için 2012-2013 yetiştirme sezonunda Tokat-Kazova koşullarında yürütülmüştür. Tarla 

denemeleri 3 tekerrürlü, 2 ana (-Zn ve +Zn), 20 çeşit konulu olacak şekilde Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur. Çinkosuz ve çinkolu ekimde çeşitlerin 

sırasıyla ortalama, başaklanma süresi 162.5 ile 163.3 gün, olgunlaşma süresi 207.3 ile 207.0 

gün, bitki boyu 97.0 ile 95.9 cm, metrekarede başak sayısı 572 ile 548 adet, başak uzunluğu 

8.7 ile 8.9 cm, başakta tane sayısı 35 ile 34 adet, tek başak verimi 1.59 ile 1.55 g, bin tane 

ağırlığı 36 ile 38 g, hektolitre ağırlığı 79.7 ile 79.8 kg, tane verimi 444.3 ile 423.5 kg/da, 

protein içeriği % 13.5 ile 13.8, sedimantasyon değeri 25.4 ile 25.5 ml, tanenin Fe değeri 

47.5 ile 47.3 ppm ve Zn değeri 29.2 ile 30.3 ppm olarak belirlenmiştir. Çalışmada çeşitler 

arasında çinkolu ekimde metrekarede başak sayısı bakımdan önemsiz bir fark saptanırken, 

incelenen diğer tüm karakterler bakımından ise hem çinkosuz hem de çinkolu ekimde 

önemli farklılıklar saptanmıştır. Ayrıca çinko uygulanmayan ve uygulanan ekimlerde 

incelenen tüm özelliklerin ortalama değerleri arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Bir 

yıllık sonuçlar doğrultusunda en yüksek tane verimi çinkosuz ekimde Selimiye (565.3 

kg/da) çinkolu ekimde Sönmez-2001 (507.3 kg/da) çeşitlerinden elde edilirken, en düşük 

tane verimi ise her iki ekimde de Syrena Odes'ka (-Zn de 284.3 kg/da, +Zn da 310.0 kg/da) 

çeşidinden elde edilmiştir. Çalışmada tane verimi bakımından üstün çeşitlerin protein 

oranlarının düşük olduğu ve çinko uygulamasının tane çinko içeriğinde önemli olmasa da 

bir artış meydana getirdiği saptanmıştır. 

ABSTRACT 

This research was conducted to investigate reactions to the zinc fertilization different bread 

wheat cultivars in Tokat-Kazova conditions during 2014-2015 growing season. Field tests; 

3 replication, 2 main (-Zn and +Zn), 20 cultivar topical to be, was founded according to 

Randomized Complete Block Design. In the zinc-free and zincous sowing respectively the 

average of cultivars, heading period 162.5 and 163.3 day, ripening period 207.3 and 207.0 

day, plant height 97.0 and 95.9 cm, the number of spike per square meter 572 and 548 

number, spike length 8.7 and 8.9 cm, the number of kernels per spike 35 and 34 number, 

single spike yield 1.59 and 1.55 g, thousand-seed weight 36 and 38 g, test weight 79.7 and 

79.8 kg, grain yield 444.3 and 423.5 kg/da, protein content 13.5 and 13.8 % sedimentation 

value 25.4 ile 25.5 ml, Fe value of grain 47.5 and 47.3 ppm and Zn value of grain 29.2 and 

30.3 ppm was determined. In the study determining not significant a different in terms of 

the number of spike per square meter among cultivars in the zincous sowing, significant 

differences were determined among cultivars in the both zinc-free and zincous sowing in 

investigated all traits. Also difference between average values of investigated all traits 

found insignificant in the zinc unapplied and applied sowing. According to results of one 

year the highest grain yield was obtained from cultivars Selimiye (565.3 kg/da) in the zinc-

free sowing Sönmez-2001 (507.3 kg/da) in the zincous sowing, lowest grain yield was 

obtained from cultivar Syrena Odes'ka (-Zn 284.3 kg/da, +Zn 310.0 kg/da) in the both 

sowing. In the research was determined that low protein content of superior varieties in 

terms of grain yield and bring about an increase although not significant in the grain zinc 

content of zinc application. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

ANABİLİM DALI 
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Öğrencinin Adı Soyadı Cabir Çağrı GENCE 

Danışmanı Doç. Dr. Halil ERDEM 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
T. spelta Genotiplerinin Bor Toksisitesine Karşı 

Dayanıklıklarının Belirlenmesi 

 Determination of Resistance of Triticum spelta to Boron 

Toxicity 

ÖZET 
Tarım alanlarındaki yüksek bor (B) düzeyleri bitkisel üretimi olumsuz şekilde etkileyen stres 

faktörlerinin arasında yer almaktadır. Söz konusu stres faktörü, bitki metabolizmasının 

işlevlerini engellemekte ve bitkilerde çeşitli zararlara neden olabilmektedirler. Özellikle kurak 

ve yarı kurak bölgelerde, tuzluluk problemi ile birlikte bor toksisitesi sorunu da 

görülebilmektedir. Bu tez çalışması 112 O 903 numaralı Tübitak Projesi kapsamında 2 yıllık 

tarla denemeleri sonucunda belirlenen 57 farklı T. spelta genotipinin bor toksisitesine karşı 

dayanıklılığı sera koşullarında test edilmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 3'er 

tekerrürlü olarak kurulan sera denemesinde kontrol ve 2 farklı bor (0, 25 ve 50 mg kg-1 B) 

uygulaması yapılmıştır. Bitkiler sapa kalkma döneminde (B toksisitesinin çıkması ile) hasat 

edilmiş ve bitki numunelerinde kuru madde verimi, yeşil aksam B, N, P, K, Fe ve Zn 

konsantrasyonları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bor uygulamaları ile T. spelta 

genotiplerinin bazılarının veriminde azalmalar görülürken, bazılarında ise artışların olduğu ve 

genotipler arasında ortaya çıkan bu artış ve azalışların istatiksel olarak önemli (P<0.01) olduğu 

görülmüştür. Kontrol uygulaması koşullarına (B0) göre toprağa B50 uygulaması ile kuru madde 

veriminde en fazla artış meydana gelen genotipler sırası ile SP 674 (% 22.56 artış), SP 705 (% 

21.54 artış) ve SP 475 (% 18.2 artış) olmuş, buna karşın SP 912 (% 27.79 azalış), SP 200 (% 

27.02 azalış) ve SP 913 (% 20.7 azalış)'de ise en fazla verim azalması meydana gelen genotipler 

olmuştur. Bunun yanında B uygulaması ile kuru madde verimlerinde artış meydana gelen 

genotiplerin kuru madde veriminde düşüş olanlara göre yeşil aksamlarına daha az B aldığı 

görülmüştür. Daha önce yapılan birçok çalışmada olduğu gibi; bitki türleri arasında olduğu gibi, 

aynı türün çeşitleri arasında da bor toksisitesine duyarlılık ve dayanıklılıkta büyük farkların 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

ABSTRACT 
High boron (B) level in agricultural areas is considered one of the stress factors affecting the 

plant production. The boron prevents the functioning of plant metabolisms and causes various 

damages to plants. The boron problem is particularly encountered in arid and semi-arid regions 

along with the salinity problem. In this study, the resistance of 57 different T spelta genotypes 

determined within the 2 year field studies of the TUBITAK project (No: 112 O 903) to boron 

toxicity were tested in greenhouse conditions. Three diferent B doses (0, 25 and 50 mg kg-1) 

were used in the randomized parcels trial with three replicates. Plants were harvested at stem 

elongation stage (with the appearance of B toxicity) and dry matter yield, B, N, P, K, Fe and Zn 

concentrations of green part of plants were determined. The yields of some of T. Spelta 

genotypes were decreased and some increased with B applications. The increases and decreases 

among genotypes were found to be statistically significant (P<0.01). The genotypes with the 

highest dry matter yield by B50 treatment as compared to B0 were SP 674 (22.56% increase), 

SP 705 (21.54% increase) and SP 475 (18.2% increase), respectively. On the other hand, the 

genotypes with the lowest yield when applied B50 were SP 912 (27.79% decrease), SP 200 

(27.02% decrease) and SP 913 (20.7% decrease), respectively. The green part B contents of the 

high yielding genotypes were lower than those of low yielding genotypes. As indicated in many 

of the earlier studies; the results revealed that resistance and sensivity to B differ among the 

species within the same variety as well as among the different varieties. 

 

 

 



 

 

Öğrencinin Adı Soyadı Mehmet DALKILINÇ 

Danışmanı Doç. Dr. Halil ERDEM 

Yüksek Lisans Tez 

Başlığı 
Triticum spelta Genotiplerinin Farklı Tuz 

Konsantrasyonlarına Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi 

 Assestment of Triticum spelta Resistance to Different Salt 

Concentratinons 

ÖZET 

Tuzluluk, kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel üretimi tehdit eden en önemli problemler 

arasındadır. Tuz stresi, bitkilerde çeşitli gelişim süreçlerinin yanında morfolojik, hücresel, 

fizyolojik ve moleküler seviyede pek çok aksaklıklara neden olmaktadır. Bu tez 

çalışmasında, 112 O 903 numaralı TUBITAK Projesi kapsamında 2 yıllık tarla denemeleri 

sonucunda belirlenen 57 farklı T. spelta genotipinin tuzluluğa karşı dayanıklılıkları sera 

koşullarında test edilmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulan sera denemesinde kontrol ve 2 farklı tuz (6 ve 12 dS/m NaCl) uygulaması 

yapılmıştır. Bitkiler sapa kalkma döneminde (tuz toksisitesinin çıkması ile) hasat edilmiş ve 

kuru madde verimi, yeşil aksam Na, K, N, P, Fe ve Zn konsantrasyonları ile K/Na oranları 

belirlenmiştir. Tuz uygulamaları ile T. spelta genotiplerinin yeşil aksam kuru madde 

verimlerinde istatistiksel olarak (P<0.01) önemli azalmalar olmuştur. Genotipler arasında 

verim azalması bakımından büyük farklılığın olduğu belirlenmiştir. Kontrol uygulaması ile 

karşılaştırıldığında 6 ve 12 dS/m tuz konsantrasyonlarında verimdeki azalmadan en az 

etkilenen genotip SP 348 (tuz 6 dozunda % 15, tuz 12 dozunda %53 azalış) iken, en fazla 

etkilenen genotip 6 dS/m tuz dozunda SP 5 (%58 azalış), 12 dS/m tuz dozunda ise SP 610 

(% 79 azalış) olmuştur. Tuz uygulamasının 6 dS/m olduğu koşullarında, kuru madde 

veriminde de olduğu gibi genotipler arasında yeşil aksamlarında en düşük Na bulunduran 

genotip SP 348 (% 0.15) iken SP 673 (% 0.41) nolu genotip en fazla Na konsantrasyonuna 

sahip olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda rapor edildiği gibi bitki türleri arasında 

hatta aynı türün çeşitleri arasında da tuz toksisitesine duyarlılık ve dayanıklılıkta büyük 

farkların olduğu görülmüştür. 

ABSTRACT 

Salinity is the most important problems threatening the arid and semi-arid regions. 

Increased salinity significantly limits crop production in agricultural areas. Salt stress, in 

addition to a variety of morphological evolution stages, cause many disruptions in cellular, 

physiological and molecular levels. In this study, under the TUBITAK Project (112 O 903), 

resistance to salinity of 57 different T. spelta genotypes determined from 2 years of field 

experiments were tested under greenhouse conditions. Control and two different salt (0, 6, 

and 12 dS/m) applications with three replications have been used in a randomized block 

design greenhouse experiment. Plants have been harvested at jointing stage (with the the 

apperarance of salt toxicities), and dry matter yield, green parts Na, K, N, P, Fe and Zn 

concentrations and K/Na ratio were determined. The results obtained showed that foliar dry 

matter yield significantly (P <0.01) reduced with increased salt concentrations. But, the 

yield difference among genotypes was not significant. Compared to the control, the SP 348 

genotype was the least affected (15% reduction under 6 dS/m and 53% decline under 12 

dS/m) and the SP 610 genotype was the most affected genotype (58% reduction under 6 

dS/m and 79% decline under 12 dS/m salt applications. Under 6 dS/m salt application 

conditions, the lowest Na concentration (0.15%) in green parts was obtained in SP 348 

genotype as in dry matter yield, SP 673 genotype had the highest (0.41%) Na concentration. 

As in many studies conducted before; large difference insensitivity and strength to salt 

toxicity among the varieties of the same species as among plant species have emerged. 
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Başlığı 
Doğal ve Islah Kapsamındaki Merlarda Bazı Toprak Kalite 

Değişkenlerinin Değişiminin Belirlenmesi 

 Assessment of Changes in Some Soil Quality Variables of 

Native Pastures and Pasteres Under a Remediation 

Programme 

 

ÖZET 

Meralar, işlemeli tarımın yapılması ve sürekli bitki örtüsü ile kaplı olmalarından dolayı 

eskosistem için oldukca öenmli görevler yerine getirmektedir. Özellikle karbon depolama 

gibi bir görevi yerine getiren meraların bu işlevleri yoğun ve zamansız otlatma ve amaç dışı 

kullanımlar tarafından tehdit edilmektedir. Bu çalışmanın amaçları; ıslah kapsamına alınan 

bir merada gübreleme ve tohumlama gibi tarımsal uygulamalar ile toprak kalitesinin nasıl 

değiştiğinin belirlenmesi, merada yer alan toprak özelliklerinin mesafeye bağlı 

değişkenliklerinin modellenmesi ve haritalanmasıdır. Toprak kalitesindeki değişim, aynı 

özelliklere sahip bitişik konumda bulunan ancak ıslah kapsamında olmayan meranın 

özellikleri ile karşılaştırılması ile belirlenmiştir. Toplam 651 da olan mera alanı 

200m*200m'lik gridlere ayrılmış ve gridlerin köşe noktalarında yüzey (0-20 cm) derinlikten 

toprak örnekleri alınmıştır. Meranın ıslah edilen bölümünde 73 ve ıslah dışında kalan 

alandan 43 olmak üzere toplam 120 toprak örneği alınmıştır. Toprakların tekstür, pH, 

elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde, değişebilir potasyum, değişebilir sodyum, 

bitkiye yarayışlı fosfor ve agregat stabilitesi analizleri yapılmıştır. Tüm alanın toprak 

kalitesi indeksi %87.01 iken bu değer ıslah kapsamına alınan kısımda %86.74 ve alınmayan 

kısımda ise %87.41'dir. Çalışma sonuçları, kısa bir süre içerisinde dahi ıslah kapsamına 

alınan meralarda, uygulanan gübreleme ve tohumlama faaliyeti ile toprağın kalitesinin 

değişim gösterebileceğini göstermiştir. Meraların sürdürülebilir olarak ekosistem 

servislerini yerine getirebilmeleri, toprak kalitelerinin korunması ve iyileştirilmesi ile 

mümkündür. 

ABSTRACT 

Pastures provide quite important ecosystem services due to not having tillage practices and 

permanent vegetation. Soil functions particularly carbon sequestration provided by the 

pastures are being threatened by intensive and inappropriate grazing along with unintended 

use. The purposes of this study were to demonstrate the changes of soil quality in a pasture 

that was under the reclamation coverage with application of the fertilization and seeding 

practices and to model and map the soil charecteristics of the pasture. The change in soil 

quality was determined by the comparison of quality scores obtained by the scores of 

adjacent pasture which was not under reclamation coverage. Total area of pasture is 651 da 

and the area was divided into 200*200 m square grids. Surface (0-20 cm) soil samples were 

collected from the nodes of each grid points. Total of 120 soil samples, 73 from reclaimed 

and 47 from non-reclaimed part of pasture were collected. Soils were analyzed for texture, 

pH, electrical conductivity, calcium carbonate, organic matter, exchangeable potassium, 

exchangeable sodium, plant available phosphorus and aggregate stability. Average soil 

quality score of whole pasture was 87.01% while it was 86.74% in non-reclaimed and 

87.41% in reclaimed part of the pasture. The results showed that short term fertilization and 

irrigation practices even may induce changes in quality of pasture soils. In order to perform 

ecosystem services in a sustainable way, soil qualities of pastures should be maintained and 

improved. 
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Başlığı 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama İle Aşağı Kelkit 

Havzası Eunıs Habitat Tiplerinin Tanımlanması Ve Potansiyel 

Ürün Yetiştirme Alanlarının Tespiti 

 Identifying Eunis Habitat Types and Determining Potential Crop-

Growıng Areas of Lower Kelkit Basin by using Geographic 

Information Systems and Remote Sensing 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Ketencik (Camelina sativa L.), Kurt Üzümü (Lycium barbarum L.) ve Mavi 

Yemiş (Vaccinium corymbosum L.) bitkilerinin Türkiye`nin Aşağı KelkitVadisi`nde (5597.45 

km²) en uygun yetiştirme alanlarının belirlenmesi ve haritalanmasıiçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 

ve Uzaktan Algılama teknolojilerine dayalı yeni bir yöntemgeliştirilmiştir. Geliştirilen 

metodoloji, (1) odaklanılan bitkilerin belirgin ekolojikisteklerinin literatür taraması ile 

belirlenmesine, (2) bu isteklerin CBS ortamında sorgulanabilecek bir tabloya dönüştürülmesine, 

(3) sorgulanabilir tablodaki ekolojik parametrelerin veri tabanlarının oluşturulmasına ve (4) 

oluşturulan veri tabanlarının CBS ortamında uzaysal analizine dayanmaktadır. Seçilen bitkilerin 

ekolojik istekleri göz önüne alınarak, topografik, iklim ve toprak veri tabanları kullanılabilir 

noktasal veriler ve Arc/GIS yazılımının Kriging (spherical semivariogram) interpolasyon 

yönteminden faydalanılarak üretilmiştir. Üretilen raster haritalar yükselti (m), eğim (%), bakı 

(doğu, batı, kuzey, güney yönleri), yıllık toplam yağış (mm), yıllık ortalama endüşük sıcaklık 

(Co), Ocak ayı en düşük sıcaklığı (Co), Mart ayı en düşük sıcaklığı (Co), arazi kullanım 

kabiliyet sınıfları (I-VIII), organik madde (%), pH, kum (%) ve kil (%) olarak özetlenebilir. 

Belirlenen uygun yetiştirme alanlarının habitat özelliklerini anlamak için, Avrupa Doğa Bilgi 

Sistemi (EUNIS) sınıflandırma kriterleri kullanılarak çalışma alanının bir habitat sınıfı haritası 

oluşturulmuştur. Ayrıca, her bir yetiştirme alanının bitki farklılık indeksi (NDVI) sınıflarını 

araştırmak için bir LANDSAT-8 OLI görüntüsünden faydalanılarak NDVI sınıfları haritası 

oluşturulmuştur. Sonuçlar AşağıKelkit Vadisinde Ketencik (Camelina Sativa L.), Kurt Üzümü 

(Lycium barbarum L.) ve Mavi Yemiş (Vaccinum corymbosum L.) bitkileri için en uygun 

yetiştirme alanlarının sırasıyla 10123, 2331 ve 1960 ha olduğunu göstermiştir. Bu alanların 

EUNIS habitat tipleri ve NDVI sınıfları da belirlenerek yorumlanmıştır. Geliştirilen metodoloji 

ve üretilen veri tabanlarının bundan sonraki planlı ve sürdürülebilir tarım çalışmalarında yol 

gösterici ve faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

ABSTRACT 

In this study, a new method based on geographic information systems (GIS) and remote sensing 

(RS) technologies was developed for determinining and mapping the most suitable growing 

areas of Camelina (Camelina sativa L.), Goji Berry (Lycium barbarum L.) and Blue Berry 

(Vaccinium corymbosum L.) plants in the Lower Kelkit Basin (5597.45 km²) of Turkey. The 

developed methodology is based on (1) determining the specific ecological requirements of the 

focused plants through literature review, (2) converting these requirements into a questionable 

table in the GIS environment, (3) creation the spatial database of ecological parameters in the 

questionable table, and (4) spatial analysis of created database in GIS. Considering ecological 

requirements of selected plants, databases of topography, climate and soil were established by 

utilizing point data and Kriging (spherical semivariogram) interpolasyon method in Arc/GIS 

software. Considering ecological requirements of the selected plants, topographic, climatic and 

soil databases were produced by utilizing available point data and Kriging (spherical 

semivariogram) interpolasyon method in Arc/GIS software. Produced raster maps can be 

summarized as elevation (m), slope (%), aspect (eastings, westings, northings and southings), 

annual total precipitation (mm), annual mean minimum temperature (Co), minimum 

temperature of January (Co), minimum temperature of March (Co), land use capability classes 



 

 

(I-VIII), organic matter (%), pH, sand (%) and clay (%). In order to understand the habitat 

characteristics of determined suitable growing areas, a habitat type map of the study area was 

produced by using European Nature Information System (EUNIS) classification criteria. To 

research NDVI classes of each growing area, a normalized difference vegetation index (NDVI) 

map was also produced by utilizing a LANDSAT-8 OLI image. Results showed that the most 

suitable growing areas for Ketencik (Camelina Sativa L.), Goji Berry (Lycium barbarum L.), 

and Blue Berry (Vaccinum corymbosum L.) are 10123, 1331, and 1960 ha, respectively. EUNIS 

habitat types and NDVI classes of these areas were also determined and interpreted. It is thought 

that the developed methodology and produced spatial databases would be useful for the future 

planning and sustainable agriculture studies. 
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Başlığı 
Asma Fidanların Gelişimi ve Mineral Madde Alımı Üzerine 

IBA (Indol bütrik asit) Uygulamalarının Etkileri  

 Effects Of IBA (Indole-3-Butyric Acid) Treatments on 

Development and Mineral uptake of Grapevine Cuttings 

 

ÖZET 

Bu çalışma indol butyric acid dozlarının IBA (0, 500, 1000 ve 2000 ppm) altı asma 

çeşidi (R. Globe, Black Seedles, Trakya İlkeren, Crimson Seedles, Michele Palieri ve 

Alphonse Lavalle) çeliklerinin kök gelişimi ve mineral madde alımı üzerine etkilerini 

belirmek için yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 

tekrarlı olarak bir saksı çalışması olarak yürütülmüştür. Her saksıda bir asma çeliği 

dikilmiş ve bitkilerin gelişimleri sağlanması için her saksıya 200 ppm N, 80 ppm P2O5 

ve 125 ppm K2O verilmiştir. Bitkilerde yaprak sayısı, kök ve gövde yaş ve kuru 

ağırlıkları ölçülmüş, yaprak klorofil miktarları ve bitkinin yapraklarında azot, fosfor ve 

potasyum kapsamlarına bakılmıştır. IBA dozları artıkça bitkilerin kök ağırlıkları ve 

yaprak ağırlıklarında önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bitkilerin topraktan kaldırdığı N, P 

ve K miktarları kontrole gore 1000 ve 2000 ppm IBA uygulamalarında artış 

göstermiştir. İncelenen özellikler üzerine çeşitlerin etkisi önemli bulunmuştur. IBA 

uygulamasının yapıldığı bu çalışmada 2000 ppm IBA uygulamasıyla asma fidanları 

daha fazla biyokütle elde etmiş olup aynı zamanda besin elementi alımıda artmıştır. 

 

ABSTRACT 

The present study was conducted to determine the effects of different indole butyric 

acid concentrations (IBA, 0, 500, 1000 and 2000 ppm) on root development and 

mineral uptake of cuttings of three different grapevine cultivars (R. Globe, Black 

Seedles, Trakya Ilkeren, Crimson Seedles, Michele Palieri ve Alphonse). A pot 

experiment was conducted in a completely randomized block design with 3 replications. 

Cuttings were planted in pots and 200 mg kg
-1

 N, 80 mg kg-1 P2O5 and 125 mg kg
-1

 

K2O were supplied to each pot to support the growth of saplings. Fresh and dry root and 

leaf weights, leaf number, leaf clorofil were measured and leaf nitrogen, phosphorus 

and potassium contents were analyzed. Compared to control (0 ppm IBA) treatment, 

significant increases were observed in root and leaf weights with increasing IBA 

concentrations. Increased N, P and K uptakes were also observed at 1000 and 2000 ppm 

IBA treatments. The results clearly demonstrated that IBA treatments improved 

biomass and mineral uptake of grapevine cuttings. 
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Başlığı 
Farklı Tarımsal Atıklardan Üretilen Biyocharların Çeşitli 

Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Determination of Various Physical and Chemical 

Characteristics of Biochars Produced from Different 

Agricultural Wastes 

ÖZET 
Biyoçar yüksek katyon değişim kapasitesi (KDK), spesifik yüzey alanı (SYA), su tutma 

kapasitesi ve zengin besin elementi içeriğinden dolayı toprakların çeşitli fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerini iyileştirir. Bu çalışmanın amaçları; çoğunluğu lokal olarak bulunabilen 22 

farklı biyokütlenin tarımsal potansiyel faydalarını araştırmak için yavaş pirolizleri ile üretilmiş 

biyoçarlarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. Biyoçarlar 

500 oC de kül fırını içerisine yerleştirilen ağzı kapalı kaplarda üretilmiştir. Biyoçarlar SYA, 

tarla kapasitesi (TK), solma noktası (SN), bitkiye yarayışlı su içeriği (YSI), pH, elektriksel 

iletkenlik (EC), KDK, toplam karbon (TC), toplam azot (TN), bitkiye yarayışlı fosfor (P), 

potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn) ve mangan 

(Mn) konsantrasyonları bakımından analiz edilmişlerdir. Biyoçarlar karakterize edilen özelikler 

açısından önemli düzeyde farklılıklar göstermişlerdir. En yüksek değeri (%91.9) çam talaşında 

olan toplam C, biyoçarlar arasında en yüksek değişkenliğe sahip olan özelliktir. Hammadde 

içeriğinde bulunan P ve K'un önemli bir kısmı biyoçarda konsantre olmuştur ve biyoçardaki 

konsantrasyonu hammaddedekinden 2 ile 4 kat daha fazladır. Biyoçarların KDK değerleri 79.5 

cmol kg-1 (biber atığı biyoçarı) ile 5.77 cmol kg-1 (çam talaşı) arasında değişmiştir. 

Biyoçarların KDK ve SYA değerleri birbirleri ile istatistiksel olarak önemli düzeyde negatif 

korelasyon göstermiştir (P<0.01, r = -0.70). Bu durumun piroliz esnasında kaybolan 

fonksiyonel gruplar ile ilişkili olma olasılığı yüksektir. Çalışma sonunda elde edilen veriler 

hammaddeye bağlı olmakla birlikte üretilen bir kısım biyoçarların besin elementi kaynağı olma 

ve aynı zamanda toprağın kalitesini arttırma potansiyeli olduğunu göstermiştir. KDK değeri 

yüksek olan biyoçarlar özellikle kumlu, düşük KDK değerine ve organik madde içeriğine sahip 

topraklarda kullanılabilirler. 

ABSTRACT 
Biochar improves many physical, chemical and biological characteristics of soils due to its high 

cation exchange capacity (CEC), specific surface area (SSA), water holding capacity and rich 

plant nutrient content. The purposes of this study were to characterize and compare some 

physical and chemical properties of twenty two biochars produced by slow pyrolysis of several 

feedstocks mainly locally available agricultural residues to elucidate their potential agronomic 

benefits. Biochars were produced at 500 oC in an ingeniously developed reactor. The biochars 

were characterized for SSA, field capacity (FC), wilting point (WP), plant available water 

content (AW), pH, electrical conductivity (EC), CEC, total carbon (C), total nitrogen (N), plant 

available phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), cupper 

(Cu), zinc (Zn) and manganese (Mn) concentrations. The characteristics determined were varied 

considerably among biochars. Total C contents were highly variable with values up to 91.9% 

for pine sawdust. Phosphorus and K in feedstocks were concentrated in the biochars and were 

two to four times higher in the biochars. The CEC of biochars varied from 79.5 cmol kg-1 

(pepper plant residues) to 5.77 cmol kg-1 (poplar sawdust). The CEC and SSA of biochars had 

significant negative correlation (P<0.01, r = -0.70) that probably be attributed to the loss of 

functional groups during pyrolysis of feedstocks. The results revealed that depending on 

feedstock, some biochars have potential to serve as nutrient sources as well as additive to 

improve soil quality. The biochars with high CEC can be used in sandy soils with low CEC and 

organic matter contents. 
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Başlığı  
Romanov Kuzularında Değişik Vücut Ölçüleri Bakımından 

Büyüme Eğrisinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller 

ile Belirlenmesi 

 Determining of Growth Curve with Linear and Non-Linear 

Models in Terms of Varied Body Sizes for Romanov Lambs 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, Romanov kuzularının beden ölçülerindeki değişimi tanımlayabilmek amacı ile 

doğrusal ve doğrusal olmayan modeller arasından en iyi modelin tespit edilmesi hedeflenmiştir. 

Bu amaçla Rusya’nın Nikopol eyaletinden Niksar Gürçeşme köyüne getirilen Romanov koyun 

ırkı kuzularının vücut ölçüleri doğumdan 180. günlük yaşa kadar kayıt altına alınmıştır. 

Çalışmada doğrusal modellerden, Linear model, Kuadratik model, Kubik model, doğrusal 

olmayan modellerden ise, Lojistik model, Bertalanffy model, Gompertz model, Richard model, 

Brody model, Negatif Eksponensiyal model kullanılmıştır. Kullanılan modellerin hangisinin 

daha uyumlu olduğuna karar verebilmek için belirtme katsayısı (R2) ile hata kareler ortalaması 

(HKO) değerlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca bu modellere ait parametreler ve standart 

hatalarıda dikkate alınmıştır. Yapılan araştırmada canlı ağırlıkta en yüksek R2 değeri 0.992 

olarak, cidago yüksekliğinde en yüksek R2 değeri 0.993 olarak, göğüs derinliğinde en yüksek R2 

değeri 0.988 olarak, kürekler arkası göğüs genişliğinde en yüksek R2 değeri 0.990 olarak, vücut 

uzunluğunda en yüksek R2 değeri 0.986 olarak ve göğüs çevresinde en yüksek R2 değeri 0.989 

olarak, sağrı yükseklğinde en yüksek R2 değeri 0.993 olarak, kulak uzunluğunda en yüksek R2 

değeri 0.988 olarak, baş uzunluğunda en yüksek R2 değeri 0.983 olarak bulunmuştur. Ele alınan 

bütün vücut özlliklerinde en yüksek R2 değeri kubik modelden elde edilmiştir. Bu sonuçlara 

göre Romanov kuzularının ele alınan tüm vücut ölçülerinin gelişimini en iyi açıklayan ve 

büyüme eğrilerine en uyumlu modelin Kubik model olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca richard ve 

negatif eksponensiyal model hariç diğer modeler, kubik modele yakın değerler vermiştir. 

 

ABSTRACT 
In this study, determining best model between linear and non linear models to define body size 

changes of Romanov lambs is aimed. For this purpose, body size changes of Romanov lambs 

which were brought to Niksar Gürçeşme village from Russia Nikopol state are recorded from 

birth to 180 days old. In this study Linear model, Quadratic model, Cubic model are used from 

between Linear models and Logistic model, Bertalanffy model, Gompertz model, Richard 

model, Brody model, Negative Exponetial model are used from between nonlinear models. 

Coefficent of determination (R2) and Mean Square Error (MSE) are used to decide on which 

model is more compatible between these models. Parametes and standard errors of these models 

are also considered. In the research, max R2 value of 0.992 obtained for live weight from cubic 

model, max R2 value of 0.993 obtained for height of withers from cubic model,max R2 value of 

0.988 obtained for chest depth from cubic model, max R2 value of 0.990 obtained for withers 

width from cubic model, max R2 value of 0.986 obtained for body length from cubic model and 

max R2 value 0.989 obtained for chest girth from cubic model, max R2 value of 0.993 obtained 

for height at rump from cubic model, max R2 value of 0.988 obtained for ear length from cubic 

model, max R2 value of 0.983 obtained for head length from cubic model. According to these 

results, cubic model is determined as the most compatible model about explaining development 

of all body sizes of Romanov lambs in a best way and cubic model is the most compatible 

model with growth curves. Except for the richard and negative exponential model, other models 

gave close values to the cubic model. 
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Doğal Antioksidanların İlavesinin Besi Performansı ve Stresin Bazı 
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 The Effects of Natural Antioxidants Supplementation to Diet of 

Japanese Quails Reared in Normal and High Temperature and Feed 

Reduced-Protein Diets on Growth Performance Ans Some Stress 

Parameters 

 

ÖZET 

Bu araştırma, normal ve yüksek sıcaklığa maruz bırakılan ve düşük protein içerikli rasyonla 

beslenen Japon bıldırcınlarının rasyonuna vitamin E ve 2 farklı doğal antioksidan kaynağının 

ayrı ayrı ilavesinin performans ile kan, serum ve kesim parametreleri üzerine olan etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Toplam 640 adet 14 günlük yaştaki bıldırcınlar 4 tekerrürlü 

ve her bir tekerrürde 16 adet olmak üzere 10 deneme ünitesine ayrılmıştır. Deneme süresince ilk 

5 deneme grubu normal sıcaklığa (22
0
C) ve diğer 5 deneme grubu ise yüksek sıcaklığa (34

0
C) 

maruz bırakılmıştır. Her bir sıcaklık grubundaki etlik bıldırcınlar normal protein içerikli (% 24 

ham protein) rasyon, düşük protein içerikli rasyon (% 21) ve düşük protein içerikli rasyona 200 

ppm düzeyinde vitamin E, nar kabuğu ekstraktı ve elma kabuğu ekstraktının ayrı ayrı ilavesiyle 

hazırlanan rasyonlarla beslenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yüksek sıcaklık normal çevre 

sıcaklığına nazaran etlik bıldırcınların besi sonu (35. gün) canlı ağırlığını ve, 14-35 günlük 

periyotta canlı ağırlık artışını önemli derecede azaltmış, yem tüketimini artırmış ve yemden 

yararlanma oranını ise azaltmıştır. Yüksek sıcaklık, normal çevre sıcaklığına maruz bırakmaya 

nazaran etlik bıldırcınlarda kanın hematokrit değerini azaltırken, kanın heterofil/lenfosit oranını 

artırmıştır. Normal proteinli, düşük protein+vitamin E ilaveli ve düşük protein+nar kabuğu 

ekstraktı ilaveli rasyonlarla besleme etlik bıldrıcınların heterofil/lenfosit oranını, düşük proteinli 

ve düşük protein+elma kabuğu ekstraktı ilaveli rasyonlarla beslenenlere nazaran önemli 

derecede azaltırken, karaciğerin glutatiyon peroksidaz enziminin aktivitesini önemli derecede 

artırmıştır. Dahası yüksek sıcaklık etlik bıldırcınların karaciğer katalaz ve glutatiyon peroksidaz 

enzimlerinin aktivitesini, serum ürik asit düzeyini, karaciğerin nispi ağırlığını sıcak ve soğuk 

karkas randımanını azaltmış, kalbin sağ karıncığının toplam kalp ağırlığına oranını artırmıştır. 

Sonuç olarak; özellikle yüksek sıcaklığa maruz bırakma ve düşük ham protein içerikli karma 

yemle besleme durumunda etlik bıldırcınlarda oksidatif stresin önlenmesi amacıyla karma yeme 

vitamin E veya nar kabuğu ekstraktının ilave edilmesi önerilmektedir. 

 

ABSTRACT 

The present study was planned to compare the effects of supplementation of two different 

natural antioxidants sources alone instead of vitamin E in Japanese quails fed reduced protein 

diets and exposed to normal or high temperature on growth performance, blood, serum and 

slaughtering parameters. A total of 640 14 d-old quails were assigned to ten experimental groups 

with 4 replicats each containing 16 quails. During the experiment, the first 5 experimental 

groups were exposed to normal temperature (22°C) and the other experimental groups were 

reared to high temperature (34° C). Quails in each temperature treatments were fed a normal 

protein diet (NPD), a reduced-protein diet (RPD), the RPD supplemented with vitamin E 

(RPD+VE), the RPD supplemented with pomegranate peel extract (RPD+PPE) and the RPD 

supplemented with apple peel extract (APE) alone at 200 ppm level. According to the research 

results, heat stress significantly decreased the body weight at 35 day of age, reduced the body 

weight gain, increased the feed intake and deteriorated the feed conversion ratio of quails during 

the period of 14-35 days of age compared to that of quails exposed to normal temperature. 

Morever, heat stress significantly reduced blood hematocrit value and increased the 



 

 

heterophil:lenfocyte ratio of quails compared to that of quails reared at normal temperature. 

Feeding with NPD, RPD+VE and RPD+PPE diets significantly decreased the 

heterophil:lenfocyte ratio and increased liver glutathione peroxidase activity of quails compared 

to those of quails fed RPD and RPD+APE diets. Furthermore, heat stress significantly reduced 

liver catalase and glutathione peroxidase activities, plasma uric acid level, the relative weight of 

liver, hot and cold carcass yields, on the other hand, significantly increased the right to total 

ventricular weight ratio of quails. compared to that of quails reared at normal temperature. 

Morever, the dietary supplementation of vitamin E and pomegranate peeel extract at feeding the 

reduced-protein diet of quails reared to either normal temperature or high temperature positively 

affected the blood heterophil:lenfocyte ratio and liver glutathione peroxidase activity. As a 

result, the dietary supplementation of vitamin E and pomegranate peel extract may be proposed 

to inhibit the oxidative stress in quails especially reared high temperature and fed reduced-

protein diet. 
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Tokat İlinde Yetiştirilen Kılkeçilerinde Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut 

Ölçülerinin Belirlenmesi  

 Determination of Live Weights and Some Body Measurements of 

Hair Goats Raised in Tokat 

 

ÖZET 

Bu çalışma Tokat İli Merkez ilçesine bağlı 6 köyde 7 ayrı keçi sürüsü incelenerek kıl keçilerinin 

bazı morfolojik özelliklerinin tanımlanması amacı için yapılmıştır. Araştırmada farklı 

varyetelere ait (Akger, Çal, Göğ, Kızılger ve Siyah) değişik yaşlardaki (1.5; 2.5; 3.5; 4.5 ve >5.5 

yaş) 270 keçi ve 56 teke ye ait canlı ağırlık ile cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, vücut 

uzunluğu, sağrı genişliği, göğüs genişliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi, baş uzunluğu, kulak 

genişliği, kulak uzunluğu ve ön incik çevresinden oluşan 11 beden ölçüsü alınmıştır. Bu 

özelliklere ait ortalamalar sırası ile; 54.00 kg, 74.68 cm, 75.81 cm, 74.74 cm, 19.45 cm, 13.34 

cm, 31.28 cm, 67.40 cm, 25.19 cm, 8.30 cm, 18.68 cm ve 9.49 cm olarak bulunmuştur. Sonuç 

olarak tüm özellikler bakımından kulak uzunluğu hariç erkek Kıl Keçisi dişilere göre üstünlük 

sağlamıştır. Hem canlı ağırlık bakımından hemde diğer özellikler bakımından Çal varyetesi ve 

Kızılger varyetesi diğer varyetelere göre daha üstün olduğu söylenebilir. Dolayısı ile yapılacak 

ıslah çalışmalarında morfolojik özellik bakımından bu iki varyete tercih edilebilir 

 

ABSTRACT 

This study was carried out for the purpose of defining some morphological features of hairy 

goats by examining 7 different goat flocks in 6 villages of Tokat province. In the study, body 

weight, wither height, rump height, body length, rump width, chest width, chest depth, hearth 

girth, head length, ear width, ear length, and anterior shin of 270 goats and 56 goats belonging to 

different varieties (Akger, Çal, Göğ, Kızıl and Siyah) in different ages (1.5; 2.5; 3.5; 4.5 and 5.5 

years) were measured. Mean values of the traits were; 54.00 kg, 74.68 cm, 75.81 cm, 74.74 cm, 

19.45 cm, 13.34 cm, 31.28 cm, 67.40 cm, 25.19 cm, 8.30 cm, 18.68 cm and 9.49 cm, 

respectively. As a result, for all features, except for the ear length, the male hair goats superior 

to the females. It can be said that Çal and Kızılger varieties are superior to other varieties both in 

terms of live weight and other characteristics. Therefore, these two varieties may be preferred in 

terms of morphological characteristics in breeding studies to be carried out. 
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