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KONGRE PROGRAMI 

NOT:  

• Kongre merkezinin kuralları gereğince kongre alanına sadece sunum yapacak kişi alınabilecektir. Refakatçi veya Dinleyici olması durumunda önceden dinleyici 

ücreti yatırılması gerekmektedir. 

• Oturum başlamadan önce tüm katılımcıların sunum salonunda bulunmaları gerekmektedir . Oturum başladıktan sonra kimse salona alınmayacaktır. 

• Kongre katılım sertifikaları, tüm katılımcıların sunumları bitince verilecektir. 

• Sunum süresi her bildiri için 10 dakikadır.  

SELÇUK  ZİRVESİ 

2. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

7-8 Aralık  2019 

KONYA 

07 Aralık  2019 

KAYIT İŞLEMLERİ:          8:30 – 9:00                                                

Salon1: OTURUM 1  

 

9:00-10:30        10:45 – 12:30  

 

 
Salon 2 : OTURUM 1  

 

9:00-10:30        10:45 – 12:30 

 Salon 3: OTURUM 1  

 

9:00-10:30        10:45 – 12:30 
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI 

DAĞERİ 

OTURUM BAŞKANI: ASSOC. PROF.  METİN 

ÜNAL 

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. 

MEHPARE TOKAY ARGAN 

sultan  DR. ÖĞR. ÜY. GÖZDE ÖZKAN TÜKEL 

 

A Note On Generalized Torsion Energy Action 

MUHAMMET YILDIRIM 

 

Türkçe Dersinde Poltika Okuryazarlığına 

Yer Verilmeli Mi? 

PINAR ARIBAL 

PROF.DR. ŞULE COŞKUN CEVHER 

 

2,4 Dinitrofenol Uygulamasının Karaciğer Dokusu 

Malondialdehit Ve Glutatyon Düzeyleri Üzerine 

Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜY. GÖZDE ÖZKAN TÜKEL 

DR. ÖĞR. ÜY. TUNAHAN TURHAN 

Null Magnetic Curves On A Timelike Surface 

ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ERKMEN 

PROF. DR. OSMAN ERKMEN  

 

Osmanlı Döneminde Konaklarda Sofra 

Kültrü 

UZM. DT. ESRA YÜKSEL COŞKUN 

PROF. DR. ELÇİN ESENLİK 

 

SİNEM KEZBAN YAYLA TUNAY 

ÖMERÜL FARUK ÖZGÜVEN 

 

DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ 

 

Sofra Ve İktidar: Osmanlı Toplumunda 



 

Unilateral Dudak Ve Damak Yarıklı Hastalarda 

Cerrahi Öncesi Nazoalveolar Molding (NAM) 

Uygulaması: Vaka Raporu 

PV Modülünün Anfıs İle Modellenmesi Ve PI 

Denetleyici İle Maksimum Güç Noktasının Takibi 

Sofranın İktidar Sembolü Olarak 

Kullanılması 

UZM. DT. ESRA YÜKSEL COŞKUN 

PROF. DR. ELÇİN ESENLİK  

 

Mandibular Tek Keser Diş Çekimli Tedavi: Vaka 

Raporu 

 ÖĞR. GÖR. MEHMET YASİN ÖZSAĞLAM 

 

Finansal Portföy Seçiminde Genetik Algoritmanın 

Kullanımı 

DOÇ. DR. SERAP ÜNAL 

NUR UYANIK ÇİRKİN 

 

Göller Bölgesi İlkel Dokuma Aletlerinin 

Seramik Sanatı Açısından İrdelenmesi 

UZM. DT. ESRA YÜKSEL COŞKUN 

PROF. DR. ELÇİN ESENLİK 

 

Fonksiyonel Ortopedik Tedavinin Pubertal Ve Post-

Pubertal Dönemde Sert Ve Yumuşak Dokudaki 

Etkilerinin Sefalometrik Filmlerle Değerlendirilmesi 

ÖĞR. GÖR. MEHMET YASİN ÖZSAĞLAM 

 

Finansal Tahmin Problemleri İçin Derin Öğrenme 

Yöntemleri 

SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK 

EDA SULTAN ALTINKAYA 

 

Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Öğretmen 

Adaylarının Öz Yeterlilik Algıları İle 

Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri 

DOÇ. DR. OSMAN NURİ KELEŞ 

ÖZLEM ÖZGÜL ABUÇ  

 

Gümüş Nanopartiküllerinin Karaciğer Dokusu 

Üzerine Morfolojik Ve Moleküler Etkileri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN PALANCI  

 

Tesis Lokasyon Oyunları 

EDA SULTAN ALTINKAYA 

SÜLEYMAN ALPASLAN SULAK 

 

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik 

İnançları Ve Öğrenme Yaklaşımlarının Bazı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi 

ÖZLEM ÖZGÜL ABUÇ 

Viteksin’in İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Olan 

Etkisi: Kısa Bir Derleme 

ÖĞR. GÖR. DR.MUSTAFA EKİCİ 

 

Lineer Olmayan Kesirli Mertebeden Calogero--

Bogoyavlinskii--Schiff Denkleminin (G'/G,1/G)-

Açilim Yöntemiyle Analitik Çözümü 

თინათინი გობაძე 

 

ინკლუზიური განათლება საქართველოში  

ÖĞR. GÖR. RABİA OĞUZ KABAYEL 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİN GEDİKLİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURHAN ERKAYA 

 

Oligoastenozoospermik Hastaların Spermlerinin 

Morfolojik Olarak İncelenmesi Ve Fertilizasyona 

Olan İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

KEMAL AKGÜN  

 

Erken Cumhuriyet Dönemi Endüstri Mirası 

Kapsamında Fabrika Lojmanlarının Güncel 

Durumu; Sümerbank Konya Ereğli Dokuma 

Fabrikası 

PROF.DR. MEHPARE TOKAY ARGAN 

 

Kanser Metaforu  

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURHAN ERKAYA 

Kadın Ve Erkek Üreme Sisteminde Plateletten 

Zengin Plazma Kullanımı 

ASSOC. PROF.  METİN ÜNAL 

 

The Rational (G'/G)-Expansion Method For Solving 

The Coupled Hirota-Satsuma KdV Equations 

PROF.DR. MEHPARE TOKAY ARGAN 

 

Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına 

Yönelik Tutumları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI DAĞERİ 

 

Identification And Molecular Characterization Of A 

Small Heat Shock Protein Gene In Trogoderma 

granarium 

DOÇ. DR. AHMET ÇAĞLAR 

 

Dikey Eksenli Bir Rüzgar Türbin Grubu Tasarımı Ve 

Deneysel Olarak İncelenmesi 

ی زجید یآمنه مناف  

ان بر نور  ریها وتاث یدرارس یرنگ یها شهیاز ش استفاده

ها یبه داخل طنب یورود   

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI DAĞERİ 

 

DOÇ. DR. AHMET ÇAĞLAR 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR YILDIZ 

 



 

Sequence Analysis Of An Oxidative Stress Related 

Gene, Superoxide Dismutase In Trogoderma 

granarium 

Parabolik Çanak Tipi Güneş Kollektöründe 

Odaklama Hassasiyetinin Isıl Performansa Etkisi 

AİHM VE AYM İçtihadında Kötü Muamele 

Yasağı 

BÜLENT ERENOĞLU 

 

Sol Alt Kadran Ağrısı İle Başlayan Sepsis 

 Hazim Abed Mohammed AL-JEWAREE 

 

An Experımental Study The Effects Of Hydraulıc 

Dıameter (Dh) To The Fıns Heat Transfer 

Performance By Forced Water System 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR YILDIZ 

 

Temel Hak Ve Özgürlüklerin Korunmasında 

Pozitif Yükümlülük Doktrini 

Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У 

БЕРЕМЕННЫХ 

  

ÖĞLEN YEMEĞİ          12:30- 13:30     

KAYIT İŞLEMLERİ : 13:00- 13:30                                           

Salon1:  OTURUM 2  

 

13:30 -15:00    15:15 – 16:30  

 Salon2 :  OTURUM 2  

 

13:30 – 15:30  

 Salon3:  OTURUM 2  

 

13:30 – 15:30 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. İBRAHİM 

YÜKSEL 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. MUSTAFA 

ÖZ 
OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ 

KUDRET SAVAŞ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL ÖZKURT 

Ultrasonik Düzeydeki Ses Frekanslarının Bazı Vektör 

Eklembacaklılara Olan Etkisi 

PROF. DR. OSMAN ERKMEN  

 

Gıda Endüstrisinde Kullanılan Gıda Koruma 

Yöntemleri 

PROF. DR. AHMET AKIN 

BENGİSU GÜNSELİ GÜRBÜZ 

 

Çocuk Yetiştirme Sorumluluğu Ölçeği 

(Çysö): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

İBRAHİM YÜKSEL 

HASAN ARMAN 

İBRAHİM HALİL DEMİREL 

 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Durumu Ve 

Gelecek İçin Öneriler 

PROF. DR. ZEKERİYA ÖZÜDOĞRU 

RAMAZAN İLGÜN 

 

Konya Merinosu Baş Bölgesinin Klinik Anatomisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ VOLKAN GÖÇOĞLU 

 

Kamu Yönetimi 4.0: Bürokraside Dijital 

Dönüşüm 

İSMAİL TEKAÜT 

ONUR ÇAVUŞOĞLU 

 

Aısı 1045 (C45) Çeliğinin Aşındırıcı Su Jeti İle 

Kesilmesinde Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne 

Etkisinin Araştırılması 

PROF. DR. ZEKERİYA ÖZÜDOĞRU 

RAMAZAN İLGÜN 

 

Kanatlılarda Syrinx’in Anatomisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞÜKRAN ARIKAN 

KAZIM KOCA 

PROF. DR. SERKAN REVAN  

 

Determination Of Somatotypes Of Elite Male 

Field Hockey Athletes 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAİME ÇİĞDEM YORULMAZ DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZ  DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞÜKRAN ARIKAN 



 

 

Characterization Of Gold/Polystyrene Janus 

Micromotors  

 

Balık Yetiştiriciliğinde Cinsiyet Kontrolünün Önemi 

DR.ÖĞR. ÜYESİ YETKİN UTKU KAMUK 

PROF. DR. SERKAN REVAN  

 

The Obesity And Overweight Prevalence 

Among Students Between The Ages Of 6 And 

15 In Konya 

EMİNE 

MELİKE KORKMAZ 

DOÇ.DR.BAHADIR ALYAVUZ  

 

Python Ortamında Termoelastik Gerilme Analizi 

DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZ  

 

Balık Diyetlerinde İmmun Sistemi Destekleyici Ve 

Büyümeyi Arttırıcı Olarak Bitkisel Ürünlerin 

Kullanımı 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ SEÇİM  

METEHAN KAYA  

 

Karaman İlinin Gastronomi Turizmi 

Açısından İncelenmesi 

OSAMAH S.M. MAJEED 

FUNDA G. HOLMQUIST 

DOC. DR. EZGİ AKCEYLAN  

PROF. DR. SERKAN ERDEMİR  

DOC. DR. ÖZLEM ŞAHİN  

 

Benzotiyazol Grubu Taşıyan Kaliks[4]Aren 

Türevinin Sentezi Ve Floresans Özelliklerinin 

İncelenmesi 

DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZ  

 

Kop Bölgesi İllerinin 2018 Yılı Su Ürünleri Avcılık 

Potansiyeli 

DR. YAHYA GÖKHAN YALÇIN 

PROF.DR. HAYRİ DEMİR  

 

The Levels Of Realization Of Targets Set In 

Turkish Sport Policies 

ASSIST. PROF. DR. MUSTAFA DANACI 

MAMADOU ALIMOU DIALLO 

 

A New Developed Hybrid Fruit Fly Optimization 

Algorithm For Solving Benchmark Problems 

MARFAA HASAN MAHMOOD MAHMOOD 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL ATMACA 

 

Saf Hat Ve Aynı Genotipe Ait Hibrit Mısır Bitkisinin 

Mikorizal Etkinliklerinin Belirlenmesi  

 

ŞENGÜL HAYRAN 

MEHMET KANDEMİR  

 

Beliren Yetişkinlik Döneminde Büyüme 

Korkusu İle Erken Dönem Uyumsuz Şemalar 

İlişkisinin İncelenmesi 

ASSIST. PROF. DR. MUSTAFA DANACI 

ZAHER AKHDIR 

 

A Novel Hybrit Bat Crow Search Algorithm For 

Solving Optimization Problems  

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜLEYHA ENDES EĞRİBAŞ  

DOÇ. DR. ERAY TULUKCU  

 

Yarı Kurak Bölgelerin Çevre Düzenlemesinde 

Kullanılan Tıbbi Bitkilerin Belirlenmesi  

PROF. DR. AHMET AKIN 

EMİNE NİLGÜN AKAY 

 

Babalık Algısı Ölçeği (BAÖ): Geçerlik Ve 

Güvenirlik Çalışması 

ASSIST. PROF. DR. MUSTAFA DANACI 

BAHADUR ALIZADA 

 

An Improvement Of Hybrid Whale Optimization 

Algorithm 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜLEYHA ENDES EĞRİBAŞ  

DOÇ. DR. ERAY TULUKCU  
 

Tıbbı Ve Aromatik Bitki Biyoçeşitliliğinin Korunması 

Ve Sürdürülebirlik 

 

PROF.DR. AHMET AKIN 

AYŞEGÜL AFŞAR 

EMİNE NİLGÜN AKAY 

 

Çalışan Kadınlarda Bağımsızlık Ölçeği: 

Geçerlik ve güvenirlik çalışması 

AMİSİ KOY KOY 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ULAŞ ATMACA 

 

Çevresine Üçgen Şeklinde Kanatçıklar Yerleştirilmiş 

Silindirlerden Doğal Taşınım İle Isı Transferinin 

Deneysel İncelenmesi 

MOHAMED MOHAMEDELHASSAN 

 

Biodiesel Production Using Various Heterogeneous 

Catalysts 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KUDRET SAVAŞ 

 

Fakabasmaz Zihni’nin Maceraları 

DR. ÖĞR. LAMİYƏ NƏCƏFOVA HƏMZƏ QIZI ALI SABIR DR. ÖĞR. ÜYESİ KUDRET SAVAŞ 



 

 

Enerji Obyektlərinin Vəziyyətinin Monitorinqi Və 

Onlara Nəzarət Üçün Riyazi Modellərin Və 

Kompüter Proqramlarının İşlənməsi 

 

HATICE KUCUKBASMACI 

YASIN GAYRETLI 

 

Improvement Of Seedling Emergence And Plantlet 

Development In Grapevines Generated From 

Different Genotypic Background 

 

İsmail Gaspıralı’nın Eğitimle İlgili Bir 

Konferansının İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİSİL TİMURALP 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZERRİN SERT 

 

Güneş Kolektörlerinde Farklı Örtü Malzemelerinin 

Kullanımı 

 ALİ SABİR 

YASİN GAYRETLİ 

ALPER KÜÇÜKBASMACİ 

MİNE ÖZTURAN 

 

Investigations On The Convenience Of Different 

Cane Diameters For Propagation Of Grafted 

Grapevine (Vitis Vinifera L.) Sapling 

ARSHAD KHAN 

 

Concept Of God İn “Saba Mualaqat 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZERRİN SERT 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİSİL TİMURALP 

 

Dalmış Cisimler Etrafında Akış Ve Isı Transferinin 

İncelenmesi 

AHMED NURİ KURSUNLU 

ERSİN GÜLER 

 

A Fluorescent Compound Based-On Bodipy/Salophen 

And Its Metal Ion Sensitive Properties 

  

EVİN AYŞEGÜL ŞİMŞİR 

EGEMEN ÖZÇELİK 

DOÇ. DR. BEGÜM TABAKCI 

DOÇ. DR. EZGİ AKCEYLAN 

PROF. DR. SERKAN ERDEMİR 

PROF. DR. MUSTAFA TABAKCI 

 

İmidazol Bağlı Kaliks[4]Aren Tabanlı 

Nanopartiküller Kullanılarak Fenolik Türlerin 

Adsorpsiyonu 

 AHMED NURİ KURSUNLU 

ERSİN GÜLER 
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Abstract 

Iron oxide nanoparticles (IONPs) have been widely studied for magnetic targeting delivery, 

hypertermia and magnetic resonance imaging [1]. As the accumulation of nanoparticles inside 

the tissue of interest is aimed in cancer therapy, biocompatible targeted carriers for 

nanoparticles are needed for an efficient diagnosis and therapy while reducing the systemic 

toxicity [2]. In the study, IONPs were synthesized by a biomimetic approach by using a protein 

cage template, namely apoferritin. Apoferritin is a cage like nanostructure with an 8 nm empty 

interior cavity and composed of 24 subunits [3]. The protein shell has the capability of 

disassemble of its component protein subunits and then reassemble again by adjusting the pH 

of the medium. By disassembling the protein and then reassembling it in the presence of 

nanoparticles, nanoparticles could be encapsulated interior cavity of protein [4,5]. IONPs were 

prepared by coprecipitation method and dispersed in HCIO4 solution (pH 2) [6]. The 

cytotoxicities of the IONPs nanoparticles encapsulated in protein cage and bare IONPs were 

evaluated. According to the results, nanoparticles within the protein cage showed low toxicity 

when compared to bare nanoparticles with the same iron concentrations according to the MTT 

cytotoxicity assay. Besides, apoferritin has also the natural self-targeting property through 

overexpressed transferrin receptor 1 (TfR1) for the tumor cells [7]. Internalization and 

accumulation of IONPs encapsulated in protein cage were visualized in human breast 

adenocarcinoma (MCF-7) cells and normal breast (MCF-10A) cells by Prussian blue and 

Nuclear fast red staining. Thus, the efficiency of self-targeting property of apoferritin carring 

nanoparticles were also observed from the images. 

 

Keywords: Iron Oxide Nanoparticles, Apoferritin, Breast Cancer, Cytotoxicity 
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2,4 DİNİTROFENOL UYGULAMASININ KARACİĞER DOKUSU 

MALONDİALDEHİT VE GLUTATYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Pınar Arıbal 

Gazi Üniversitesi  

Şule Coşkun Cevher 

Gazi Üniversitesi  

ÖZET 

Obezite ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde çağımızın en önemli sağlık sorunları arasında 

ilk sıralarda gelmektedir. İnsanlar çağlar boyu obezite tedavisi için çözümler aramışlardır. 

Bunlardan bir tanesi de son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan zayıflama ilaçlarıdır. 2,4-

dinitrofenol (DNP) kimyasalını içeren ve zayıflama hapı olarak satılan DNP adlı madde, 

düzenli olarak kullanıldığında hızla kilo kaybına neden olmaktadır. DNP hızlı kilo kaybına 

neden olurken aynı zamanda çeşitli doku ve organlarda oksidatif strese neden olmaktadır. 

Çalışmamızda 2,4 dinitrofenol’ ün karaciğer dokusundaki malondialdehit (MDA) ve 

glutatyon (GSH) düzeyleri 7 günlük ve 21 günlük periyotlarda olacak şekilde araştırılmıştır. 

Bu amaçla, 36 adet Wistar albino (12 erkek ve 12 dişi, 12 kontrol grubu ) ratla yapılan 

çalışma 6 gruba ayrılmış ve gruplar aşağıdaki gibi planlanıştır: 

1-Kontrol ♀  (n=6) , 

2-Kontrol ♂ (n=6), 

3- 3mg/kg DNP verilen ♀ grup (7 gün) (n=6) , 

4- 3mg/kg DNP verilen ♀ grup (21 gün) (n=6), 

5- 3mg/kg DNP verilen ♂ grup (7 gün) (n=6), 

6- 3mg/kg DNP verilen ♂ grup (21 gün) (n=6). 

Kontrol grupları hariç diğer 4 gruba DNP, oral gavaj yolu ile uygulanmıştır. Yukarıda verilen 

deney protokolünü takiben deneyin sonunda kalplerinden kan alınarak denekler feda 

edilmiştir. Daha sonra feda edilen hayvanların karaciğer dokularında MDA ve GSH düzeyleri 

spektrofotometrik olarak incelenmiştir.  

Çalışma sonucunda 2,4-dinitrofenol 'ün bilinen kilo verme etkisi dışında karaciğer 

dokularındaki oksidatif stres durumu ortaya konmuştur.  

2,4 dinitrofenol kullanımı ile karaciğer dokusunda, hem dişi hem de erkek ratlarda paralel 

olacak şekilde karaciğer MDA ve GSH düzeylerinde, kontrol gruplarına göre istatistiksel 

anlamda değişimler gözlenmiştir. 

DNP’ nin çok düşük dozlarda kullanımı bile karaciğer dokusunda  lipit peroksidasyonunu 

arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 2,4 dinitrofenol, DNP, Oksidatif Stres, Obezite 
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UNİLATERAL DUDAK ve DAMAK YARIKLI HASTALARDA CERRAHİ ÖNCESİ 

NAZOALVEOLAR MOLDİNG (NAM) UYGULAMASI: VAKA RAPORU 

 

Uzm. Dt. Esra Yüksel Coşkun  

Prof. Dr. Elçin Esenlik 

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

 

ÖZET 

Amaç: 

Dudak ve damak yarıklı hastalarda dudak ameliyatından önce cerrahi öncesi bebek ortopedisi 

için tasarlanan çeşitli apareyler kullanılarak hastanın rahat beslenmesi sağlanabilir ve cerrahi 

işlem kolaylaştırılabilir. Unilateral dudak ve damak yarıklı hastalarda nazoalveolar molding 

uygulanmasında hedefler; alveoler segmentlerin yaklaşmasını ve seviyelenmesini sağlamak, 

burun kıkırdaklarının pozisyon bozukluklarını düzeltmektir. Cerrahi öncesi nazoalveolar 

molding uygulaması ile birlikte hastanın hayatı boyunca uygulanması gereken ameliyat sayısı 

azalabilir. Bu vaka raporunun amacı, şiddetli unilateral dudak ve damak yarıklı bir erkek 

yenidoğanda, cerrahi öncesi nazoalveolar molding tedavisini sunmak ve 4,5 yaşına kadar 

yapılan kontrolleri sonucunda nüks olup olmadığını belirlemektir. 

Vaka Raporu:  

Unilateral dudak ve damak yarıklı, 7 günlük bir erkek yenidoğana cerrahi öncesi nazoalveolar 

molding tedavisi uygulandı. Büyük ve küçük alveolar segmentler arasındaki mesafe 10 mm’ydi. 

Büyük ve küçük alveolar segmentleri kapsayan bir nazoalveolar molding apareyi, ısıyla 

polimerleşen akrilik kullanılarak hazırlandı. Hastanın bir haftalık arayla kontrolleri yapıldı ve 

apareyde aşındırma-ekleme yapılarak tedaviye devam edildi. Kolumellanın uzatılması, büyük 

ve küçük segmentlerin kapanması 6 ay sonra sağlandı. Nazoalveolar moldingten sonra, 7 

aylıkken primer dudak ve nazal cerrahi kapanışı yapıldı. Primer palatoplasti ve GPP’de 1 

yaşındayken yapıldı. Hastanın 4,5 yaşına kadar kontrollerine devam edildi. 

Sonuç: 

Cerrahi öncesi nazoalveolar molding uygulaması sonrası burun, dudak, alveol ve damak 

kısımlarının normal anatomiye uygun hale gelmesi başarıyla sağlandı. Premaksilla ve damağın 
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erken konumlandırılması ile moldingi sonrası, nazal hava yolu genişledi ve kolumella mesafesi 

arttırıldı. Hastada nazoalveolar molding sonrası 4,5 yaşına kadar yapılan kontrollerinde nazal 

nostrilin uygun şekilde kullanılmamasına bağlı olarak sol burunda hafif çöküklük olduğu 

belirlendi ama alveolar arkta herhangi bir nüks gözlenmedi. 
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MANDİBULAR TEK KESER DİŞ ÇEKİMLİ TEDAVİ: VAKA RAPORU 

 

Uzm. Dt. Esra Yüksel Coşkun  

Prof. Dr. Elçin Esenlik 

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

 

ÖZET 

Amaç: 

Estetik açıdan hoş olmayan görünüme sebep olan alt keser dişlerdeki çapraşıklıklar sık rastlanan 

ortodontik problemlerdendir. Ortodontik tedavilerde alt keser diş çekimi çok nadirdir çünkü bu 

tür tedaviler için standartları karşılayan az sayıda hasta vardır. Çapraşıklığın çözümü amacıyla 

uygulanan alt keser dişin çekiminde ortodontistin hedefi kısa sürede, uygun bir fonksiyon, 

okluzal ve estetik sonuçlar üretmek ve tedavi sonrası uzun süreli bir stabilite sağlamaktadır. Bu 

olgu sunumunda; alt keser dişlerinde çapraşıklık olan hastada mandibular tek keser diş 

çekimiyle oluşan değişimlerin sefalometrik filmlerle değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Vaka Raporu: 

Alt keser dişlerinde çapraşıklık olan 16 yaşında bir erkek hasta, ortodontik tedavi amacıyla 

kliniğimize başvurdu ve hastaya mandibular tek keser diş çekimi planlandı. Alt dental arkta 

lingual pozisyonda olması ve arkta yeterli yerin olmaması nedeniyle sol alt lateral dişin 

çekimine karar verildi. Alt ve üst keser dişlerin projeksiyonu, alt ve üst dudak pozisyonları ve 

yumuşak dokuda meydana gelen değişimleri değerlendirmek için tedavi öncesi ve sonrasında 

sefalometrik filmler alındı. Yapılan sefalometrik ölçümler sonucunda alt ve üst keser dişlerin 

projeksiyonunda ciddi değişimlerin olmadığı, alt ve üst dudak pozisyonlarının çekimden 

etkilenmediği, alt keser diş çekimi nedeniyle overjette aşırı bir artışın olmadığı ve tedavi 

sonucunda Sınıf I molar ilişkinin korunduğu gözlendi.  

Sonuç ve Öneriler 

Çekimli tedavi çeşitlerinden biri olan tek keser çekim tedavilerinin planlanması önemlidir. 

Özellikle hastalar, tedavi öncesinde orta hat uyumsuzluğu ve diş rengi değişikliği açısından 

bilgilendirilmeli, hasta onayı alındıktan sonra diş çekimi yapılmalıdır. Alt keser dişlerdeki 

çapraşıklığın tedavisi ile ilgili olumlu sonuçlar mandibular tek keser çekim tedavisi ile elde 
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edildi. Çekim sonrası dişlerin sıralama-seviyelemesi ile hastada ortodontik açıdan estetik ve 

fonksiyon sağlandı.  
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FONKSİYONEL ORTOPEDİK TEDAVİNİN PUBERTAL VE POST-PUBERTAL 

DÖNEMDE SERT VE YUMUŞAK DOKUDAKİ ETKİLERİNİN SEFALOMETRİK 

FİLMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Uzm. Dt. Esra Yüksel Coşkun  

Prof. Dr. Elçin Esenlik 

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

 

ÖZET 

Amaç: 

Sınıf II anomalili, büyüme-gelişim dönemindeki hastalar fonksiyonel ortopedik apareylerle 

etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bu prospektif çalışmanın amacı, pubertal ve post-pubertal 

dönemdeki mandibular retrognatili Sınıf II hastalarda, sefalometrik filmler yardımıyla 

aktivatörün sert ve yumuşak doku üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem:  

Çalışmamız pubertal dönemde 15 hasta ve post-pubertal dönemde 17 hasta olmak üzere iki 

gruptan oluşturuldu. Tedavinin başlangıcında ve aktivatörden sonra, sefalometrik radyograflar 

sırasıyla pubertal ve post-pubertal dönemde aktivatör tedavisini takiben elde edildi. Aktivatör 

apareyinin mandibulayı öne doğru konumlandırmak için tek seferde aktivasyonu tercih edildi, 

apareyin posterior kısmının akrilik kalınlığı vertikal yönde yaklaşık 5-6 mm olarak belirlendi. 

Aktivatör alt çene geriye gitmeyinceye kadar kullandırıldı ve tedavi süresinin pubertal 

dönemdeki hastalarda 7,33 ay, post-pubertal dönemdeki hastalarda 10,12 ay olduğu belirlendi. 

Maksilla, mandibula ve dişlerin sagittal ve vertikal yöndeki değişimleri; dişlerin kendi 

kaidelerine ve belirlenen farklı referans düzlemlere göre değişimleri ve yumuşak dokudaki 

değişiklikler değerlendirildi. Elde edilen veriler eşleştirilmiş t ve bağımsız örneklem t testi ile 

değerlendirildi. 

Bulgular: 

Aktivatörün her iki grupta da alt çenenin sagittal gelişimini stimule ettiği, alt çene uzunluğunu 

arttırdığı ve üst çenenin sagittal yönde gelişimini frenlediği belirlendi. Her iki grupta da alt yüz 
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yüksekliği, konveksite açıları, gonial açı ve alt gonial açıda anlamlı bir artış olduğu gözlendi 

(p˂0.05). Aktivatör tedavisinden sonra gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p˃0.05). 

Sonuç: 

Fonksiyonel ortopedik tedavi kooperasyonu iyi olan hastalarda başarılı tedavi sonuçları 

sağlamaktadır. Özellikle post-pubertal dönemde olan hastalarda ortognatik cerrahi ve diş 

çekimli tedaviler yerine daha konservatif olan fonksiyonel ortopedik tedavi uygulanabilir. 

Mandibular retrognatili Sınıf II hastalarda aktivatör tedavisi sonrası post-pubertal dönemde 

pubertal döneme çok benzer etkiler elde edildi. 
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VİTEKSİN’İN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: KISA 

BİR DERLEME 

 

THE EFFECT OF VITEKSIN ON ISCHEMIA REPERFUSION INJURY: A BRIEF 

REVIEW 

 

Doktora Öğrencisi Özlem Özgül ABUÇ 

                                                                                                    Atatürk Üniversitesi 

                                                                                             

 

ÖZET 

Birçok doku ve organda görülen iskemi-reperfüzyon hasarı; çoğu durumda yüksek mortalite ve 

morbitide nedenlerinden biridir. Dokuya gelen kan akımının azalması veya tamamen kalması 

sonucu oluşan iskemiyi takiben oluşan reperfüzyon ise kan akımının normal hâle getirilmesi 

durumudur. Fakat reperfüzyonun, iskemi ile oluşan hasara karşın, çok daha şiddetli hasarlara 

yol açabildiği ortaya konmuştur.Reperfüzyon sonucu oluşan oksidanlar  ve tetiklediği 

inflamatuar maddeler hücre hasarına neden olmakta apopitoza kadar ilerlemektedir.İskemi 

reperfüzyon hasar oluşumuyla ilgili bir çok çalışma yapılmakta fakat mekanizması halen daha 

aydınlatılamamıştır. Bu doğrultuda antioksidan, antiinflamatuar, antiapopitoz özellikte olan 

madde ve ilaçların kullanımı, farklı yolakların keşfi, iskemi reperfüzyon hasarının 

iyileştirilmesinde yeni yolların bulunmasında öncül olabilir.Viteksin alıç, hayıt ağacı, mimoza 

gibi bir çok bitkide bulunan antiinflamatuar, antioksidan, özellikte olan etken 

maddedir.Literatürde viteksinin sadece kalp ve beyin iskemi reperfüzyon hasarına olan etkisiyle 

ilgili  çalışmalar bulunmaktadır.Özellikle testis, ovaryum ve böbrek gibi organlarda meydana 

gelen iskemi reperfüzyon hasarında viteksinin kullanımıyla ilgili çalışma ve araştırmalar yeni 

tedavi  yöntemlerinin bulunmasına ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İskemi, Reperfüzyon, Viteksin  

 

ABSTRACT 

Ischemia-reperfusion injury in many tissues and organs is one of the causes of high mortality 

and morbidity in most cases.The reperfusion following ischemia caused by decreased or 

complete blood flow to the tissue is the normalization of blood flow.However, it has been 

shown that reperfusion can lead to much more severe damage, despite damage caused by 

ischemia.Oxidants and inflammatory substances triggered by reperfusion cause cell damage 

and progress to apoptosis. Many studies have been done on ischemia reperfusion injury but the 

mechanism is still unclear.In this respect, the use of antioxidant, antiinflammatory, 
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antiapoptotic agents and drugs, discovery of different pathways, and finding new ways to 

improve ischemia reperfusion injury may be a premise.Viteksin hawthorn, hay tree, mimosa is 

found in many plants such as anti-inflammatory, antioxidant, is an active substance.There are 

only studies in the literature regarding the effect of vitexin on heart and brain ischemia 

reperfusion injury. In particular, studies and researches on the use of vitexin in ischemia 

reperfusion injury in organs such as testes, ovaries and kidneys will illuminate on finding new 

treatment methods. 

Keywords: Ischemia, Reperfusion, Vitexsin. 

 

Giriş  

İskemik hasar, dokulara gelen kan akımının kesilmesi veya azalması sonucu, doku ve organların 

oksijenden yoksun kalmasıyla ortaya çıkan değişikliklerdir (1). İskemi-reperfüzyon hasarı(IR) 

nekroz, hücre apopitozu, inflamasyona neden olan maddelerin salınımını da içeren hücresel 

olayları takiben ortaya çıkar(2). Reperfüzyon ise, iskemiden sonra dokunun yeniden 

kanlanması ile hücre içine moleküler oksijenin girişine bağlı olarak meydana gelir(3). 

Reperfüzyon(detorsiyon)hasarı paradoksal olarak doku veya organlara iskemik hasardan daha 

fazla zarar vermektedir (4).Detorsiyon işlemi sırasında dokulara aşırı miktarda moleküler 

oksijen verilir ve bol miktarda reaktif oksijen türü (ROS) üretilir. Bu ROS, çoklu doymamış 

yağ asidinin peroksidasyonu yoluyla hücre zarlarına saldırarak hücresel hasara neden olur 

(5).Ayrıca, ROS doğal antioksidanlardan olan glutatyonları (GSH) ve süperoksit dismutaz 

(SOD) molekül miktarını azaltır, oksidan moleküllerini artırır(6).Çalışmalarda detorsiyon 

işlemi sonrasında dokuda, TNF-α gibi sitokinler ve oksidatif stres belirteçlerden olan MDA’nın 

salındığı gösterilmiştir(7, 8) .Dolayısıyla iskemi-reperfüzyon hasarından korunmak amacıyla 

reperfüzyon sırasında veya öncesinde antioksidan ve anti-inflamatuar farmakolojik ajanların 

kullanımının yararlı olabileceği ileri sürülmektedir(9).  

Viteksin; mimoza, alıç, bambu, maş fasulyesi gibi çeşitli şifalı bitkilerin tohumlarında, 

meyvelerinde, çiçeklerinde, yapraklarında ve köklerinde bulunan, antitümör, antioksidan, 

antivirüs, antienflamatuar ve antibakteriyel özellik gibi birçok farmakolojik etkileri olan doğal 

olarak elde edilmiş bir flavonoiddir (10, 11). Ayrıca, yapılan çalışmalarda, viteksinin, gen 

transkripsiyonunu, hücre ölüm ve sağkalımı fosforilasyonunu modüle ettiği ortaya 

konmuştur(12, 13). Farelerde orta serebral arter tıkanıklığına (MCAO) bağlı oluşan  iskemi-

reperfüzyon modelinde indüklenen serebral enfarktüs durumunda, viteksinin oksidatif stres 

belirteçleri olan LDH, MDA ve NO seviyelerinin düşürülmesinde etkili olduğunu gözlemlendi. 

Pro-enflamatuar sitokinlerden olan IL6 ve TNF-alfa sekresyonunu hafifleterek enflamasyonu 

azalttığı, mTOR ekspresyon düzeyini artırarak ve Beclin ekspresyonunu inhibe ederek otofajiyi 

azalttığı izlendi. (14). Yine aynı şekilde orta serebral arter tıkanıklığına (MCAO) bağlı oluşan 

serebral iskemi- reperfüzyon modelinde, düşük konsantrasyonlardaki viteksinin (3.25, 7,5 ve 
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15. mg / kg), serebral enfarktüs hacmini azalttığı, kortikal ve hipokampal hücreleri koruduğu 

ortaya konmuştur. Bununla birlikte, nörojenezi uyaran ve JNK kinazların, apopitosiz 

aktivatörlerinin fosforilasyonunu azaltan ERK1/2 protein kinaz fosforilasyonunu artırarak 

nöroproteksiyon etki göstermiştir(15).Yeni doğan farelerde  viteksinin beyne olan etkisini 

araştıran bir çalışmada; iskemiden sonra uygulanan viteksinin; vasküler endotel büyüme faktör 

(VEGF) ekspresyon düzeyini artırarak beyin lezyonlarını ve ödemini  azalttığı  izlenmiştir. (9). 

Başka bir çalışmada, viteksinin, beyin IR yaralanmasına karşı p-ERK1 / 2 regülasyonunu 

azalttığı, p-JNK ve p-P38 ekspresyon düzeyini artırdığı, ayrıca korteks ve hipokampusda Bcl-

2 ekspresyonunu arttırdığı ve Bax ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir(10).Yeni doğan 

farelerde gelişmekte olan beyindeki hipoksi-iskemik hasarı takiben, iki hafta uygulanan 

viteksinin, apopitoz indükleyici hipoksi kaynaklı faktör-1’ in inhibisyonunu sağladığı,  kan 

beyin bariyerini koruduğunu, nöroinflamasyon, atrofi ve beyin dokusu kaybını azalttığı 

görülmüştür (16) . Fokal serebral iskemi-reperfüzyon hasarında viteksinin, serebral enfarktüs 

hacmini önemli ölçüde azalttığı ortaya konmuştur (17). Hücre kültürü ile yapılan araştırmada, 

C57BL/6 farelerinin kortikal nöronlarının primer kültürleri viteksinle muamele edilmiş daha 

sonra oksijen yoksunluğuna maruz bırakılmıştır. Sonuç olarak hücre canlılığının arttığı, LDH 

(laktat dehidrogenaz) ve  Ca2 + miktarının azaldığı izlenmiştir (18).Viteksinin  beyin endotel 

geçirgenliği ile  iligili bir çalışmada,  insan beynindeki mikrovasküler endotel hücrelerinde 

(HBMEc)  iskemi reperfüzyon hasarı  modeli oluşturulmuştur.Viteksinin, LDH, Caspase-3 

seviyesini önemli ölçüde azalttığı, enflamasyonu hafiflettiği ortaya konmuştur.Aynı zamanda 

kan beyin bariyer  bütünlüğünü sağlayan  sıkı birleşim protein ekspresyonu artmış ve matriks 

metaloproteinaz(MMP) inhibe edilmiştir. Bulgularımız viteksinin, eNOS fosforilasyonunu 

artırarak ve iNOS'u inhibe ederek iskemi reperfüzyon kaynaklı oluşabilecek  beyin endotel 

hücrelerinde  koruyucu bir rol oynayabileceğini göstermiştir (19). Koroner iskemi/reperfüzyon 

hasarı oluşturulan farelere 1.5, 3 ve 6 mg/kg olacak üç farklı dozda uygulanan viteksinin etkisi 

araştırılmış, yüksek doz viteksin  ile tedavi edilen grupta  enfarktüs hacminin  iskemi-

reperfüzyon  grubuna kıyasla % 40 azaldığı ortaya konmuştur.Serum Kreatin Kinaz(CK), LDH 

ve MDA düzeylerinin iskemi reperfüzyon grubunda arttığı, viteksin gruplarında azaldığı 

izlenmiştir.SOD aktivitesi 6 mg/kg  uygulanan viteksin grubunda belirgin şekilde arttığı ortaya 

konmuştur. Ayrıca viteksin uygulanan gruplarda, NF-kBp65 ve TNF-α  protein ekspresyonu 

I/R grubuna kıyasla anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür(20).I / R yaralanmasına maruz kalan 

izole edilmiş sıçan kalbinde, vitexin (50, 100, 200 mmol / L) tedavisi, koroner kan akışını 

önemli ölçüde artırdığı ve miyokardiyal patolojik bulguları azalttığı ortaya konmuştur.Bu 

bulgulara ilaveten, viteksinin Bax protein ekspresyon artışını önemli ölçüde inhibe ettiği, 

miyokardiyal Bcl-2 protein ekspresyon düzeyini belirgin şekilde artırdığı gözlemlendi. 

(21).Sıçanlarda  kronik miyokard iskemisi-reperfüzyon hasarı modeli oluşturulan araştırmada 

koroner arter ligasyonundan önce viteksin uygulanmıştır. 60 dakika süren iskeminin ardından  

reperfüzyon sağlanıp ondördüncü günün sonunda  hayvanlar ötönazi edilmiştir. İskemi 

reperfüzyon grubuyla karşılaştırdığımızda; orta ve yüksek doz viteksin (6, 3, mg/kg) uygulanan 
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gruplarda Bax, Epac1 ve Rap1 üretiminde önemli bir düşüş ve Bcl-2  ekspresyon düzeyinde 

artış görülmüştür.Ayrıca miyokard  fibrozis derecesinde azalma izlenmiştir (22) . 

Sonuç olarak; literatür araştırmasında viteksinin, kompleks bir patofizyolojiye sahip iskemi 

reperfüzyon hasarında rol aldığı ortaya konmuştur. Ayrıca viteksinin sadece  kalp ve beyin 

iskemi reperfüzyon hasarı üzerine iyileştirici etkilerini araştıran çalışmalar mevcut.Bu 

doğrultuda viteksinin diğer doku ve organ  iskemi reperfüzyon hasarına olan etkisini araştıran 

çalışmaların yeni tedavi protokollerinin oluşturulmasına yönelik araştırmalara yol gösterici ve 

literatürde ilk olacağı sonucuna varılmıştır. 
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MORPHOLOGİCAL INVESTİGATİON OF SPERM IN OLİGOASTHENOZOOSPERMİC 

PATİENTS AND EVALUATİON OF THEİR RELATİONSHİP TO FERTİLİZATİON 
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Dr. Öğr. Üyesi Semin Gedikli 
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Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Erkaya 

Aksaray Üniversitesi 

 

ÖZET 

İnfertilite 1 yıl süreli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama durumudur.1 İnfertilite 

vakalarının %50’sine erkek faktörünün neden olduğu bildirilmektedir. Erkek infertilitesi 

etiyolojisine bakıldığında sperm sayısında azalma (oligozoospermi), sperm hareketliliğinde 

azalma (astenozoospermi), anormal sperm morfolojisi (teratozoospermi) veya bunlardan 

birkaçının bulunması nedeni ile meydana gelebilir.2 Fertilitenin başarılı devam etmesi için, 

sperm morfolojisi, sayı ve hareketliliği yanı sıra sperm DNA içeriğininde korunması 

gerekmektedir.3,4   

Bu çalışmada infertilite sorunu yaşayan oligoastenozoospermik hastaların sperm 

morfolojilerinin DNA fragmantasyonu, fertilizasyon ve gebelik üzerine etkisinin araştırılması 

amaçlandı.  

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ne başvuran 21-40 yaş arası 

oligoastenozoospermik 50 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Oligoastenozoospermik 

hastaların eşlerinde gebelik gözlenmeyenler grup 1, eşlerinde gebelik gözlenenler grup 2 olmak 

üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların semen örnekleri değerlendirilip, kruger boyama ve halosperm 

yöntemi uygulandı. 

Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda 2 gruba ait semen örneklerinin; total sperm 

konsantrasyonları, motiliteleri arasında anlamlı bir fark elde edilemedi (p>0,05). Sperm 

konsantrasyonu, normal morfolojide olan spermlerin yüzdesi, DNA fragmantasyon oranı ve 

fertilizasyon oranı eşlerinde gebelik gözlenmeyen oligoastenozoospermik grupta eşlerinde 
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gebelik gözlenen oligoastenozoospermik gruba göre düşüktü (p<0,05). Morfoloji ile sperm 

konsantrasyonu, motilite ve progresif hareketlilik arasında pozitif yönde kolerasyon gözlendi 

(p<0,01). Sperm motilitesi, progresif hareketlilik ve normal morfolojideki sperm yüzdesi ile 

DNA fragmantasyon oranı arasında negatif yönde kolerasyon gözlendi (p<0,05). Sperm 

motilitesi ve normal morfolojideki sperm yüzdesi ile fertilizasyon oranı arasında pozitif yönde 

kolerasyon gözlendi. Fertilizasyon oranı ile DNA fragmantasyon oranı arasında negatif yönde 

kolerasyon gözlendi (p<0,01).  

Oligoastenozoospermik hastalarda sperm morfolojisi ve DNA hasarının fertilizasyonu ve 

gebelik oluşumunu etkileyebileceği aynı zamanda bu parametrelere bakılarak İntrasitoplazmik 

Sperm Enjeksiyonu (ICSI) sonrası gebelikle ilgili öngörüde bulunabileceği kanısına varıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: DNA hasarı, Fertilizasyon, Gebelik, İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu, 

Sperm morfolojisi 

 

ABSTRACT 

Infertility is a state of inability to conceive despite one year of unprotected sexual intercourse.1 

It has been reported that 50% of infertility cases are caused by male factor. When the etiology 

of male infertility is examined, it may occur due to decrease in sperm count (oligozoospermia), 

decrease in sperm motility (asthenozoospermia), abnormal sperm morphology 

(teratozoospermia) or the presence of a few of them.2 In order for fertility to continue 

successfully, sperm morphology, number and motility as well as sperm DNA content must be 

maintained.3,4 

The aim of this study is to investigate the effect of sperm morphology on DNA fragmentation, 

fertilization and pregnancy n infertile oligoasthenozoospermic patients. 

A total of 50 oligoasthenozoospermic male patients aged between 21-40 who had applied to the 

Infertility Clinic of Ataturk University Research Hospital Invitro Fertilization Center are 

included in this study. Patients were divided into two groups as pregnancy (+) patient group 

and as pregnancy (-) patient group in between the mates of oligoasthenozoospermic patients. 

After evaluating the semen parametres of patients, kruger staining and halosperm technique is 

applied. 

After the result of statistical evaluation semen samples between two groups; there is no 

significiant difference between total sperm consantration, motility (p>0.05). Sperm 
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consentration, the percent of sperm with normal morphology, the rate of DNA fragmentation 

and fertilization are lower in pregnancy (-) group than pregnancy (+) group  (p<0.05). Positive 

correlation was observed between the morphology and sperm consentration, motility and 

progressive motility (p<0.01). Negative correlation was observed between sperm motility, 

progressive motility and the percent of sperm with normal morphology with the rate of DNA 

fragmentation (p<0.05). A positive correlation is observed between sperm motility and the 

percent of sperm with normal morphology with the rate of fertilization. Negative correlation is 

observed between the rate of fertilization with the rate of DNA fragmentation. 

It can be thought that sperm morphology and DNA damage may affect the fertilization and 

pregnancy also after ICSI (Intracytoplasmic Sperm Enjection) it can be predicted about 

pregnancy based on these parametres in oligoasthenozoospermic patients. 

Keywords: DNA damage, Fertilization, Intracytoplasmic Sperm Parametres, Pregnancy, 

Sperm morphology. 
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KADIN VE ERKEK ÜREME SİSTEMİNDE PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA 

KULLANIMI 

USE OF PLATELET RICH PLASMA IN FEMALE AND MALE REPRODUCTIVE 

SYSTEM 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Erkaya 

Aksaray Üniversitesi 

ÖZET 

Plateletten zengin plazma (platelet rich plasma - PRP), içerisinde yüksek oranda trombosit 

içeren bir plazma fraksiyonudur.1 PRP içeriği, hücre farklılaşma ve çoğalması, hücre 

rejenerasyonu, ekstraselüler matriks bileşenlerinin oluşumunda rol alan birçok büyüme 

faktörüne ve biyoaktif proteinlere sahiptir. Ayrıca dejeneratif veya fonksiyonel olmayan 

dokuların iyileştirilmesi için biyolojik bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Trombositler bu 

özelliklerinden dolayı kliniklerde ve deneysel çalışmalarda birçok alanda kullanılmaktadır. 

Özellikle dermatolojide, kozmotikte, ortopedi, plastik cerrahi, kalp baypas cerrahisi, spinal 

girişimlerde, diş hekimliği gibi birçok alanda tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.2-4 Buna 

ek olarak son yıllarda özellikle kadın ve erkek üreme sağlığı üzerinde önemli rol oynamaktadır.  

Bu çalışmada PRP’nin temel prensipleri,  erkek ve dişi üreme sistemi üzerine olan etkileri ve 

kullanım alanları üzerinde durulacaktır. PRP ile ilgili veriler, klinik çalışmalar ve hayvan 

deneyleri dahil olmak üzere PubMed ve Medline veri tabanı kullanılarak toplandı. 

Sonuç olarak, PRP üreme sağlığı alanında uzmanların tercih ettiği ucuz, güvenilir ve etkili bir 

tedavi şeklidir. Elde edilen veriler PRP’nin erkek üremesi üzerinde, üretra hasarında,  ürteral 

darlık, peyroni, erektil fonksiyon bozukluğu, sperm kalitesi üzerine, tendon ve yara 

iyileşmesinde yardımcı olabileceğini desteklemektedir.5,6 Dişi üremesi üzerinde ise 

endometrium rejenerasyonunda, ovaryum iskemisinde, ovaryum yetmezliği ile ilgili olumlu 

veriler elde edilmiştir.7 

Son zamanlarda çalışmalar, yardımcı üreme döngülerinde bu tedavinin  endometrial ve foliküler 

büyüme ve gebelik elde edilmesindeki pozitif etkilerini göstermiştir.8,9  

PRP'nin üreme üzerindeki rolünü ,araştırma ve klinik tedavilerde kısa ve yetersiz çalışmalar ile 

ele tartışıyoruz. Sonuç olarak PRP çalışmaları başarılı sonuçlar sayesinde umut verici olsa da 

kesin verilere ulaşmak için daha geniş hasta popülasyonuna bakılmalı, hücresel ve deneysel 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Anahtar Kelimeler: PRP, üreme, terapi 

ABSTRACT 

Platelet rich plasma (PRP) is a plasma fraction containing a high platelet content.1 PRP content, 

cell differentiation and proliferation, cell regeneration, has many growth factors and bioactive 

proteins involved in the formation of extracellular matrix components. It is also used as a 

biological treatment for the repair of degenerative or dysfunctional tissues. Because of these 

properties platelets are used in many areas of clinical trials and experimental studies.  Especially 

in dermatology, cosmotic, orthopedics, plastic surgery, heart bypass surgery, spinal procedures, 

dentistry is used as a treatment method in many areas.2-4 In addition, in recent years, especially 

female and male reproductive health has played an important role. In this study, the basic 

principles of PRP, male and female reproductive system effects and uses will be discussed. 

PRP-related data were collected using the PubMed and Medline database, including clinical 

trials and animal experiments. In conclusion, PRP is an inexpensive, safe and effective 

treatment of choice for specialists in reproductive health. The data obtained support that PRP 

may help on male reproduction, urethral injury, urethral stenosis, peyronia, erectile dysfunction, 

sperm quality, tendon and wound healing.5,6 On female reproduction, positive data on ovarian 

insufficiency, endometrial regeneration, ovarian ischemia, ovarian failure have been obtained.7 

Recent studies have shown the positive effects of this treatment on endometrial and follicular 

growth and pregnancy in assisted reproductive cycles.8,9 We discuss the role of PRP in 

reproductive life through short and inadequate studies in research and clinical treatments. In 

conclusion, although PRP studies are promising with successful results, larger patient 

population and cellular and experimental studies are needed to obtain accurate data. 

Keywords: PRP, reproductive, therapy 
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SEQUENCE ANALYSIS OF AN OXIDATIVE STRESS RELATED GENE, 

SUPEROXIDE DISMUTASE IN TROGODERMA GRANARIUM 
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Necmettin Erbakan University 

ABSTRACT 

Insects have complicated enzymatic antioxidant systems defending against reactive oxygen 

species produced throughout stress as a result of changing environmental conditions. 

Superoxide dismutases (SODs) are antioxidant defense enzymes which are needed for 

conversion of superoxide into oxygen and hydrogen peroxide. There are a few type of SOD 

exist named after the usage of copper and zinc, or iron and manganese, or nickel in their active 

site. The khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae), is a 

voracious pest of stored grains, cereal products, seeds and considered among the most invasive 

quarantine pests in worldwide. Since larvae of T. granarium are able to survive for very long 

periods under extreme circumstances, controlling of its infestation is very difficult. In this study, 

a full length SOD transcript was found and denoted as TgSOD in the cDNA library of T. 

granarium. The full length of TgSOD cDNA includes an ORF of 651 bp encoding 256 amino 

acid residues. Amino acid sequence of putative TgSOD protein showed highest identity to SOD 

from other Coleopteran insect Aethina tumida (identity value: 71%).  BLAST result presented 

that TgSOD is a member of Iron/manganese superoxide dismutase superfamily and possess a 

superoxide dismutase domain which is a characteristic feature of SODs. A phylogenetic 

analysis was conducted based on the putative amino acid sequence of TgSOD and various insect 

SODs. Constructed phylogenetic tree showed that TgSOD was clustered together with other 

Coleopteran SODs. Further functional studies of oxidative stress mechanisms of SODs could 

be helpful to determine their roles in T. granarium. 

Keywords: Superoxide dismutase, Trogoderma granarium, cDNA library. 
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IDENTİFİCATİON AND MOLECULAR CHARACTERİZATİON OF A SMALL 

HEAT SHOCK PROTEİN GENE İN TROGODERMA GRANARİUM 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Dağeri 

Necmettin Erbakan University 

Abstract 

Heat shock proteins (HSPs) are a supergene family. Although, they are best-known for their 

highly expression response to elevated temperatures, expression of HSP transcripts in the cells 

increases in response to various biotic and abiotic stresses. HSPs consist of several families 

based on their molecular characteristics. Among these families, small HSPs (sHSPs) comprise 

a characteristic conserved α-crystalline domain including 80-100 amino acid residues and their 

molecular weights range from 12 to 42 kDa. sHSPs are various and exist in nearly all organisms. 

They present chaperone-like activity by prohibiting aggregation of target proteins or preserving 

cells from toxicity. The khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: 

Dermestidae), is an economically major pest of stored grains, seeds, cereal products, and it is 

recognized among the 100 most invasive species in worldwide. When present circumstances 

are not appropriate for the insect development, T. granarium larvae enter very long diapause 

periods that might reach up to 8 years. As a result of their ability to survive in various 

conditions, infestations of this pest are very difficult to control. In this study, a sHSP transcript 

(TsHSP) from cDNA library of T. granarium was identified and characterized. BLAST result 

showed that TsHSP possess a conserved α-crystallin domain, a characteristic feature of sHSPs 

which consists of eight β-strands. Additionally, a phylogenetic tree constructed using putative 

amino acid sequence of TsHSP. Phylogenetic analysis revealed that TsHSP was clustered 

together with other Coleopteran sHSPs. Further functional studies could be useful to figure out 

roles of sHSPs and to design new insect management strategies against to Trogoderma species. 

 

Keywords: Small heat shock proteins, Trogoderma granarium, transcriptome. 
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SOL ALT KADRAN AĞRISI  İLE BAŞLAYAN  SEPSİS 

 

Bülent ERENOĞLU 

Konya Özel Farabi Hastanesi 

 

Özet 

Situs inversus iç organların  sağ taraftakilerin solda, sol taraftakilerin de sağda  yerleşimli 

olmasına verilen addır.  Sadece abdominal ya da sadece torakal organların ters tarafta olması 

durumuna parsiyel  situs inversus adı verilirken, tümünün ters tarafta olması durumuna ise situs 

inversus totalis adı verilir. Bu kalıtsal bir durumdur. Toplumda  nadir olmakla birlikte  5000 ile 

20000 doğumda bir olarak belirtilmiştir. Bazen Kartegener Sendromunun bir parçası da olabilir. 

Situs inversus totalisın genetik geçişi bazen x kromozomuna bağlı olabileceği gibi çoğunlukla 

otozomal resesif geçişlidir.  Bu durum ilk olarak  Mathew Baillie tarafından tanımlanmıştır. (1, 

2). Akut apandisit en sık karşılaştığımız acil cerrahi ameliyat gerektiren hastalıktır (3). 

Zamanında tanı konulup cerrahi müdahelede bulunulmazsa o bölgede abse gelişiminden sepsise 

ve hatta ölüme sebep olabilmektedir. 

OLGU: 

44 yaşında erkek hasta. 7 gündür sol alt kadran ağrısı, karın şişliği ve bulantı şikayetleriyle 

başka merkezlere müracat etmiş. İdrar yolu enfeksiyonu düşünülerek tedavi verilmiş. Hasta 

polikliniğimize 39 derece ateş,halsizlik bulantı kusma şikayetiyle müracat etti. Fizik 

muayenesinde sol alt kadranda daha belirgin olmak üzere karında yaygın hassasiyet mevcuttu. 

Akciğer grafisinde belirgin dekstrokardi tesbit edildi ( resim 1). 
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Resim 1. 

 Wbc: 18000 Crp:129 olarak ölçüldü.Üst alt batın tomografi çekilince hastanın situs inversus 

totalis olduğu görüldü( resim 2-3 ).  

 

Resim 2. 
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Resim 3. 

Sol alt kadranda etraf yağlı planlarda kirlenme ve pelvik yoğun içerikli sıvı vardı ( resim 4). 
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Resim 4. 

 Şüpheli apendiks lümeni görüldü ( resim5) . 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 27 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

 

Resim 5. 

 Hastanın perfore apandisit olduğu teşhis edilip acil ameliyata alındı. Ameliyatta abse 

mayisinden kültür örneği alınarak aspire edildi. Apendektomiyi takiben pelvik alan bol 

izotonikle yıkarak aspire edildi. Bu alana bir adet penröz dren konularak katlar usule uygun 

kapatıldı. Hasta bir haftalık tedavi sonrası şifa ile taburcu edildi. 

 

TARTIŞMA:  

Situs inversus  karın veya  göğüs kafesi organlarının olduğu tarafın tersi tarafında olması 

durumudur. Hem abdominal, hemde torakal organların ters tarafta olma durumuna situs 

inversus totalis denilir. Erkek ve bayanda görülme sıklığı eşittir. Genetik olarak büyük 

çoğunluğu otozomal resesif olarak geçer.  Bu asimetri embriyogenez aşamasından itibaren 

görülür. İlk olarak sağa kardiyak tüp eğrisi asimetrinin olması ile anne karnında fark edilir(4-5 

). Bazen situs inversus totalis belirli bir sendromun parçası da olabilir. Kartagener sendromu da 

bunlardan biridie. K artagener sendromu, dekstrokardi, sinüzit ve bronşektazinin birlikte olduğu 

bir durumdur. Ayrıntılı anamnez burada çok önem arzetmektedir. Toplumda görülme sıklığı 

1:30000 ile 1:40000 arasındadır.( 6 ) Apendiks de situs inversus totalis hastalarında sola 
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yerleşimlidir. Nadir görülen bu durumda solda ağrı tesbit edildiğinde idrar yolu enfeksiyonu, 

divertikülit gibi hastalıklar akla gelir ve tedavi de bu yönde verilir. Apendisit olgusu zamanında 

teşhis edilemezse batun içi abselere hatta bazen yaygın sepsis mortaliteye de neden olabilir. Sol 

alt kadranda ağrı iile müracat eden hastada nadir de olsa situs inversus totalis akla getirilmeli 

ve her hastata ayakta direk batın grafisi ve akciğer grfisi çektirilerek bu durum açığa 

kavuşturulmalıdır. 
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ULTRASONİK DÜZEYDEKİ SES FREKANSLARININ BAZI VEKTÖR 

EKLEMBACAKLILARA OLAN ETKİSİ 

 

                                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi  Halil ÖZKURT 

      Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Vektör eklembacaklılar, bir hastalık etkenini bir omurgalı canlıdan diğer bir omurgalı canlıya 

bulaştıran canlılardır. Özellikle Diptera takımına dahil olan vektörler, insanlara oldukça 

rahatsızlık vermektedir. Söz konusu eklembacaklılar (Sivrisinek, karasinek vb.) ile mücadele 

arasında kimyasal, biyolojik, fiziksel ve entegre yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu 

yöntemler arasına son zamanlarda diğer kimyasal ajanlara alternatif olduğu kabul edilen çeşitli 

frekanslara sahip ses dalgaları da dahil edilmektedir. Bu savaşım yönteminde kullanılan 

ekipmanlar hedef türlere bağlı olarak, insanların algılayabildiği ya da işitme aralığımızın üstüne 

(ultrasonik)  kadar çok çeşitli akustik spektrumları kapsamaktadırlar. 

Çalışmalarımızda, ultrasonik limit, üst ve alt değerlerindeki bazı yüksek ses frekanslarına  (10-

35 kHz arasındaki) sahip ses dalgalarının, piezo transducer materyali kullanılarak hazırlanan 

deney düzeneğinde yukarıda bahsedilen eklembacaklılara olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 

kullandığımız piezo transducer (elektronik devre elemanı olarak düşünülebilir) materyaline 

belirli frekansta kare dalga elektrik enerjisi uygulanarak titreşmesi sağlanmıştır. Deney 

düzeneğinde ise belirli frekans aralıklarında (ultrasonik limit, üst ve alt frekans değerleri) 

çalışabilen frekans osilatörü (Sinyal jenaratörü), amplifkatör, frekans ölçümleri için 

frekansmetre, dB ölçüm cihazı, eklembacaklıların içine konulduğu çeşitli ebatlarda kaplar 

kullanılmıştır. Deney düzeneği ile oluşturulan ses dalgaları kap içerisinde bulunan eklem 

bacaklı türlerine belirlenen zaman aralıklarındaki periyotlarda gönderilmiş, elde edilen 

analizler deney düzeneğinin olmadığı ayrı bir kap içerisinde yer alan çeşitli eklem bacaklı 

kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Tüm materyal olarak kullanılan ektoparazit canlı 

gruplarında mortalite değerlerinin uygulanan yüksek frekanslara sahip ses dalgaları etkisi ile 

değiştiği gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak belirlenen mortal etkiler, ultrasonik yüksek ses frekanslarının vektörle mücadele 

yöntemlerine alternatif olarak kullanılabileceği tarafımızca belirlenmiş ve doğrulanmıştır.  

Sunumumuzda ekibimiz tarafından önceden konu ile ilgili gerçekleştirilmiş olan çalışmalar ve 

sonuçları verilecek ve tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler : Vektör eklembacaklılar, Ses dalgası, Frekans, Ultrasonik, Transducer 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

30 

RENEWABLE ENERGY SITUATION AND FUTURE SUGGESTIONS IN TURKEY 

 

Prof. Dr. Ibrahim Yuksel* 

Istanbul Esenyurt University 

 

Prof. Dr. Hasan Arman 

United Arab Emirates University  

 

Inst. Ibrahim Halil Demirel 

Batman University  

ABSTRACT 

In the world, energy is an essential factor to achieve sustainable development. In this reason, 

countries make great efforts to reassess their energy systems and energy policies with a view 

toward planning energy programs and strategies. The main aim of the energy policies is to meet 

the energy needs of increasing population and growing economy in a continuous, qualified and 

secure manner through primarily private sector investments in a competitive and transparent 

free market environment. In this context, it is the main target to supply the required energy 

timely, uninterrupted and at minimum costs while making energy supply planning. For 

minimizing the greenhouse gasses emissions adverse effects on human health, and other local 

and regional environmental impacts in the countries. It should be made available basic and 

affordable energy services using a range of energy resources and innovative conversion 

technologies. But to accomplish this, the governments have to collaborate, the global energy 

industry and society. Much of the world’s energy, however, is currently produced and 

consumed in ways that could not be sustained if technology were to remain constant and if the 

necessary measures are not taken. In this reason, the need to control atmospheric emissions of 

greenhouse and other gases and substances will increasingly need to be based on efficiency in 

energy production, transmission, distribution and consumption in the country. On the other 

hand, electricity supply infrastructures in many developing countries are being rapidly 

expanded as policymakers and investors around the world increasingly recognize electricity’s 

pivotal role in improving living standards and sustaining economic growth. But, this electricity 

should be supply from clean, renewable and sustainable sources. This paper deals with 

renewable and sustainable energy policy in Turkey. 

Keywords: Renewable energy, energy demand, energy supply, hydropower, Turkey. 
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1.  INTRODUCTION 

Global energy consumption in the last half century has rapidly increased and is expected to 

continue to grow over the future. The past increase was stimulated by relatively “cheap” fossil 

fuels and increased rates of industrialization in North America, Europe and Japan; yet while 

energy consumption in these countries continues to increase, additional factors make the picture 

for the next five decades years more complex. These additional complicating factors include 

China and India’s rapid increase in energy use as they represent about a third of the world’s 

population; the expected depletion of oil resources in the near future; and, the effect of human 

activities on global climate change. On the positive side, the renewable energy technologies of 

wind, biofuels, solar thermal and photovoltaics are finally showing maturity and the ultimate 

promise of cost competitiveness (Yuksel and Kaygusuz, 2011; IEA, 2006; IEA, 2007; IEA, 

2008; Goswami, 2007).  

The total primary energy demand in the world increased from 7 223 Million tons of oil 

equivalent (Mtoe) in 1980 to 11 730 Mtoe in 2006 (Table 1), representing an average annual 

increase of 2%. However, it is important to note that the average worldwide growth from 2001 

to 2006 was 4.1% with the increase from 2004 to 2008 being 4.3%. The rate of growth is rising 

mainly due to the very rapid growth in Pacific Asia, which recorded an average increase from 

2001 to 2006 of 8.6% (IEA, 2008). 

Table 1. World primary energy demand by fuel in the reference scenario (Mtoe). 

 1980 2000 2006 2015 2030 

Coal 1 788 2 295 3 053 4 023 4 908 

Oil 3 107 3 649 4 029 4 525 5 109 

Gas  1 235 2 088 2 407 2 903 3 670 

Nuclear 186 675 728 817 901 

Hydropower 148 225 261 321 414 

Biomass and waste 748 1 045 1 186 1 375 1 662 

Other renewables 12 55 66 158 350 

Total 7 223 10 034 11 730 14 121 17 014 

More specifically, China increased its primary energy consumption by 35% from 2000 to 2006 

(IEA, 2008). Unconfirmed data show similar increases continuing in China, followed by 

increases in India. Fuelled by high increases in China and India, worldwide energy consumption 

may continue to increase at rates between 3-5% for at least a few more years. However, such 
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high rates of increase cannot continue for too long. Even at a 2% increase per year, the primary 

energy demand of 11 730 Mtoe in 2006 would double by 2050 and triple by 2070. With such 

high energy demand expected 50 years from now, it is important to look at all of the available 

strategies to fulfil the future demand, especially for electricity and transportation (Yuksel and 

Kaygusuz, 2001; IEA, 2008; Goswami, 2007; IEA, 2008). 

2. RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY SUPPLY IN TURKEY 

Renewable energy supply in Turkey is dominated by hydropower and biomass, but 

environmental and scarcity-of-supply concerns have led to a decline in biomass use, mainly for 

residential heating. Total renewable energy supply declined from 1990 to 2004, due to a 

decrease in biomass supply. As a result, the composition of renewable energy supply has 

changed and wind power is beginning to claim market share. As a contributor of air pollution 

and deforestation, the share of biomass in the renewable energy share is expected to decrease 

with the expansion of other renewable energy sources. Table 2 shows renewable energy 

production in Turkey (MEF, 2007; IEA, 2005; MENR, 2009). 

Total gross hydropower potential and total energy production capacity of Turkey are nearly 50 

GW and 112 TWh/yr, respectively and about 30 % of the total gross potential may be 

economically exploitable. At present, only about 35 % of the total hydroelectric power potential 

is in operation (DSI, 2008). The national development plan aims to harvest all of the 

hydroelectric potential by 2010. The contribution of small hydroelectric plants to total 

electricity generation is estimated to be 5-10 %. (Yuksel and Kaygusuz, 2011; Yuksek et al., 

2006; Kaygusuz and Kaygusuz, 2002). 

Among the renewable energy sources, biomass is important because its share of total energy 

consumption is still high in Turkey. Since 1980, the contribution of the biomass resources in 

the total energy consumption dropped from 20 to 8 % in 2005 (DPT, 2001). Biomass in the 

forms of fuel wood and animal wastes is the main fuel for heating and cooking in many urban 

and rural areas. The total recoverable bioenergy potential is estimated to be about 35.4 mtoe in 

2003 (Balat, 2005; Kaygusuz and Turker, 2002). 
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Table 2. Renewable energy supply in Turkey. 

Renewable energy sources 1990 1995 2000 2002 2007 

Primary energy supply 

Hydropower (ktoe) 1 991 3 057 2 656 2 897 3 442 

Geothermal, solar and wind (ktoe) 461 654 978 1 142 1 374 

Biomass and waste (ktoe) 7 208 7 068 6 457 5 974 5 456 

Renewable energy production (ktoe) 9 660 10 779 10 091 10 013 10 272 

Share of total domestic production (%) 38 40 38 40 41 

Share of TPES (%) 18 17 12 13 14 

Generation 

Hydropower (GWh) 23 148 35 541 30 879 33 684 35 624 

Geothermal, solar and wind (GWh) 80 86 109 153 155 

Renewable energy generation (GWh) 23 228 35 627 30 988 33 837 47 639 

Share of total generation (%) 40 41 25 26 26 

Total final consumption 

Geothermal, solar and wind (ktoe) 392 580 910 1 048 1 148 

Biomass and waste (ktoe) 7 208 7 068 6 457 5 974 5 865 

Renewable total consumption (ktoe) 7 600 7 648 7 367 7 022 7 134 

Share of total final consumption (%) 18 15 12 12 12 

Biogas systems are considered to be strong alternatives to the traditional space heating systems 

(stoves) in rural Turkey (MEF, 2007). The economics of biogas systems are compared with 

traditional heating systems fuelled by wood, coal and wood mixture, and dried animal waste in 

three different climatic regions in the country. The technical data used in the analysis are based 

on the experimental results. Seven different comparisons are made between the biogas and 

traditional systems. The payback periods, cumulated life-cycle savings and the cost of biogas 

are calculated for a wide range using two unstable economic parameters, discount and inflation 

rates. The quality of the model and the assumptions are discussed. The results provide evidence 

of the economic viability of biogas systems over the traditional space heating systems of rural 

Turkey in many instances (IEA, 2005-2009; MENR, 2009). 

Turkey is one of the countries with significant potential in geothermal energy (at present 

seventh in the world) and there may exist about 2000 MWe of geothermal energy usable for 

electrical power generation in high enthalpy zones. Turkey’s total geothermal heating capacity 

is about 31 500 MWth. At present, heating capacity in the country runs at 1 220 MWth 
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equivalent to 147 000 households. These numbers can be heightened some seven-fold to 6 880 

MWth equal to 585 000 households through a proven and exhaustible potential in 2010. Turkey 

must target 1.2 million households equivalent 7 700 MWth in 2020 (Yuksel and Kaygusuz, 

2011; Geothermal Energy in Turkey, 2008; Kaygusuz and Kaygusuz, 2004). 

The yearly average solar radiation is 3.6 kWh/m2-day and the total yearly radiation period is 

approximately 2640 hour, which is sufficient to provide adequate energy for solar thermal 

applications. In spite of this high potential, solar energy is not now widely used, except for flat-

plate solar collectors. They are only used for domestic hot water production, mostly in the sunny 

coastal regions.  In 2006, country has about total 7.0 million m2 solar collectors and it is 

predicted that total energy production is about 0.390 Mtoe in 2006. Although solar energy is 

the most important renewable energy source it has not yet become widely commercial even in 

nations with high solar potential such as Turkey (Yuksel and Kaygusuz, 2011; DPT, 2001). 

3. ENERGY DEMAND AND CONSUMPTION AND FUTURE ASPECT IN TURKEY 

A demand prediction model, called “Model for Assessment of Energy Demand” (MAED) was 

used to predict Turkey’s long-term electric energy demand. This model, prepared by 

International Atom Energy Agency (IAEA), is a simulation model which evaluate mid and 

long-term energy demands. MAED evaluates future energy needs based on medium to long 

term scenarios of socioeconomic, technological and demographic development in a country or 

region. The electric energy demand varies according to various parameters. The main 

parameters to affect the energy demand are: Gross National Product (GNP); population and 

demographic variations; development in housing, industry, agriculture and transportation 

sectors; income per capita; climatic conditions; employment, technological development, etc.  

Three kinds of planning scenario were applied in the model and MAED. Model was executed 

for three scenarios and Turkey’s annual electric energy demand values were predicted from 

2004 to 2020. According to the results of the study, Turkey’s annual electric energy demand in 

2020 is predicted between 407 to 571 TWh (Paish, 2002; Kaygusuz, 2009). For any analysis of 

the future demand for energy in Turkey to be accurate, it has to be grounded in the 

understanding that rapid and continued economic growth are and will remain the single most 

important national aspirations. According to 2005 figures, Turkey has a population of 72.6 

million. This translates to a per capita GNP of $4,900 and per capita energy consumption of 

1.2-million-ton oil equivalent (Mtoe), placing Turkey last in both categories among OECD 
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countries. The projection of Turkey’s population, economy, and energy is given in the Table 3 

(Yuksel, 2010; TUBITAK, 2003).  

Table 3. Turkey’s population, economy, and energy (Yuksel, 2010; TUBITAK, 2003). 

Year Population 

(000s) 

GNP/ 

Capita 

Total GNP Total Energy 

Demand 

(Mtoe) 

Energy/ 

Capita 

(KEP) 

Energy 

Intensity 

1973 38,072 1,994 75,915,568 24.6 646 81 

1990 56,098 2,674 150,006,052 53.7 957 50 

1995 62,171 2,861 177,871,231 64.6 1,039 44 

2000 67,618 3,303 223,342,254 82.6 1,218 40 

2010 78,459 5,366 421,010,994 153.9 1,962 35 

2020 87,759 9,261 812,736,099 282.2 3,216 33 

Mtoe: Million ton oil equivalent; KEP: Kilogram of oil equivalent 

4. CONCLUSIONS 

Energy is essential to economic and social development and improved quality of life in all 

countries. Much of the world’s energy, however, is currently produced and consumed in ways 

that could not be sustained if technology were to remain constant and if overall quantities were 

to increase substantially. 

The need to control atmospheric emissions of greenhouse and other gases and substances will 

increasingly need to be based on efficiency in energy production, transmission, distribution and 

consumption in the country. Electricity supply infrastructures in many developing countries are 

being rapidly expanded as policymakers and investors around the world increasingly recognize 

electricity’s pivotal role in improving living standards and sustaining economic growth. 

Energy access for all will require making available basic and affordable energy services using 

a range of energy resources and innovative conversion technologies while minimizing GHG 

emissions, adverse effects on human health, and other local and regional environmental impacts 

in the country. 

To accomplish this would require governments, the global energy industry and society as a 

whole to collaborate on an unprecedented scale. The method used to achieve optimum 

integration of energy sustainability with more efficient energy systems should be made. Wide 
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range of energy sources and carriers that provide energy services as a sustainable manner need 

to offer long-term security of supply, be affordable and have minimal impact on the 

environment. 
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AISI 1045 (C45) ÇELİĞİNİN AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMESİNDE KESME 

HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

İsmail Tekaüt 

     Gazi Üniversitesi  

Onur Çavuşoğlu 

Gazi Üniversitesi 

ÖZET 

Makine parçaları birçok imalat yöntemiyle şekillendirilebilir; fakat bu parçaları teknik 

resminde (tek parça imalat resmi) belirtilen ölçüler, toleranslar ve yüzey kalitelerinde üretilmek 

şarttır. Bu nedenle uygun üretim yönteminin seçimi önemlidir. Geleneksel imalat, lazer, plazma 

gibi imalat yöntemleri ile makine parçaları şekillendirilmesinde çeşitli problemler vardır. Isı 

tesiri altındaki bölge (ITAB(HAZ)) oluşumu bu problemlerin ilk sıralarında yer almaktadır. 

Talaş kaldırma esnasındaki sıcaklık kesim bölgesi yüzeyinde ana malzeme mikro yapısından 

farklı yapıda mikro yapı oluşturmaktadır. Mikro çatlakların ilk başladığı bu yapı makine parçası 

kullanım süresini azaltmaktadır. Kesme işlemi esnasında mikro yapıda değişiklik istenmiyorsa, 

aşındırıcı su jeti (ASJ) ile imalat tercih edilmektedir. ASJ, aşındırıcı parçacık karışımlı basınçlı 

suyun iş parçasından talaş kaldırma prensibiyle makine parçalarını şekillendirmektedir. ASJ ile 

kesme işleminde su basıncı, aşındırıcı parçacık karışım oranı, aşındırıcı parçacık sertliği, kesme 

hızı gibi parametreler temel parametrelerdir. Arzu edilen kalitede kesme işlemi için uygun 

kesme parametrelerin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Uygun kesme parametrelerinin tespiti 

üretici ve operatöre faydalı olacaktır. Bu amaçla,  bu çalışmada AISI 1045 (C45) çeliği ASJ ile 

beş farklı kesme hızında (10, 16, 24, 34 ve 45 mm/dak) kesilmiş ve diğer kesme parametreler 

sabit tutulmuştur. Kesme hızı artışının yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Kesme işlemi 

sonrası yüzey pürüzlüğü değerleri ölçülmüştür. Kesme hızı arttığında yüzey pürüzlülüğünün 

artırdığı tespit edilmiştir. Bu durum; kesme hızı artığında birim alana düşen aşındırıcı parçacık 

miktarının azalmasına yorumlanmıştır. Ayrıca, aşındırıcı su jetinin kesme işlemine başladığı 

bölgeden kesme işleminin bitiği bölgeye doğru yüzey pürüzlülüğünü arttığı gözlemlenmiştir. 

Bu durum, aşındırıcı parçacık boyutunun işlem kesme işlemi bitimine doğru büyümesine 

yorumlanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Aşındırıcı su jeti, AISI 1045, Kesme Hızı, Yüzey Pürüzlülüğü. 
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 ABSTRACT 

Machine parts can be shaped by many manufacturing methods; however, these parts must be 

produced in the dimensions, tolerances and surface qualities specified in the technical drawing 

(single piece manufacturing picture). Therefore, the selection of the appropriate production 

method is important. There are various problems in shaping of machine parts by manufacturing 

methods such as conventional manufacturing, laser, plasma. The formation of the heat-affected 

zone (HAZ) is one of these problems. The temperature of the cutting zone during chip removal 

creates a different microstructure from the microstructure of the main material. This structure, 

where micro-cracks first began, reduces lifetime of the machine part. If no change in 

microstructure is desired during the cutting process, manufacturing with abrasive water jet 

(AWJ) is preferred. AWJ shapes machine parts with the principle of chip removal from the 

workpiece of pressurized water with an abrasive particle mixture. Water pressure, abrasive 

particle mixing ratio, abrasive particle hardness, cutting speed are the basic parameters in AWJ 

cutting process. It is very important to determine the appropriate cutting parameters for the 

desired quality cutting process. Determination of appropriate cutting parameters will be 

beneficial to the manufacturer and the operator. For this purpose, in this study, AISI 1045 (C45) 

steel was cut with AWJ at five different cutting speeds (10, 16, 24, 34 and 45 mm / min) and 

other cutting parameters were kept constant. The effect of cutting speed increase on surface 

roughness was investigated. Surface roughness values were measured after cutting process. It 

was found that surface roughness increased when cutting speed increased. This situation; 

interpreted to reduce the amount of abrasive particles per unit area when cutting speed 

increases. In addition, it was observed that the surface roughness increased from the area where 

the abrasive water jet started cutting to the end of the cutting operation. This was interpreted 

that abrasive particle sizes grow the towards the end of the process cutting process.  

Key Words: Abrasive water jet, AISI 1045, Cutting Speed, Surface Roughness. 

1. GİRİŞ 

AISI 1045 çeliği yüksek yük ve zorlanmalara maruz kalan makine parçalarının (motor, aktarma 

organı mili, dişlisi çark vb.) imalatında kullanılmaktadır. Bu makina parçaları birçok imalat 

yöntemiyle şekillendirilebilir; fakat kesici takımla talaş kaldırma esnasında kesme sıcaklığı 

malzemenin kesim yüzeyinde kimyasal değişikler oluşturmaktadır. Bu olumsuz durumun arzu 

edilmediği durumlarda aşındırıcı su jeti (ASJ) ile imalat ilk sırada yer almaktadır. Aşındırıcı su 
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jeti ile kesme işlemini, yüksek basınçlı aşındırıcı parçacık ve su karışımının iş parçasından talaş 

kaldırma işlemidir. ASJ ile kesme işlemi yavaş ve pahalı olmasına rağmen üretim esnasında 

malzemenin kimyasal yapısında değişiklik yapmaması en önemli tercih sebebidir.  Bu sebeple 

ASJ imalat yöntemi birçok araştırmacıların dikkatini çekmiş ve kaliteli ürün elde etmek için 

kesme parametreleri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, ASJ ile işlemede kesme bölgesinde 

ısı oluşmaması yüzey kalitesi açısından oldukça önemlidir [1,2]. Aşındırıcı parçacık sertliğinin 

artışıyla kesme hızı ve kesme derinliği artırılabilir, ince taneli aşındırıcı parçacıklarla ise daha 

iyi yüzey kalitesi elde edilebilir [3,4]. Kesme hızı artışının yüzey pürüzlülüğünü artırmakta, 

aşındırıcı su jeti akış debisinin artışının ise yüzey pürüzlülüğünü azaltmaktadır [5-14]. 

Dolayısıyla, ASJ ile kesme işleminde aşındırıcı parçacık sertliği, su basıncı, kesme hızı, kesim 

derinliği, aşındırıcı parçacık ile su karışım oranı gibi kesme parametrelerin yüzey kalitesi için 

oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada 20 mm kalınlığındaki AISI 1045 çelik malzeme 

farklı kesme hızında aşındırıcı su jeti ile kesilmiş ve kesme hızı artışının yüzey pürüzlülüğüne 

etkisi araştırılmıştır.  

2. METARYAL METOD  

Bu çalışmada, 55 HRC sertliğine sahip 20 mm kalınlığın AISI 1045 çelik malzeme USEL 

INTERJET CNC WJ 2040 marka aşındırıcı su jeti tezgahında 80x80x20 ebatlarında kare 

geometride kesilmiştir. AISI 1045 çelik malzemenin kimyasal bileşimi, %0.42 -0.50 C, %0.15 

-0.35 Si, %0.50-0.80 Mn, %0.045 P, %0.045 S’den oluşmaktadır. Aşındırıcı su jeti tezgahı 

FAGOR marka CNC kontrol ünitesi, 4000 bar (uygulamada 3800 bar) basınç üreten KMT VI 

STREAMLİNE marka basınç pompası ve 2000x4000 mm ebatlarında çalışma tablasına 

sahiptir. Kesme parametreleri Fagor marka yazılım şirketi öneri doğrultusunda beş farklı kesme 

hızı seçilmiş (10, 16, 24, 34 ve 45 mm/dak) ve diğer parametreler (3800 bar su basıncı, % 50 

aşındırıcı parçacık (toz), 2 mm nozul yüksekliği, 1,02 mm nozul çapı ve 0,27 orifis çapı) sabit 

tutulmuştur. Deneylerde sanayide yaygın kullanılan ortalama 80 mesh tane boyutunda olan 

garnet tozu (aşındırıcı parçacık) kullanılmıştır. Çalışmada her bir deneyde toz dolum haznesi 

yeniden dolum yapılmış ve deney şartlarının aynı olmasına özen gösterilmiştir. Kesme işlemi 

sonrası elde edilen yüzeyler AMCAP-Direct Show Video Capture Sample 9.016 Version cihazı 

ile fotoğraflanmış ve yüzey pürüzlüğü değerleri (Ra) yüzeyler Mitutoyo Surftest SJ-210 yüzey 

pürüzlülüğü cihazı ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü için her bir yüzeyin üst kenarından 

alt kenara doğru beş ölçüm hattı (2, 6, 10, 14 ve 18 mm) oluşturulmuştur. Her bir yüzeyin 

kesimine başlandığı bölgeden kesim işleminin bitimine doğru (20 mm) üç ölçüm noktası 
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oluşturulmuş ve ölçüm hattı ile ölçüm noktalarının kesiştiği bölgelerden Ra değerleri 

ölçülmüştür (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Yüzey pürüzlülüğü ölçüm yöntemi 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

AISI 1045 çelik malzemesi ASJ ile beş farklı kesme hızında kesilmiş ve işlem sonrası ölçülen 

yüzey pürüzlülüğü değerlerinin aritmetik ortalaması alınıp Şekil 2’de grafiklere 

dönüştürülmüştür. Şekil 2’deki grafikler incelendiğinde; kesme hızı artışı Ra değerlerinin 

artışına neden olmuştur. Bu durum; kesme hızı artışıyla birim alana düşen aşındırıcı parçacık 

miktarının azalmasına atfedilir. ASJ, kesme işlemine başladığı anda aşındırıcı parçacık dolum 

haznesinden basınçlı suyun etkisiyle aşındırıcı parçacık vakumlamaktadır. Aşındırıcı parçacık 

ve basınçlı su karışımı kesim yapılan bölgeye sabit basınçta çarpmakta ve o bölgede talaş 

kaldırmaktadır. ASJ sabit hızda kesim yönünde hareket ederken birim zamanda aldığı yol, 

kesme hızı artığında ASJ’nin birim zamanda aldığı yoldan daha kısadır. Dolayısıyla, kesme hızı 
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arttığında, ASJ’nin birim zamanda aldığı mesafe artmakta ve birim alana düşen aşındırıcı 

parçacık miktarı azalmaktadır. Birim alana düşen aşındırıcı parçacık miktarındaki azalma ise 

kesme işlemi esnasında kesme basıncının azalmasına yol açarak talaş kaldırma işlemini 

güçleştirmektedir. Kesme basıncında azalma kesim yüzeyinde çentik oluşumuna neden olmakta 

ve yüzey pürüzlülüğünü artırmaktadır (Şekil 3) [4-14]. ASJ ile 10 mm/dak kesme hızında kesme 

işlemi 48 dak sürede tamamlanmış ve ortalama Ra değeri 1,9282 µm olmuştur. Kesme hızı 16 

mm/dak olduğunda kesme süresi 30 dak olmuş ve Ra değeri 2,1350 µm olmuştur. Kesme hızı 

24 mm/dak olduğunda kesim süresi 20 dak ve Ra 2,3280 µm, kesme hızı 34 mm/dak iken kesme 

süresi 14 dak ve Ra 2,5980 µm, kesme hızı 45 mm/dak olduğunda ise kesim süresi 10 dak ve 

Ra 3,9576 µm olmuştur. 

 

Şekil 2: Kesme hızına bağlı Ra artışı. 
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Şekil 3: Kesme hızına bağlı kare kesimde elde edilen yüzeyler. 

ASJ ile kare kesim yapılmış olup, işlem sonrası elde edilen Ra değerleri Şekil 4’de grafiklere 

dönüştürülmüştür. Şekil 4’deki grafikler incelendiğinde; kesme işleminin başladığı bölgeden 

(1. yüzey) kesme işleminin bittiği bölgeye (4. yüzey) doğru yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Bu 

durum; ASJ kesme işlemine başladığı anda aşındırıcı parçacık dolum haznesinden boyutları 

daha küçük parçacıklarla kesme işleminin başlamasına atfedilir. ASJ kesme işlemine başladığı 

anda aşındırıcı parçacık dolum haznesinden boyutları daha küçük aşındırıcı parçacıkları 

vakumlanmakta ve işlem süresince vakumlanan aşındırıcı parçacık boyutları büyümektedir. 

Aşındırıcı parçacık boyutlarının büyümesi yüzey pürüzlülüğü artışına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, kesme işleminin başladığı bölgeden kesme işleminin bitiş bölgesine doğru yüzey 

pürüzlülüğünün artış göstermesi beklenen bir durumdur [3-5]. Şekil 3’deki fotoğraflar 

incelendiğinde; bu durum daha net görülmektedir. 45 mm/dak kesme hızı kesme şartlarında, 

kesme işleminin başladığı yüzeyde oluşan çentikler (1.yüzey), kesme işleminin bitim yüzeyinde 

(4.yüzey) daha belirgin ve daha derin olmuştur. Bu durum; kesme işleminin başladığı anda 
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vakumlanan aşındırıcı parçacıkların boyutlarının kesme işleminin bitimine doğru farklı 

olduğunu işaret etmektedir.      

 

Şekil 4: Kesme hızına bağlı yüzeyler arasındaki yüzey pürüzlülüğü farkı. 

 

4. SONUÇLAR 

AISI 1045 çelik malzemesi beş farklı kesme hızında ASJ ile kesilmiş aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir.  
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• Kesme hızı artışı yüzey pürüzlülüğü artışına neden olmuştur. En iyi yüzey kalitesi 10 

mm/dak kesme hızında 1,9282 µm iken, en yüksek yüzey pürüzlülüğü 45 mm/dak kesme 

hızında 3,9576 µm olmuştur. 

• Her bir kesme hızında, kesme işleminin başladığı anda elde edilen yüzey pürüzlülüğü, 

kesme işleminin bitiş bölgesine doğru artış göstermiştir. Bu durum, kesme işleminin başladığı 

anda vakumlanan aşındırıcı parçacık boyutlarının kesme işleminin bitimine doğru artmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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CHARACTERIZATION OF GOLD/POLYSTYRENE JANUS MICROMOTORS  

 

Dr. Öğr. Üyesi Saime Çiğdem Yorulmaz  

Selçuk Üniversitesi 

 

ABSTRACT 

Electrokinetic motion of Janus particles with two hemispheres with different polarizability is 

quite different than particles with uniform charge distribution due to the vortices on the 

positively charged surface of Janus particle under an electric field. Conductive and non-

conductive surfaces of heterogeneous particles with different dielectric features provoke self-

propelled and rotational motion. Micromotors, based on self-propulsion of Janus particles, can 

be used for drug delivery to the living cells. Besides, it is expected to observe hydrodynamic 

change as a result of wall-particle and particle-particle interactions when Janus particles close 

to the wall of the microchannel or other Janus particles. Research on hydrodynamic interactions 

of Janus particles with the wall and one another become important for understanding and 

enhancing the electrokinetic manipulation of Janus particles in microfluidics systems. 

Formation of vortices, particle-particle and wall particle interactions are imaged by the help of 

green fluorescent particles, flow field and electrokinetic motion of Janus particles are examined 

with ImageJ Particle Tracker and MATLAB. Wall-particle and particle-particle interaction of 

Janus particles can be solved with a numerical method based on Boundary Element Method. In 

this study, fabrication of Janus micromotors with the diameter of 25 μm by sputtering the half 

of polystyrene microparticles with gold will be presented. In addition, the effect of the size of 

Janus particles and the strength of electrical field applied to the microchannel on the velocity 

of the Janus particles will be shown and compared with the results obtained from the 

polystyrene particles. 

Key Words : Janus particles, micromotors, microchannel, drug delivery, self-propulsion 
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PYTHON ORTAMINDA TERMOELASTİK GERİLME ANALİZİ 

THERMOELASTIC STRESS ANALYSIS IN PYTHON ENVIRONMENT 

 

Melike Korkmaz 

Gazi Üniversitesi 

 Bahadır Alyavuz 

 Gazi Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, sıcaklık etkisi altındaki iki boyutlu dikdörtgen levhada sonlu farklar yöntemi 

kullanılarak Python programlama dilinde geliştirilen bir yazılımla ısıl gerilme analizi 

yapılmıştır. İki boyutlu problemler için düzlem şekil değiştirme ve düzlem gerilme olmak üzere 

iki kabul bulunmaktadır. Ele alınan geometrinin üçüncü boyutu diğer iki boyutuna göre oldukça 

küçük olduğu için yönetici denklemler düzlem gerilme kabulüne göre ifade edilmiştir. Sıcaklık 

değerleri hesaplarken kullanılan ısı iletimi ve yer değiştirme değerleri hesaplarken kullanılan 

Navier denklemleri kısmi diferansiyel denklemler ile ifade edilmektedir. Yükleme ve sınır 

şartları karmaşıklaşıkça analitik çözüm yapılması zorlaşır ve analitik çözümüm yapılamadığı 

durumlarda sayısal yöntemler tercih edilir. Literatürde üniform sıcaklık dağılımı için analitik 

çözümler yer almaktadır. Farklı sıcaklık dağılımlarına ait çözümleri Python ortamında 

oluşturulacak bir yazılımla elde etmek için bu çalışma yapılmıştır. Yazılımın başlangıçta temel 

geometri ve sonlu farklar yöntemi gibi temel bir hesaplama yöntemi içermesi istenmiştir. Sonlu 

farklar yöntemi ile diferansiyel denklemin çözülebilmesi türev ifadeleri Taylor serisi açılımı 

kullanılarak ifade edilir. Sonlu fark denkleminin çözümü için başlangıçta bilinen sıcaklık ve 

deplasman değerlerini kullanılarak bir sonraki adımdaki değerlerin hesaplanmasına dayalı olan 

iteratif yöntem kullanılmıştır. Levha içerisindeki herhangi bir noktada zamanla sıcaklıkta 

değişimin olmadığı kararlı hal ısı iletim durumuna göre sıcaklık dağılımı hesaplanmıştır. Bu 

durumda ısı iletim denklemi olarak Laplace denklemi haline gelmekte ve herhangi bir elastik 

terim içermemektedir. Bu nedenle çalışmada ayrık termoelastisite teorisi kullanılmıştır. Çeşitli 

sıcaklık sınır şartları ve yer değiştirme sınır şartları için sıcaklık, yer değiştirme ve gerilme 

değerleri hesaplanmıştır. Yazılım ile elde edilen değerler kolay anlaşılabilir ve yorumlanabilir 

olması için grafik olarak ifade edilmiş, üniform sıcaklık dağılımı için analitik çözümle, diğer 

sıcaklık dağılımları için ABAQUS sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar analitik ve hesaplamalı sonuçlar ile uyumludur. 
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Anahtar Kelimeler: Isıl Gerilme Analizi, Sonlu Farklar Metodu, Python 

ABSTRACT 

In the present study, thermal stress analysis on a two dimensional rectangular plate was 

performed with a software developed in Python programming language using finite difference 

method. Two assumptions exist as plane deformation and plane stress for two-dimensional 

problems. Since the third dimension of the geometry is considerably smaller than the other two 

dimensions, the governing equations were expressed according to the plane stress assumption. 

Heat conduction equation to calculate the temperature values and Navier equations used to 

calculate displacement values are expressed in terms of partial differential equations. If loading 

and boundary conditions includes complex conditions, the analytical solution becomes difficult 

and numerical methods are preferred when an analytical solution cannot be performed. 

Analytical solutions for uniform temperature distribution are available in the literature. This 

study was carried out in order to obtain solutions for different temperature distributions with a 

software created in Python environment. Initially, basic geometry and solution methods 

included in the software and finite difference method was used as an initial solution method. In 

order to solve equations by finite difference method, derivatives in the differential equations 

were expressed using Taylor series expansion. For the solution of finite difference equation, an 

iterative method based on the calculation of the temperature and displacement values using the 

initially known values. The temperature distribution was calculated under the steady state 

conditions where there exists no change in time. In this case, heat equation becomes Laplace 

equation and includes no elasticity terms. For this reason, an uncoupled thermoelasticity 

approach was used. Temperature, displacement and stress values were calculated for various 

temperature boundary conditions and displacement boundary conditions. The obtained values 

were expressed graphically for an ease interpretation, were compared with the analytical 

solution for uniform temperature distribution and were compared with the results obtained using 

ABAQUS finite element software for other temperature distributions. The results are consistent 

with analytical and computational results. 

Keywords: Thermal Stress Analysis, Finite Difference Method, Python 

1.GİRİŞ 

Elastisite teorisi altında yer alan, ısı iletimi ve elastik davranışın birlikte ele alındığı 

termoelastisite, ısıl etkiler altındaki elastik cisimlerde meydana gelen şekil değiştirmeleri ve 
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gerilmeleri inceler. Üzerinde herhangi bir yer değiştirme kısıtı bulunmayan yani serbestce şekil 

değiştirebilen elastik bir cisimin sıcaklığında oluşacak bir değişim cisim içinde bir gerilme 

oluşturmaz. Ancak, bu cisim içinde üniform olmayan sıcaklık dağılımı oluşması durumunda 

cismin farklı sıcaklıklara sahip noktaları kendi içinde serbestçe uzama veya kısalma hareketini 

engelleyen bir hareket kısıtı oluşturarak gerilmelere sebep olur [1].   

Termoelastisite ile ilgili yayınlanan ilk çalışma 1838 tarihli Duhamel’in çalışmasıdır [2]. 

Zaman içinde ayrık, birleştirilmiş ve genelleştirilmiş olarak isimlendirilebilecek termoelastisite 

teorileri geliştirilmiştir. Günümüzde ise bu teoriler kullanılarak farklı problemler üzerine 

termoelastisite çalışmaları devam etmektedir. Dikdörtgen levhalarda [3-6], silindirlerde [7], 

dairesel disklerde [8] çeşitli ısıl yükleme koşulları altında çalışmalar yapılmıştır. Bilgisayar 

teknolojisinin gelişmesi ile birlikte mühendislik uygulamalarında analitik yöntemlerin yetersiz 

kaldığı karmaşık geometri ve sınır şartlarının yer aldığı durumlarda sayısal yöntemler 

kullanılmaktadır. Çözülmesi istenilen problemler sayısal yöntemleri kullanan paket programlar 

aracılığı ile çözülebilmektedir. Bunlar dışında yazılacak yeni programlar ve bunların 

geliştirilmesiyle bu alana katkı sağlayacak daha ekonomik çözüm sağlayacak ve daha hızlı 

ulaşılabilecek şartlar oluşturulabilir. 

Burada sunulan çalışmada, ısıl gerilme analizi yapılabilen Python programlama dilinde 

geliştirilecek bir yazılım oluşturulması hedeflenmiştir. Öncelikle iki boyutlu temel bir 

geometriye sahip olan dikdörtgen bir levha ele alınmıştır. Sayısal çözüm yöntemi olarak sonlu 

farklar yöntemi kullanılmıştır. Çeşitli sıcaklık dağılımları ele alınmış ve üniform sıcaklık 

dağılımı için elde edilen sonuçlar analitik çözümle, diğer sıcaklık dağılımları için elde edilen 

sonuçlar ABAQUS [9] sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır. 

2. ANALİTİK ÇÖZÜM 

Analitik çözümde kullanılmak üzere düşey kenarların x yönünde, yatay kenarların y yönünde 

yer değiştirmelerinin engellendiği, lineer elastik malzeme özelliklerine sahip dikdörtgen bir 

levha ele alınmıştır. 𝐿𝑥  uzunluğundaki ve 𝐿𝑦genişliğindeki bu dikdörtgen levha Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Dört kenarı kayıcı mafsal mesnetli levha 

Geometrik özellikleri, levhanın uzunluğu 𝐿𝑥 = 2𝑚, levhanın genişliği 𝐿𝑦 = 1𝑚’dir. Malzeme 

özellikleri, elastisite modülü 𝐸 = 2 × 105𝑀𝑃𝑎, poisson oranı 𝜐 = 0.3, lineer ısıl genleşme 

katsayısı 𝛼 = 1.3 × 10−5𝐶−1’dir. 

Ele alınan problemin üniform sıcaklık değişimi altında analitik çözümünü ifade eden gerilme 

eşitlikleri aşağıdaki gibidir. 

𝜎𝑥 = −
1+𝜈

1−𝜈2 𝐸𝛼∆𝑇                          (1) 

𝜎𝑦 = −
1+𝜈

1−𝜈2 𝐸𝛼∆𝑇          (2) 

Burada 𝜎𝑥 ve 𝜎𝑦 sırasıyla x yönündeki ve y yönündeki normal ısıl gerilmelerdir. Levhadaki 

sıcaklık farkı ∆𝑇 = 30℃ olduğu durum için 𝜎𝑥 = −111,43𝑀𝑃𝑎, 𝜎𝑦 = −111,43𝑀𝑃𝑎 olarak 

hesaplanmıştır. 

İkinci bir problem olarak düşey kenarlarının x yönündeki yer değiştirmesi engellenmiş, yatay 

kenarların serbest olduğu lineer elastik malzeme özelliklerine sahip dikdörtgen bir levha ele 

alınmıştır. 𝐿𝑥 uzunluğundaki ve 𝐿𝑦 genişliğindeki dikdörtgen levha Şekil.2’de gösterilmiştir.  

y 

x 

Lx 

Ly 
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Şekil 2. Sağ ve sol kenarları kayıcı mafsal mesnetli levha 

Dikdörtgen levhanın geometrik ve malzeme özellikleri birinci problemle aynıdır. Üniform 

sıcaklık dağılımına ait analitik çözümü vardır. Dikdörtgen levhaya üniform sıcaklık değişimi 

oluşturacak bir ısıl etki uygulandığında düşey doğrultuda serbest yer değiştirmenin bulunması 

nedeniyle y yönünde normal gerilme oluşmaz ve x yönündeki normal gerilme ise aşağıdaki 

ifade edilir [10]. 

𝜎𝑥 = −𝐸𝛼∆𝑇            (3) 

Levhadaki sıcaklık farkı ∆𝑇 = 30℃ olduğu durumda 𝜎𝑥 = −78𝑀𝑃𝑎 olarak hesaplanmıştır. 

3. SAYISAL ÇÖZÜM 

Ele alınan iki problem farklı sıcaklık dağılımları için sonlu farklar yöntemi kullanılarak Python 

programlama dilinde geliştirilen yazılımla analiz edilmiştir. Laplace denklemine indirgenen 

ısıiletim denklemi Eş. 4’te gösterilmiştir. 

𝑇,𝑖𝑖 = ∇2𝑇 =
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 = 0           (4) 

Isı iletim denklemine merkezi sonlu farklar açılımı uygulanmıştır. Levhanın tüm düğüm 

noktalarındaki sıcaklık değerleri hesaplanmıştır. Düzlem gerilme kabulüne göre ifade edilen 

Navier denklemi Eş.5’te gösterilmiştir. 

𝜇∇2𝑢𝑖 + (𝜆∗ + 𝜇)𝑢𝑗,𝑗𝑖 − 𝛽∗𝜃,𝑖=0        (5) 

Burada, 

y 

x 

Lx 

Ly 
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𝛽 = (3𝜆 + 2𝜇)          (6) 

𝜆∗ =
2𝜇𝜆

𝜆+2𝜇
           (7) 

𝛽∗ =
2𝜇𝛽

𝜆+2𝜇
           (8) 

olarak yazılır. Navier denklemine de merkezi sonlu fark açılımı uygulanmıştır Levhanın tüm 

düğüm noktalarındaki x ve y yönündeki yer değiştirme değerleri hesaplanmıştır. Sıcaklık ve yer 

değiştirme değerleri elde edildikten sonra Eş. 9 çözülerek gerilme değerleri hesaplanmıştır. 

𝜎𝑖𝑗=2𝜇휀𝑖𝑗 + (𝜆∗휀𝑘𝑘 − 𝛽∗𝜃)𝛿𝑖𝑗        (9) 

3.1. Üniform Sıcaklık Dağılımı 

Üniform sıcaklık dağılımı (ÜSD) için sonuçlar 21x11 çözüm ağı için hesaplanmıştır. Üniform 

sıcaklık dağılımında birinci problemin yazılımla elde edilen ısıl gerilme sonuçları Şekil 3 ve 

Şekil 4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Problem-1 ÜSD için 𝜎𝑥 gerilme sonuçları 

 

Şekil 4. Problem-1 ÜSD için 𝜎𝑦 gerilme sonuçları 
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Üniform sıcaklık dağılımında ikinci problemin yazılımla elde edilen ısıl gerilme sonuçları Şekil 

5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 5. Problem-2 ÜSD için 𝜎𝑥 gerilme sonuçları 

 

Şekil 6. Problem-2 ÜSD için 𝜎𝑦 gerilme sonuçları 

3.2. Lineer sıcaklık dağılımı 

Lineer sıcaklık dağılımı için sonuçlar 21x11 çözüm ağı için hesaplanmıştır. Lineer sıcaklık 

dağılımı elde etmek için levhanın alt ve üst kenarları izole kenar seçilmiştir. Sol kenardan 20℃ 

sağ kenarından 50℃ sıcaklık uygulanmıştır. Ortam ilk sıcaklığı 0℃’dir. Yazılımdan elde edilen 

sıcaklık dağılımı sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 7. LSD için sıcaklık sonuçları 

Şekil 7’da gösterilen lineer sıcaklık dağılımı (LSD) etkisindeki ve birinci problemde Şekil 1’de 

ifade edilen sınır şartlarına sahip levha için düğüm noktalarında elde edilen yer değiştirmeler 

Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. Problem-1 LSD için x yönündeki yer değiştirme sonuçları 

 

Şekil 9. Problem-1 LSD için y yönündeki yer değiştirme sonuçları 
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Lineer sıcaklık dağılımında birinci problemin yazılımla elde edilen ısıl gerilme sonuçları 

Şekil 10 ve Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. Problem-1 LSD için 𝜎𝑥 gerilme sonuçları 

 

Şekil 11. Problem-1 LSD için 𝜎𝑦 gerilme sonuçları 

Lineer sıcaklık dağılımı için yazılımdan elde edilen sonuçların doğruluğu ABAQUS sonlu 

elemanlar yazılımı kullanılarak gösterilmiştir. 
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Şekil 12. LSD için sıcaklık sonuçları(ABAQUS) 

 

Şekil 13. Problem-1 LSD için x yönündeki yer değiştirme sonuçları(ABAQUS) 
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Şekil 14. Problem-1 LSD için y yönündeki yer değiştirme sonuçları (ABAQUS) 

Şekil 15. Problem-1 LSD için x gerilme sonuçları(ABAQUS) 

 

Şekil 16. Problem-1 LSD için 𝜎𝑦 gerilme sonuçları(ABAQUS) 

4.SONUÇ 

Üniform sıcaklık dağılımında analitik yöntemle ve yazılımla elde edilen sonuçlar birbiriyle 

uyumlu olduğu gösterilmiştir. Lineer sıcaklık dağılımında ABAQUS sonlu elemanlar yazılımı 

kullanılarak elde edilen sonuçlar ve yazılımla elde edilen sonuçlar birbiriyle uyumlu olduğu 

gösterilmiştir. Birinci problem için üniform sıcaklık dağılımında 𝜎𝑥ve 𝜎𝑦 gerilmeleri birbirine 

eşittir. İkinci problemde 𝜎𝑦 gerilmesi sıfırdır. Çalışmanın devamında oluşturulan yazılım ile 

levha üzerinde farklı sıcaklık dağılımı durumunda ısıl analiz yapılacaktır. 

5.SİMGELER 
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E Elastisite modülü 

𝐿𝑥 Levha uzunluğu 

𝐿𝑦 Levha genişliği 

u Yer değiştirme vektörü 

T Sıcaklık 

x,y      Eksen takımı 

𝝂         Poisson oranı  

𝜶         Lineer ısıl genleşme katsayısı 

𝜎𝑥 x doğrultusundaki normal gerilme 

𝝈𝒚       y doğrultusundaki normal gerilme 

∆𝑻      Sıcaklık farkı 

𝛁𝟐       Laplace operatörü 

𝜆, 𝜇      Lame sabitleri 

𝜷        Isı modülü 

휀          Birim şekil değiştirme tansörü 

𝝈        Gerilme tansörü 

𝜹        Kronecker deltası 

m        Metre 

MPa MegaPascal 

℃       Santigrat derece 

𝜽        Sıcaklık farkı 

KISALTMALAR 

ÜSD Üniform Sıcaklık Dağılımı 

LSD Lineer Sıcaklık Dağılımı 
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BENZOTİYAZOL GRUBU TAŞIYAN KALİKS[4]AREN TÜREVİNİN SENTEZİ VE 

FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

Tıbbi, biyolojik çevre ve kimyasal bilimlerde önemli rol oynayan moleküler tanıma ve algılama 

için yapay reseptörlerin geliştirilmesi alanındaki çalışmalarda son zamanlarda büyük bir artış 

olmuştur. Özellikle metal iyonu algılaması için yapay reseptörlerin geliştirilmesinde önemli 

çalışmalar yapılmıştır1. Kaliksarenler, değişik moleküllerle kompleks yapabilme kabiliyetine 

sahip hidrofobik bir boşluk oluşacak şekilde p-ter-bütil fenol ile formaldehitin bazik ortamda 

metilen köprüleriyle fenolik birimlerin birbirine bağlanması ile meydana gelen makrosiklik 

moleküllerdir2. Kaliksarenler, fonksiyonlardırılması kolay ve çok fazla olması nedeniyle anyon, 

katyon veya nötral ortamlarda kompleks yapabilme (konuk-konak kompleksleşme) kabiliyetine 

ve farklı büyüklükte molekül boşluğuna sahip olması gibi bir çok avantajı olmasından dolayı 

literatürde çok ilgi görmektedir. Kaliksarenler molekül veya iyon taşıyıcı olarak, 

enantiyomerlerin tanınmasında, kromotografide kolon dolgu maddesi olarak, katalizör olarak 

ve sensör olarak kullanılırlar. 

Bu çalışmada p-ter-bütilkaliks[4]arenin fenolik-O bölgesinden fonksiyonlandırarak 

benzotiyazol grubu bağlayabilmek için öncelikle p-ter-bütil-kaliks[4]aren bileşiği, kuru aseton 

içerisinde metilbromasetat ve K2CO3 varlığında  etkileştirilerek  % 54 verimle diester türevli 

bileşik elde edildi3. Kaliks[4]aren diester türevi diklormetan/metanol karışımı içerisinde oda 
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sıcaklığında tris(2-aminoetil)amin ile etkileştirilerek diamit türevli kaliks[4]aren bileşiği 

sentezlendi.  p-Hidroksibenzaldehit ve aminotiyofenol bileşiği etanol ortamında etkileştirilerek 

4-(Benzotiyazol-2-yl)-fenol bileşiğine daha sonra da elde edilen bileşik trifloroasetikasit 

içerisinde hekzametilentetraamin ile etkileştirilerek aldehit grubu taşıyan türevine 

dönüştürüldü. Diamit türevli kaliks[4]aren bileşiği ile aldehit türevli benztiyazol bileşiği etanol 

ortamında etkileştirilerek Schiff baz türevli yeni floresans özellikte kaliks[4]aren türevi 

sentezlendi. Sentezlenen tüm bileşiklerin yapıları 1H NMR tekniği ile aydınlatıldı.  Elde edilen 

bileşiğin bazı metal iyonlarına karşı (Na+, Li+, Mg+2, Ni+2, Ba+2, Cu+2, Ca+2 , Pb+2, Zn+2, Al+3) 

kompleksleşme özellikleri floresans ve Uv-vis. spektroskopisi teknikleri kullanılarak incelendi.   

Zn+2, Mg+2, Ca+2 iyonlarının varlığında Schiff baz türevli benzotiyazol grubu taşıyan 

kaliks[4]aren bileşiğinin emisyon şiddetinin arttığı gözlendi. 

Anahtar Kelimeler : kaliks[4]aren, benzotiyazol, floresans 
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ÇEVRESİNE ÜÇGEN ŞEKLİNDE KANATÇIKLAR YERLEŞTİRİLMİŞ 

SİLİNDİRLERDEN DOĞAL TAŞINIM İLE ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL 

İNCELENMESİ 

 

 

   Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Atmaca 

Konya Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Isı geçişi sıcaklık farkından kaynaklanan enerji aktarımıdır. Sıcaklık farkı olan her durumda 

ısı geçişi mutlaka gerçekleşir. Yüzey ile hareket halindeki bir akışkan farklı sıcaklıklarda ise 

aralarında gerçekleşen ısı geçişi taşınım olarak adlandırılır. Taşınımla ısı geçişi akışın türüne 

göre sınıflandırılır. Akış, bir fan bir pompa veya atmosferik rüzgâr gibi bir dış etki ile 

oluşuyorsa,  zorlanmış taşınım söz konusudur. Eğer akış, akışkan içerisindeki sıcaklık 

değişimlerinden kaynaklanıyorsa doğal taşınım olarak adlandırılır. Taşınım ile ısı transferinin 

iyileştirilmesi için başlıca üç yöntem vardır. Bunlar; ısı transfer katsayısını arttırmak, ısı transfer 

yüzey alanını arttırmak ve sıcaklık farkını arttırmak olarak sıralanabilir. Bazen, ısı transfer 

katsayısını veya sıcaklık farkını arttırmak olanaklı olmayabilir. Bu nedenle ısı transferini 

arttırmak için ısı transfer yüzey alanını arttırmak en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntem 

birçok elektronik ekipmanın soğutma uygulamalarında ve ısı değiştiricilerinde sıkça karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bu çalışmada düşey olarak yerleştirilmiş alüminyum bir silindir çevresine takılan farklı 

sayıda ve farklı boyutlardaki üçgen şeklindeki kanatçıkların doğal taşınım ısı transferi 

incelenmiştir.  Kanatçıklar 1 mm genişliğinde olacak şekilde imal edilmiş ve silindirin 

çevresine sık durum olan 18, orta sıklık olan 12 adet ve seyrek olarak 6 adet olarak 

takılmışlardır. Deneylerde 12 cm uzunluğundaki silindir üzerine diğer dik kenarı 12, 6 ve 3 cm 

olan üçgen şeklinde kanatçıklar takılmıştır. Silindik deney numunesinin merkezine elektrikli 

rezistans ile sabit ısı akısı uygulanmış ve yine silindirin iç yüzeyine yerleştirilen termokupllar 

ile sıcaklıklar ölçülmüştür. Kanatçığın etkisinin belirlenebilmesi için kanatçıksız düz silindir 

içinde deneyler yapılmıştır. Sonuçlar Nusselt sayısının Rayleigh sayısı ile değişimi olarak 

verilmiştir. Deney sonuçlarına göre kanatçık ile düz silindire göre ısı taşınımı önemli oranda 

artmaktadır. Ayrıca kanatçık sayısının ve boyunun artması ile ısı transferinin arttığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kanatçık, Taşımım ile ısı transferi, Doğal taşınım, Üçgen şeklinde 

kanatçık 
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Teknolojinin özellikle elektrikli cihazların gelişmesi ile birlikte, daha fazla ısıyı daha küçük 

alandan atma ihtiyacı, kullanılan kanatlı yapıların daha etkin tasarlanmasını gerektirmektedir. 

Taşınım ile ısı transferinin iyileştirilmesi için başlıca üç yöntem vardır. Bunlar; ısı transfer 

katsayısını arttırmak, ısı transfer yüzey alanını arttırmak ve sıcaklık farkını arttırmak olarak 

sıralanabilir. Bazen, ısı transfer katsayısını veya sıcaklık farkını arttırmak olanaklı olmayabilir. 

Bu nedenle ısı transferini arttırmak için ısı transfer yüzey alanını arttırmak en çok kullanılan 

yöntemdir. Birçok elektronik cihazın soğutulması alan darlığından dolayı çok kısıtlı bir bölgede 

gerçekleştirmektedir. Bu uygulama elektronik ekipmanların soğutma uygulamalarında ve ısı 

değiştiricilerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Genişletilmiş yüzeylerden doğal taşınım 

konusunda birçok çalışma bulmak mümkündür. Çok kapsamlı bir çalışma (Kraus ve diğ. 2001) 

de bulunabilir. Literatürde plakalardan doğal taşınım ile ilgili çalışmalar da vardır. Bunlardan 

bazıları, Misumi ve Kitamura (2003),  Kiwan (2007),Gorla ve Bakier (2011), Yu ve diğ. (2010), 

Sikka ve diğ. (2002) dir. Silindir şeklinde bir ısı kaynağından eksenel kanatçıklardan doğal 

taşınım ile ısı transferi, Jang ve diğ, (2014)’te bulunabilir. Üçgen biçiminde kanatçıklardan ısı 

transferi Hatami ve Ganji, (2014), Lee ve diğ. (2016), Reza ve Bahman, (2015)  ve Kwak ve 

diğ. (2017) tarafından çalışılmıştır. Yamuk şeklinde kanatçık ile ilgili, Khani ve Aziz, (2010) 

örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada düşey olarak yerleştirilmiş silindirin çevresine eksenel 

doğrultuda farklı sayıda ve farklı boyutlarda üçgen şeklinde kanatçıklar yerleştirilmiş ve ısı 

transferine etkileri incelenmiştir. Ayrıca kanatçıksız düz silindir içinde deneyler yapılmış ve 

sonuçlar karşılaştırılarak kanatçığın etkisi değerlendirilmiştir.  

 

2. DENEY DÜZENEĞİ 

Deney düzeneği ayarlı güç kaynağı, test numunesi, sıcaklık ölme düzeneği ve değişik açı 

konumlarında test parçalarının kullanılmasını sağlayan açı aparatından oluşmaktadır. (Şekil 1.) 

Güç ünitesi silindir içerisine yerleştirilen ısıtıcıya elektrik vererek silindir ekseninde sabit ısı 

akısı oluşturmaktadır. Elektriksel gücün akım ve gerilim değerleri ölçülerek ısıtıcının gücü 

belirlenmektedir. Silindirlerin iç yüzeyine farklı açısal konumlarda 45o aralıkla ve farklı eksenel 

konumlara, 8 adet K tipi termokupl yerleştirilmiştir. Böylece silindirin iç yüzeyinden 8 farklı 

noktadan sıcaklıklar belirlenebilmektedir. Silindir iç yüzeyindeki sıcaklık ile dış yüzeyindeki 

sıcaklıklar deney sonuçlarını etkilemeyecek kadar küçük çıkmaktadır. Test silindirlerinin taban 

yüzeyleri ısı kaybına karşı cam yünü ile yalıtılmıştır. Yalıtım malzemesinin dış yüzey 

sıcaklıkları ve ortam sıcaklığı da yine ısıl çiftlerle ölçülmüştür. Dairesel silindir çevresine 

eksenel doğrultuda 1mm kalınlığında üçgen şeklinde alüminyum kanatçıklar yerleştirilmiştir. 

Silindirin iç kısmından elektrik direnciyle üniform ısı akısı sağlanmış ve yine doğal taşınım ile 

ısı transferini bozmamak maksadıyla ölçümler silindirin iç kısmından alınmaktadır.  

Deneylerde kanatçığın etkisinin belirlenebilmesi için öncelikle düz silindirin düşey 

konumda iken doğal taşınımla ısı transferi değerleri belirlenmiştir. Daha sonra çevresine dik 

kenar uzunluğu 12, 6 ve 3 cm olan alüminyum kanatçıklar silindirin dış çevresine sık durum 

olan 18 adet, orta sıklık olan 12 adet ve seyrek olarak 6 adet olarak yerleştirilmiştir. Deneylerde 

değişken bir parametre olarak sivri ucunun yukarı yönlü olduğu 90 lik konum ile sivri ucun 

aşağı doğru olduğu 270 lik konumlar seçilmiştir. Isıtıcı olarak güç kaynağı kullanılmış ve 

girilen verilen ısı el ile ayarlanarak girilmiştir. Tüm deney donanımı penceresi ve ısıtıcısı 

olmayan, hava hareketlerinden olabildiğince korunmuş, karanlık bir odada yapılmıştır.   
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Kanatçıkların 90 lik konumu 

Kanatçıkların 270 lik konumu  

1. Varyak 

2. Voltmetre 

3. Ampermetre 

4. Üçgen kanatçıklı silindir 

5. Data loger 

6. Bilgisayar 

 

 

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünüşü 

 

3. DATA ANALİZİ VE ISI TRANSFERİ 

 

Deneyler sırasında ölçülen büyüklükler ısıtıcı gücü, silindirin iç yüzey sıcaklıkları, 

tabanlarda yalıtım malzemesinin dış yüzey sıcaklıkları ve ortam sıcaklığıdır. Karşılaştırma 

yapılabilmesi maksadıyla hem kanatçıklı hem de kanatçıksız silindirlerin ısı transfer 

karakteristikleri, silindir boyutu ve yüzey sıcaklıkları ile tanımlanmıştır.  

Isı transfer katsayısı ve Nusselt sayısı aşağıdaki denklemler ile belirlenmiştir. 

 

ℎ =
𝑄𝑡𝑎ş

𝐴(𝑇𝑤−𝑇∞)
                                 (1) 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑑

𝑘
=

𝑄𝑡𝑎ş 𝑑

𝐴∙𝑘(𝑇𝑤−𝑇∞)
              (2) 

 

Bu denklemlerdeki Tw silindirlerin iç yüzeylerinden ölçülen 8 ayrı termokupl sıcaklığının 

ortalamasıdır. Problemin bağımsız değişkeni Rayleigh sayısı ile ifade edilmiştir. 

 

𝑅𝑎 =
𝑔𝛽(𝑇𝑤−𝑇∞)𝑑3

𝛼
                  (3) 

 

Yüzeylerden taşınım ile gerçekleşen ısı transferi, Qtaş, ısıtıcı gücü, ışınım ile ısı transfer 

edilen ısı ve silindirin tabanlarından kaybolan ısı ile aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.  

Qtaş. = P-Qkayıp                    (4) 
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Hesaplamalarda akışkan özellikleri ortalama film sıcaklığında değerlendirilmiştir. Ortalama 

film sıcaklığı aşağıdaki denklem ile bulunabilir. 

 

Tf  = (Tw + T∞ ) / 2                (5) 

 

Doğal taşınım ile ısı transferi doğada en çok görülen ısı transferi olaylarından biridir. Bu 

yolla ısı transferi için Nusselt ve Rayleight sayılarının aldığı değerlere göre yorumlar yapılır. 

Sonuçlar bu yüzden Nusselt sayısının Rayleight sayısına göre değişimi şeklinde verilmiştir. 

Genellikle doğal taşınım ile ısı transferinde Ra108 değeri için ısı geçişinin laminer sınır 

tabaka içinde gerçekleştiği, Ra109 değeri içinse sınır tabakadaki hareketin türbülanslı olduğu 

kabul edilir. Doğal taşınım için 108Ra109 aralığı geçiş bölgesidir. 

 

4. DENEY SONUÇLARI VE YORUMLAR 

 

Deneyler aynı şartlarda hem kanatçıklı hem de kanatçıksız silindirler için tekrarlanmıştır. 

Kanatçıklar silindirin çevresine 18, 12 ve 6 adet olmak üzere üç farklı sıklıkta ve kanatçık 

boyları 12cm, 6 cm ve 3 cm olmak üzere 3 farklı boyda yerleştirilmişlerdir. Sonuçlar sivri ucun 

yukarı baktığı 90 lik konum ve sivri ucun aşağı doğru baktığı 270 lik konum için 

tekrarlanmıştır. Düşey olarak yerleştirilen silindirlerde; kanatçıksız silindirlerde güç 2-20W 

arasında 2W'lık artışlarla, kanatçıklı silindirlerde 5-50W arasında 5W artış ile 10 farklı ısıtıcı 

gücünde tekrarlanmıştır. Deneylerde kanatçıklı ve kanatçıksız silindirlerde farklı ısıtıcı güç 

aralıklarında deneyler yapılmıştır. Çünkü kanatçıklı ve kanatçıksız numunelerde aynı Rayleigh 

sayısı aralıklarını elde edebilmek için bu aralıklar  gerekmektedir. Deney sonuçları sistem 

sürekli rejime girdikten sonra alınmıştır. Başlangıç güç değerlerinde sürekli rejime ulaşma 

süresi yaklaşım 2,5-3 saat kadar sürerken yüksek güç değerlerinde bu süre 2 saate kadar 

inmiştir. Sonuçlar Ra-Nu eğrileri ile ifade edilmiştir.  

 

Şekil 2’de 90 lik konumda farklı boylarda (12, 6 ve 3 cm) 6 adet kanatçığın çevresel olarak 

yerleştirilmesi durumunda Nu-Ra değişimleri verilmiştir. Karşılaştırma yapılabilmesi için 

şekillerde ayrıca düz silindirin de sonuçları eklenmiştir. Şekil 2’ye göre en uzun kanatçık 

boyutu olan 12 cm’ lik üçgen kanatçıklarda ısı transferinin kanatçıksız silindire göre 9-10 kat 

arttığı görülmektedir. 3 ve 6 cm’lik kanatçıklarda da yine düz silindire göre ısı transferi 4-5 kat 

oranında artmaktadır. Ancak 3 ve 6 cm’lik kanatçıkların değerleri birbirleri  ile kesişmştir. Şekil 

3’te yine 90 lik konumda 12 adet kanatçığın etkisi verilmiştir. Bu şekilde de Şekil 2’ye çok 

benzer bir eğilim göstermiştir. En uzun kanatçık boyu olan 12 cm lik kanatçıklı silindirde ısı 

transferi düz silindire göre 10-12 kat kadar artmıştır. Bu grafikte bir önceki grafiğe göre dikkat 

çeken bir başka hususta 6 ve 3 cm boylarındaki kanatçıkların eğrileri birbirinden ayrılmıştır. 

Beklenildiği gibi daha uzun olan kanatçıktan daha fazla ısı transferi gerçekleşmiştir. 

Şekil 4’te de 90 lik konumda farklı boylarda (12, 6 ve 3 cm) 18 adet kanatçığın çevresel 

olarak yerleştirilmesi durumunda Nu-Ra değişimleri verilmiştir. Bu grafikte de diğer grafiklere 

benzer bir karakteristik göstermektedir. Yine bu grafikte de karşılaştırma yapmak için 

kanatçıksız silindirin değerleri verilmiştir. 12 cm boyutundaki kanatçıktan olan ısı transferi düz 
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boruya göre 15-16 kat kadar artış göstermiştir. 6 cm lik kanatçıklar düz boruya göre 7-8, 3 cm 

lik kanatçıklar 4-5 kat artış sergilemiştir. 

 

Şekil 2. 90 derecelik konumda farklı boyutlarda çevresel 6 kanatçığın Ra-Nu değişimi 

 

Şekil 3. 90 derecelik konumda farklı boyutlarda çevresel 12 kanatçığın Ra-Nu değişimi 

 

Şekil 4. 90 derecelik konumda farklı boyutlarda çevresel 18 kanatçığın Ra-Nu değişimi 

 

Şekil 5’te 270 lik konumda farklı boylarda (12, 6 ve 3 cm) 6 adet kanatçığın çevresel olarak 

yerleştirilmesi durumunda Nu-Ra değişimleri verilmiştir. Şekil 2’deki konumun 180 
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döndürülmüş halidir. Bu şekillerde üçgen kanatçığın dik kenarı yukarı yönlü gelmiştir. Yine bu 

şekillerde karşılaştırma yapabilmek için kanatçıksız düz borunun değerleri de verilmiştir. Düz 

boruya göre 12cm boyundaki kanatçığın etkisi 8-9 kat fazla olmuştur. Ayrıca bu şekilde Şekil 

2’ye göre 3 ve 6 cm lik kanatçıkların değerleri birbirlerinden ayrılmıştır. Fakat değerleri 

birbirlerine çok yakındır. 

Şekil 6’da 270 lik konumda çevresel 12 kanatçığın etkisi verilmiştir. Bu grafikte de benzer 

şekilde en fazla etki en uzun kanatçık boyu olan 12 cm de çıkmıştır. 12 cm lik kanatçık düz 

boruya nazaran 12-13 kat daha fazla ısı transferine neden olmaktadır.  6 cm lik kanatçık 7-8, 3 

cm lik kanatçık 4-5 kat kadar ısı transferinde iyileşme sağlamaktadır. Şekil 7’de de 270 lik 

konumda çevresel 18 kanatçığın etkisi verilmiştir. Bu grafikte de benzer olarak ısı transferinde 

iyileşme en uzun kanatçık boyunda en fazla çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla 6 cm ve 3 cm 

kanatçık boylarında görülmektedir.  

 

Şekil 5. 270 derecelik konumda farklı boyutlarda çevresel 6 kanatçığın Ra-Nu değişimi 

 

 

Şekil 6. 270 derecelik konumda farklı boyutlarda çevresel 12 kanatçığın Ra-Nu değişimi 
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Şekil 7. 270 derecelik konumda farklı boyutlarda çevresel 18 kanatçığın Ra-Nu değişimi 

 

Şekillerden genel olarak şu kanıya varılabilir, kanatçıksız düz boruya göre üçgen şeklinde 

kanatçık takılmasıyla ısı transferi önemli oranda artmıştır. Kanatçık boyunun artmasıyla da 

gerçekleşen ısı transferi artış göstermektedir. Açısal konumun 90 ya da 270 derece olması 

gerçekleşen ısı transferini önemli oranda etkilememektedir. Genellikle aynı kanatçık sıklığında 

90 derecelik konumda gerçekleşen ısı transferi 270 dereceye göre biraz daha fazla çıkmıştır.  

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada eksenel üçgen kanatçıklı düşey silindirlerden doğal taşınım ile gerçekleşen ısı 

transferi farklı kanatçık boyları ve farklı kanatçık sayıları ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar şöyle özetlenebilir: Kanatçıklar doğal taşınımı önemli oranda arttırmaktadır. Kanatçık 

etkinliği, kanatçık boyu ve kanatçık sayısı ile de önemli oranda artış göstermektedir. Kanatçığın 

düşey konumunda üçgenin sivri ucunun aşağı ya da yukarı bakması gerçekleşen ısı transferini 

çok ta etkilememektedir. 

 

6. SEMBOLLER 
 

A : silindir yüzey alanı 

d :silindir çapı 

g : yer çekim ivmesi 

h  : ısı taşınım katsayısı 

k : ısı iletkenlik katsayısı 

Nu : Nusselt sayısı 

P  : ısıtıcı gücü 

Q : ısı transferi 

Ra : Rayleigh sayısı 

T : Sıcaklık 

β : ısıl genleşme katsayısı 

 :ısı yayılım katsayısı 

ν : kinematik vizkosite 

 

 

 

Alt indisler 
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f :film  

taş : taşınım 

kayıp :kayıp 

w :silindir cidarı 

∞ :ortam havası 

 

Ek Bilgi 

 

Bu çalışma, birinci yazar Amisi Koy Koy’un Yüksek Lisans tez çalışmasının bir kısmından 

oluşturulmuştur. 
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ENERJİ OBYEKTLƏRİNİN VƏZİYYƏTİNİN MONİTORİNQİ VƏ ONLARA 

NƏZARƏT ÜÇÜN RİYAZİ MODELLƏRİN VƏ KOMPÜTER PROQRAMLARININ 

İŞLƏNMƏSİ 

 

 

ÖZET 

 

İşin məqsədi mövcud enerji obyektlərinin vəziyyətinə nəzarət metodlarını təhlil etmək və bunun 

üçün ən effektivlərini müəyyənləşdirməkdir. Həmçinin enerji obyektlərinin vəziyyətinin 

monitorinqi və onlara nəzarət üçün riyazi modellərin və kompüter proqramlarının 

işlənməsindən ibarətdir.  

Məlumdur ki, XX əsrin sonlarından başlayaraq qloballaşan dünyada enerji amilinin rolu 

tədricən artmağa başladı və dünyada baş verən hadisə və proseslərə ciddi təsir imkanları bu 

amili dünyanın həm siyasi, həm də iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən əsas prioritetlərdən 

birinə çevirmişdir [1].  

Ən böyük şəhərlərin istilik və işıqlandırma ilə təmin edilməsi, istilik və elektrik stansiyalarında 

(İES) istilik və elektrik enerjisi istehsal etməklə həyata keçirilir. Buna görə elektrik 

avadanlıqlarının etibarlılığı böyük şəhərlərin istilik təchizatı sistemində vacib rol oynayır [2].  

Deməli, enerji təchizatı sistemində baş verən hər hansı bir nasazlıq ağır iqtisadi, ekoloji və 

sosial problemlərə səbəb ola bilər. Bu problemlərin qarşısının alınmasında enerji obyektlərinin 

avadanlıqlarının vəziyyətinin monitorinqi və onlara nəzarət vacib rol oynayır.  

Enerji obyektlərinin vəziyyətinin monitorinqində əsas məqsəd yarana biləcək risk və zərərləri 

minimuma endirməkdir. Həmçinin bu enerji fasiləsizliyini təmin etmək, mümkün 

çatışmazlıqları vaxtında aşkarlanmaq və vaxt itirmədən müdaxilə etmək imkanı verir.  

Bu məsələnin həllində diaqnostika və monitorinq sistemləri ilə təchiz olunmuş mürəkkəb enerji 

obyektlərinin istismar etibarlılığını təmin edən texnoloji proseslərin araşdırılmasına ehtiyac 

yaranır. Bunun üçün fəzada ixtiyari kontur üzrə nəzarət edilən obyektlərin və müşahidə edilən 

elementlərin səthində texniki vəziyyəti qiymətləndirəcək riyazi model və metodlar 

işlənilmişdir. 

Tanınma modelləri diaqnoz və nasazlıqların müəyyənləşdirilməsi alqoritmləri şəklində, 

deqradasiya (aşınma) modelləri isə obyektin avadanlıqlarının vəziyyətinin və sıradan 

çıxmasının proqnozlaşdırılması genezis modelləri şəklində təqdim olunmuşdur. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Lamiyə Nəcəfova Həmzə qızı 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 
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Həmçinin nəzarət olunan obyektlərin texniki vəziyyətini qiymətləndirmək üçün kompüter 

modelləşdirilməsinin tətbiqi proqram paketi işləniləcək. Bu proqram paketi enerji obyektlərinin 

elementlərinin keyfiyyət analizinin aparılmasında  mühüm rol oyanayır.  
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DALMIŞ CİSİMLER ETRAFINDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ 

 

Zerrin Sert  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Çisil Timuralp  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

 

ÖZET 

Bir engele etki eden dış akış, engel arkasında girdaplar oluşturarak zamana göre değişen bir 

akış sergiler. Engel etrafındaki akıştaki düzensizlikler engelin şekli ve akış rejimi özelliklerine 

bağlı olarak değişir. Akışın engel üzerinde ve arkasında bıraktığı etkinin kontrol edilmesini 

gerektiren mühendislik uygulamaları mevcuttur. Dalmış engel etrafındaki akış ve ısı 

problemleri analitik olarak çözülemeyecek kadar karmaşıktır. Önceleri deney verilerine 

dayanan çözümler, son zamanlarda yüksek kapasiteli bilgisayarların gelişmesiyle birlikte pahalı 

ve zaman alıcı deneylerin yerini sayısal çözümler almaya başlamıştır. Uçak, otomobil, denizaltı 

gibi araçlar veya köprü ayakları, kanat etrafındaki akış, gövde borulu ısı değiştiricilerdeki 

borular, güneş ısıtma sistemleri, elektronik soğutma ekipmanları gibi birçok uygulama alanına 

sahip olan bu konu günümüzde oldukça dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda yalın zorlanmış 

taşınım ve birleşik (doğal + zorlanmış) taşınım koşulları altında akış ve ısı transferi analizleri 

yapılmaktadır. Doğal taşınımın zorlanmış taşınımı desteklediği ve engellediği durumlar 

Richardson sayısı değiştirilerek oluşturulmaktadır. Bu çalışmalarda, her bir analiz için akış 

karakteristiğinin belirlenmesinde ortalama sürüklenme katsayısı, ortalama kaldırma katsayısı 

ve Strouhal sayısı gibi değerlere bakılırken, engel etrafında meydana gelen ısı geçişi içinde 

ortalama Nusselt sayısına bakılmaktadır. Bu çalışmada, yalın zorlanmış taşınım ve birleşik 

taşınım olduğu problemlerde akış ve ısı karakteristiğini modelleyebilmek için dikkat edilmesi 

ve hâlihazırda bulunan engelin yorumlanması için gereken önemli hususlar özetlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Dış Akış, Engel, Zorlanmış Taşınım, Birleşik Taşınım  
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The external flow acting on an obstacle exhibits a flow that changes over time, creating vortex 

behind the obstacle. Irregularities in the flow around the obstacle vary depending on the shape 

of the obstacle and the characteristics of the flow regime. There are engineering applications 

that need to control the effect of flow on and behind the obstacle. The flow and heat problems 

around the submerged obstacle are too complex to be analytically solved. Recently, with the 

development of high-capacity computers, numerical solutions replace expensive and time-

consuming experiments. It has many application areas such as aircraft, automobile, submarines 

or bridge legs, flow around the wing, pipes in the body tube heat exchangers, solar heating 

systems, electronic cooling equipment, which is very remarkable today. In these studies, flow 

and heat transfer analyses are performed under pure forced convection and combined (natural 

+ forced) convection conditions. The situations in which natural convection aiding and 

opposing forced convection are created by changing the Richardson number. In these studies, 

mean drag coefficient, mean lift coefficient and Strouhal number are used to determine the flow 

characteristics for each analysis, while the average Nusselt number in the heat transfer around 

the obstacle is examined. In this study, the important points to be taken into consideration for 

the analyzing flow and heat characteristics and interpretation of the existing obstacle are 

summarized in the problems where there is pure forced convection and combined convection. 

Keywords: External flow, obstacle, forced convection, combined convection 

1. GİRİŞ 

Birçok önemli mühendislik uygulamalarında karşımıza çıkan dalmış engel etrafındaki akışın 

karmaşık yapısını incelemek ve engel etrafındaki akışın fiziksel olgusunu anlayabilmek için 

günümüze kadar pek çok deneysel ve nümerik çalışma yapılmıştır. Özellikle bilgisayar 

teknolojisinin hızla gelişmesiyle, dalmış engel etrafındaki sayısal akış çalışmaları son 

zamanlarda daha da ilgi görmektedir. Yayınlanan araştırmaların birçoğu dairesel silindir 

üzerine yapılmış olsa bile çok yakın zamanlarda kare, dikdörtgen, elips, üçgen ve yarım daire 

şekilli silindirler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda sürüklenme katsayısı ( Dc ), kaldırma katsayısı ( Lc ) ve Strouhal sayısı    (

St ) gibi akışın karakteristiğini inceleyen boyutsuz sayılara bakılırken, engel ile meydana gelen 

ısı transferini Nusselt sayısı ( Nu ) ile belirlenmektedir.  

Bu çalışmada, dalmış cisimler etrafındaki akışkan akışı ve ısı transferi konusunda yeni 

çalışmaya başlayan araştırmacılara rehber olmak amaçlanmıştır. 
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2. MATEMATİK MODELLEMEDE KULLANILAN BOYUTSUZ SAYILAR 

Cisimler üzerinde dış akışı modelleyebilmek ve cisim etrafındaki akış ve ısı karakteristiklerini 

inceleyebilmek birçok parametreye bağlıdır. Tipik bir dış akış problemi çözümünde akış 

profilinin laminer ve türbülanslı olduğu Reynolds sayısı ile ifade edilir.  

 Re eU D
=


  (1) 

Burada U  serbest akışkan hızını,   akışkanın kinematik viskozitesini, eD  akışa dik engelin 

maksimum uzunluğunu (iki boyutlu akış) temsil etmektedir. Tablo 1’de iki boyutlu engeller 

için karakteristik uzunluk olan eD  değerleri verilmiştir.   

 

Tablo 1. İki boyutlu engellerde karakteristik uzunluk (Young vd., 2013). 

Şekil 
eD  

Silindir 

 
Elips 

 
Kare  

 
Dikdörtgen 

 
Üçgen 

 
Dirsek 

 
Yarım silindir 

 

 

Dalmış cisim ile akışkanın farklı sıcaklıklarında problem hem doğal hem de zorlanmış taşınımı 

içerir. Sayısal çözümlemelerde yüzdürme kuvvetlerinin etkisini görebilmek için çözüme 
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Boussinesq yaklaşımı uygulanır ve hesaplamalarda kullanılan boyutsuz sayı Richardson 

sayısıdır.  

                                                         
2Re

Gr
Ri =                                                                          (2) 

Genelleme yapılırsa Ri<0.1 zorlanmış taşınım, Ri>10 doğal taşınım, ara değerlerde ise birleşik 

taşınım etkindir. Denklem 2’de 
3

w
2

(T )Deg T
Gr





−
=   olup boyutsuz Grashof sayısını ifade 

etmektedir. Grashof sayısı kaldırma kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranı şeklinde tanımlanır. 

Bu ifadedeki g  yerçekimi ivmesini,   termal genleşme katsayısını, wT  daldırılmış cisim 

sıcaklığını, T  ise akışkan sıcaklığını temsil etmektedir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde dalmış cisimlerdeki akış karakteristiklerini inceleyebilmek 

için sürüklenme kuvveti katsayısı ( Dc ), kaldırma kuvveti katsayısı ( Lc ) ve Strouhal sayısına  (

St ) bakılmaktadır. Bu ifadeler sırasıyla, 

                           
2 2

, ,
1 1

2 2

eD L
D L

fDF F
c c St

U
U A U A 

= = =                                    (3) 

olarak ifade edilir. Burada DF  ve LF  sürüklenme ve kaldırma kuvvetleri,   akışkanın 

yoğunluğu, A  izdüşüm alanı ve f  salınım frekansıdır. 

Yapılan çalışmalarda engelden akışkana veya akışkandan engele olan ısı geçişi 

hesaplamalarında kullanılan boyutsuz sayı Nusselt sayısıdır ve Denklem 4 ile verilmiştir.  

                                             ehD
Nu

k
=                                                                 (4) 

Burada h  ortalama ısı taşınım katsayısını, k  ise akışkanın ısı iletim katsayısını tanımlar. 

3. ZORLANMIŞ TAŞINIM 

Yalın zorlanmış taşınım (Ri=0) olduğu durumda bir engel etrafındaki dış akış problemi ilk 

yapılan çalışmalardandır. Özellikle Churchill ve Bernstein (1977) yaptığı çalışma literatürde 

pek çok problem ile kıyaslanmıştır. Churchill ve Bernstein (1977) silindir üzerinden çapraz 

akıştaki farklı akışkanların (hem gaz hem de sıvılar için) zorlanmış taşınım ile ısı transferini 
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araştırmışlardır. Çalışmalarında dairesel silindir için geniş aralıktaki Prandtl sayısı için 

türetilmiş korelasyonları Eşitlik 5’te verilmiştir. 

                 

( )

4/5
5/80.5 1/3

D
1/4

2/3

0.62Re Pr Re
0.3 1

282000
1 0.4 / Pr

DNu
  

= + +  
     +

 

                        (5) 

İki boyutlu laminer akış rejiminde bir kare silindir boyunca ısı ve akışkan akışı, iki farklı ısıl 

sınır koşulu (sabit sıcaklık ve sabit ısı akısı) için Sharma ve Eswaran (2004) tarafından, 

Reynolds sayısı 1 ve 160 aralığında, Prandtl sayısı 0.7 için sayısal olarak incelenmiştir. Eşitlik 

6’daki izotermal bir kare silindir için, Eşitlik 7’de ise sabit ısı akısı sınır koşuluna sahip bir kare 

silindir için türetilen korelasyonlar verilmiştir. 

 

Şekil 1. Sharma ve Eswaran’nın çalışmalarındaki sistem geometrisi. 

                                               0.359 Re 0.442, 5 Re 160Nu = +                                             (6) 

                            0.386 Re 0.54, 5 Re 160Nu = +                                            (7) 

Buna benzer olarak dış akıştaki yalın zorlanmış taşınım ile ısı geçişi çalışması Zeitoun vd. 

(2011) aittir. Zeiton vd. iki boyutlu laminer zorlanmış taşınımla yatay üçgen silindir etrafındaki 

akış ve ısı transferini sayısal olarak incelemişlerdir. Şekil 1’de çalışmalarındaki üçgen silindirin 

iki farklı konumu verilmiştir ve akışkan olarak hava kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Zeitoun vd.’nin çalışmalarındaki sistem geometrisi. 

4. BİRLEŞİK DOĞAL ve ZORLANMIŞ TAŞINIM  

Bir yüzey üzerinde dış akış olduğu zaman, literatürdeki problemler incelendiğinde hem doğal 

hem de zorlanmış taşınımı içerir. Doğal taşınım (kaldırma kuvveti) ve zorlanmış taşınım 

hareketleri birbirlerinin yönlerine bağlı olarak, ısı transferini destekleyebilir veya 

engelleyebilir. Destekleyen akışta kaldırma hareketi zorlanmış hareket ile aynı yöndedir. Yani 

doğal taşınım zorlanmış taşınımı destekler ve ısı transferini artırır. Engelleyen akışta ise 

kaldırma hareketi zorlanmış akış ile zıt yöndedir. Bu nedenle, doğal taşınım zorlanmış taşınıma 

direnç gösterir ve ısı transferini azaltır. Aşağıdaki iki başlık altında yapılan çalışmalar 

özetlenmiştir.  

4.1. Destekleyen Akış 

Doğal taşınımın zorlanmış taşınımını desteklediği ve ısı transferini artırdığı problemlere 

literatürde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmalarda öncelikle dairesel silindir etrafındaki 

akış ve ısı geçişi analiz çalışmaları ele alınmıştır.  

Moulai vd (2016) içinde ısıtılmış kübik silindir bulunan kanal içinde karışık taşınımla olan akış 

ve ısı transferini nümerik olarak incelemişlerdir. Silindirin arkasındaki bölgenin büyüklüğünün 

Re sayısının artmasıyla arttığı, Gr sayısının artması ile azaldığı görülmüştür. Ayrıca Re 

sayısının artması ön yüzeydeki Nu sayısını arttırırken Gr sayısının artması yan yüzeylerdeki Nu 

sayısının arttırmıştır. 

Pravesh vd. (2019) periyodik ısıtmalı silindir boyunca Newtonian akışkanlardaki yüzdürme 

kuvvetlerinin yardımcı olduğu durumdaki karışık taşınımı incelemişlerdir. Yardımcı yüzdürme 

kuvvetleri akışı iyileştirmiş ve incelenen tüm Pr ve Ri değerleri için yüksek hacim 
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fraksiyonlarında ve Re sayılarında süreksiz özellik kazandırmıştır. Toplam sürükleme katsayısı 

ve Nusselt sayısı için korelasyon geliştirmişlerdir. 

Dhiman vd (2014) yukarı yönlü hava akışlı dikey kanalda bulunan bir kare silindir etrafındaki 

ısı transferine yüzdürme kuvvetlerinin etkisini araştırmışlardır. Toplam sürükleme katsayısı Re 

sayısı ile azalırken Ri sayısı ve duvar sınırlılığı ile artmıştır. 

Sharma vd (2012) karışık taşınım ısı transferini yüzdürme kuvvetlerinin yardımcı olduğu dikey 

akışa maruz kalan kare silindir etrafında nümerik olarak çalışmışlardır. Sürtünme, basınç ve 

toplam sürüklenme katsayılarının Ri sayısı ile arttığı, sabit Re sayılarında ise yardımcı 

yüzdürme kuvvetinin etkisinin ise sürüklenme katsayılarını arttırdığını görmüşlerdir. 

Yatay izotermal eliptik bir silindir için laminar akışta yukarı doğru doğal taşınım ile zorlanmış 

taşınımın bileşik etkisi 0° ile 180° aralığında 30°’lik arttırımlarla deneysel ve sayısal olarak El-

Maghlany vd (2018) tarafından yapılmıştır. Ortalama Nu sayısı için Ri sayısının ve saldırı 

açısının bir fonksiyonu olarak ampirik korelasyon elde etmişlerdir. 

Destekleyici birleşik taşınım çalışmalarındaki son zamanlardaki çalışma Altaç vd. (2019) 

tarafından üçgen bir silindir etrafındaki akış ve ısı geçişi üzerine yapılmıştır. Çalışmalarında 

akışkan için hem su hem de hava kullanmışlar ve tasarım parametrelerindeki değişkenleri

10 Re 200   ve 0 R 10i   olarak seçmişlerdir. Çalışmaları sonucunda birleşik taşınımdaki 

ortalama Nusselt sayısı için iki farklı korelasyon önermişlerdir. Eşitlik 8’de türettikleri 

korelasyonlardan biri verilmiş olup, bu korelasyon 10 Re 200   , 0 R 10i    ve 0.7 Pr 7    

aralıkları için geçerlidir. 

                              ( )0.25 0.5 0.08181.0 0.0748 0.166 Pr
birleşik taşınım

zorlanmış taşınım

Nu
Ri Ri

Nu

−= + − +       (8) 

4.2. Engelleyen Akış 

Doğal taşınımın zorlanmış taşınıma karşı direnç gösterdiği çalışmalarda sadece zorlanmış 

taşınımı engelleyen akışlar incelenmemiştir. Bu çalışmalarda hem destekleyen ( 0 R i ) hem 

de engelleyen ( 0 R i  ) birleşik taşınım koşulları ortak olarak ele alınmıştır.   

Bu çalışmalarda da destekleyen birleşik taşınım problemlerindeki gibi öncelikle dairesel kesitli 

silindirler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Chang ve Sa (1990) ısıtılmış/soğutulmuş dairesel bir 

silindirden yayılan girdap olgusunu, birleşik doğal ve zorlanmış taşınım koşulu altında sayısal 
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olarak incelenmişlerdir. Çalışmalarında Re=100 ve 1 R 1i−     olarak seçilmiştir. Dairesel bir 

silindir etrafındaki diğer bir çalışmada Patnaik vd. (1999) tarafından  20 Re 200   ve 

1 R 1i−      için yapılan çalışmadır. Çalışmada akışkan olarak hava (Pr=0.71) kullanılmıştır. 

Buna benzer olarak dairesel bir silindir etrafındaki başka bir çalışmada sürekli rejimde 

5 Re 40   , 1 R 1i−     ve Pr 1=   aralığındaki tasarım değişkenleri için ANSYS-CFX 

programında Laidoudi ve Bouzit (2017) tarafından çözülen problemdir. 

Engelenen birleşik taşınımda literatür taraması yapıldığında kare silindir etrafında akış ve ısı 

geçişi analizleri yapan çalışmalarda mevcuttur. Hem engelleyen hemde destekleyen birleşik 

taşınımda ( 1 R 1i−   ) bir kare silindir üzerindeki etkisi Re=100 ve Pr=0.7 için sayısal olarak 

Sharma ve Eswaran (2004) tarafından yapılmıştır. Çalışmalarında, Strouhal sayısı, sürtünme ve 

kaldırma katsayıları ve zamana göre ortalama Nusselt sayısının silindir üzerindeki her bir 

yüzeyindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca ısıtılmış/soğutulmuş silindirin ısı transfer özellikleri, 

Richardson sayısının bir fonksiyonu olarak çalışılmıştır. 

 

5. SONUÇLAR 

Birleşik taşınım problemlerinde doğal taşınımın zorlanmış taşınımı desteklediği ve engellediği 

iki durum söz konusudur. Doğal taşınımın zorlanmış taşınımı engelleyip desteklemesi 

Richardson boyutsuz sayısı ile belirtilir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, belirli bir Reynolds sayısından sonra engel arkasında girdapların 

oluştuğu, bu girdapların engel arkasında periyodik bir yol oluşturduğu tespit edilmiştir. Engel 

arkasında oluşan bir girdap salınımlarının, dış etkiler kaynaklı olmayıp, tamamen kendiliğinden 

oluştuğu ve literatürde bu salınımlara Von Karman caddesi olarak adlandırıldığı bilinmektedir. 

Girdap caddesinin oluşmaya başladığı Reynolds sayısı günümüzde yapılan deneysel ve sayısal 

çalışmalar sonucunda 48 olarak belirtilmiştir (Apaçoğlu, 2010). Ayrıca farklı geometriler için 

kritik Reynolds sayısı tayininde çalışmaların devam ettiği gözlenmektedir. Örneğin Altaç vd. 

(2019) üçgen engel arkasında destekleyici birleşik taşınımın kritik Reynolds sayısını 60 olarak 

bulduklarını çalışmalarında rapor etmişlerdir. 
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GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNDE FARKLI ÖRTÜ MALZEMELERİNİN KULLANIMI 
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ÖZET 

Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar, insan ve toplum sağlığının en büyük tehdidi olup 

çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden birisidir. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını 

karşılamak, ayrıca çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmek gereklidir. Özellikle güneş enerjisinde zararlı bir gaz salınımı 

olmadığından, temiz bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin ısıl ve elektrik olmak üzere iki 

uygulama yönteminden bahsedebiliriz. Düzlemsel güneş kolektörleri, düzlemsel yapıda olup, 

güneş enerjisini bir kısmını absorbe ederek bu enerjiyi ısı olarak yutucu yüzey altına 

yerleştirilen boruların içinde akan sıvıya iletmektedirler. Saydam örtü, yutucu yüzey, borular 

içinde akan akışkan, ısı yalıtımı ve kolektör kasasından oluşmaktadırlar. Günümüzde ısıl 

uygulamalar için kullanılan kolektörlerin verimini etkileyen en önemli faktörlerden biri saydam 

örtü üzerine gelen güneş ışınımıdır. Saydam örtüyü geçen ve uzun dalga boylu hale gelen 

ışınımın yutucu yüzey ile saydam örtü arasında enerjisini saydam örtüye yüksek oranda 

geçirmesi kolektör verimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir.  Genellikle saydam yüzey 

olarak cam veya plastik esaslı malzemeler kullanılır. Ticari kaygılarla üreticiler tarafından ilk 

yatırım maliyetlerini düşürmek için hâlihazırda kullanılan kolektörlerde cam yerine daha ucuz 

örtü malzemeleri kullanılabilmektedir. Son yıllarda cam üzerine yapılan kaplamalar ile yutucu 

yüzeyle cam arasına geçirilen ışınım miktarını arttırmak için yenilikçi yaklaşımlarla da 

karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisi ısıl uygulamaları için yaygın kullanım alanına 

sahip kolektörlerin örtü malzeme çeşitleri ile ilgili olarak farklı özelliklerin literatür incelemesi 

yapılmıştır. Bu örtü malzemelerinin avantajları ve dezavantajları sıralanarak saydam örtü 

seçiminde dikkate alınması gereken süreç hakkında bilgi verilmiş ve ısıl uygulamalarda 

kullanılan düzlemsel kolektörlerde kullanılan saydam örtünün kolektör verimi açısından önemi 

vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, solar kolektör 
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ABSTRACT 

Fossil fuels such as coal, oil and natural gas are the biggest threat to human and public health 

and one of the biggest causes of environmental pollution. It is necessary to turn to renewable 

energy sources in order to meet the energy needs of future generations and to minimize the 

harm to the environment. It is a clean source of energy, especially since there is no harmful gas 

release in solar energy. There are two methods of application of solar energy as thermal and 

electricity. The flat-plate solar collectors are absorbing some of the solar energy and 

transmitting this energy to the flow fluid in the pipes placed under the absorber surface as heat. 

They consist of transparent cover, absorber surface, flow fluid in pipes, heat insulation and 

collector case. One of the most important factors affecting the efficiency of the collectors used 

for thermal applications today is the solar radiation coming on the transparent cover. One of the 

most important factors affecting the collector efficiency is that the radiation passing through 

the transparent covering and becoming long wavelength, transmitting the energy between the 

absorber surface and the transparent covering to the transparent covering at a high rate. Glass 

or plastic based materials are generally used as transparent surfaces. Collectors already used by 

commercial concerns to reduce initial investment costs by manufacturers may use cheaper cover 

materials instead of glass. Innovative approaches to increase the amount of radiation transmitted 

between the absorber and the glass have been encountered in recent years. In this study, 

literature review of different properties of cover materials of collectors, which are widely used 

for solar thermal applications, is investigated. The advantages and disadvantages of these 

covering materials are listed and information is given about the process to be considered in the 

selection of transparent cover and the importance of the transparent cover used in the flat-plate 

collectors used in thermal applications is emphasized in terms of collector efficiency. 

Keywords: Renewable energy sources, solar energy, solar collector 

 

1. GİRİŞ 

Kömür, doğalgaz, petrol gibi binlerce yılda oluşmuş fosil kaynakların çevre ve insan sağlığı 

için yarattığı olumsuzluklar her geçen gün artmaktadır. Özellikle fosil yakıtların yanması 

sonucunda ortaya çıkan sera gazlar sonucundaki kirlilik atmosfere yayılıp iklim değişikliğine 

yol açmaktadır. Gün geçtikte artan enerji ihtiyacını karşılayıp, çevreye verilen zararı en aza 
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indirgeyebilmek için güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve dalga enerjisi gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gereklidir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi çevreye zararı olmayan, tüm dünya 

ülkelerinin yararlanabileceği böylelikle ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan 

kaldıran, taşıma ve ulaştırma giderleri olmayan temiz bir enerji kaynağıdır. Fakat bu 

özelliklerinin yanında güneş enerjisine ilişkin sorunlar da mevcuttur. Bunlar; güneş 

enerjisinden yararlanılan sistemlerin özellikle elektrik üreten sistemlerin ilk yatırım 

maliyetlerinin yüksek olması olarak ifade edilebilir.  Güneş enerjisinin ısıl uygulamalarından 

bazıları ise, sıcak su eldesi, yüzme havuzu ısıtması, bitkisel ürünlerin kurutulması, aktif ve pasif 

iklimlendirme şeklinde sıralanabilir.  

Türkiye, coğrafi konum nedeniyle güneş enerjisi bakımından zengin bir bölgedir. Özellikle 

ülkemizin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz 

Bölgesi izlemektedir.  Fakat güneş potansiyeli yeterince etkin ve yaygın kullanılmamaktadır 

[1]. 

2. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 

Güneş kolektörlerinin; düzlemsel güneş kolektörü, vakum borulu güneş kolektörü ve ısı borulu 

güneş kolektörleri olmak üzere çeşitleri mevcuttur. Düzlemsel güneş kolektörleri, genellikle 

evlerdeki sıcak su ısıtmasında kullanılır ve en yüksek oranda güneş alacak şekilde 

yerleştirilmelidir. Düzlemsel güneş kolektörleri üstten alta doğru, üst örtü, örtü ile soğurucu 

plaka arasında yeterince boşluk, soğurucu, arka ve yan yalıtım malzemesi ve bu kısımları içine 

alan bir kasadan oluşmaktadır [2]. 

 

Şekil 1. Düzlemsel güneş kolektörü. 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

86 

Bu çalışmada düzlemsel güneş kolektörlerinde kullanılan örtü malzeme çeşitleri ve özellikleri 

üzerine vurgu yapılacaktır. Düzlemsel kolektörün verimli olabilmesi için; örtü malzemesi 

üzerine düşen güneş ışınımının büyük bir kısmını soğurmalı, çevreye olan ısı kayıpları en az 

düzeyde olmalı,  absorbladığı güneş ışınımını ısı taşıyıcı akışkana yüksek verimlilikle 

geçirmelidir. Uzun ömürlü düzlemsel kolektörler için günlük sıcaklık değişimleri ile 

oluşabilecek iç ısıl gerilmelerden ve UV ışınlarından zarar görmemeli ayrıca korozyona karşı 

dayanıklı olmalıdır. Buna ek olarak, dayanıklı ve ucuz olmalıdır [3].  

Literatürde düzlemsel güneş kolektörleri üzerine sistem geometrisinin artırılmasına yönelik 

birçok çalışma çalışmıştır. Örneğin; Mcqueen vd. [4], düzlemsel güneş kolektörlerinin ana 

bileşenlerini ayrı ayrı ele alarak seçilen malzemelere göre karşılaştırmalar yapmışlardır. Lenel 

ve Mudd [5] evsel su ısıtmada kullanılan güneş enerjisi sistemlerindeki malzemelerle ilgili 

çalışmaları derlemişlerdir. Das ve Chakraverty [6] güneş ısıtma sisteminde örtü malzemesi 

olarak kullanılan tek cam, çift cam ve polymethyl methacrylate (PMMA)’nın farklı akış 

hızlarında performanslarını inceleyerek bunların geçirgenliklerini, yansımalarını ve 

emiciliklerini karşılaştırmışlardır. Njomo [7] güneş hava ısıtıcısında plastik ve cam örtü 

kullanarak bunların termal performanslarını karşılaştırarak ekonomik analizini yapmış ve 

plastik örtü kullanmanın daha uygun olacağını vurgulamıştır. Alghoul vd. [8] solar termal 

kolektörlerde kullanılan malzemeleri, bunların ısı transfer karakteristiklerini ve üretim 

zorluklarıyla ilgili çalışmaları derlemişlerdir. Atkinson vd. [9], yoğunlaştırılmış güneş 

sistemlerinde kullanılan kaplamalarla ilgili literatür çalışması yapmışlardır. Bellas ve Lidorikis 

[10] yüksek sıcaklıktaki solar seçici kaplamaları güneş kolektörleri uygulamaları için dizayn 

etmişlerdir. Mozumder vd. [11], güneş paneli uygulamaları için çok fonksiyonlu 

kaplamalardaki son gelişmeleri incelemişlerdir.  

Yapılan bu çalışmada da güneş kolektörlerinde kullanılan örtü malzemeleri araştırılmış, 

avantajları ve dezavantajları verilmiştir. 

 

3. GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNDEKİ ÖRTÜ MALZEMELERİ 

Güneş kolektörlerinde kullanılan üst örtü malzemesinin, kolektörlerin üstten olan ısı kayıplarını 

en aza indirgeyen ve güneşten gelen kısa dalga boylu ışınımın içeri geçişini engellemeyen 

malzemelerden olması istenir. Örtü kullanılması, yutucu yüzeyi yağmur, dolu ve toz gibi dış 

etkenlerden korumaktır. Güneşten gelen ışınım kısa dalga boyludur ve bunların saydam 
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ortamdan kapalı ortama geçişi, yutucu yüzeyden yansıyan ve yayılan ışınım uzun dalga boylu 

olduğundan bu ışınların da saydam ortamdan dış ortama geçmemesi istenir. Bu yüzden saydam 

örtünün kısa dalga boylu ışınımını geçirme oranının yüksek, yutucu levhadan yayılan uzun 

dalga boylu ışınımları da geçirme oranın küçük olması istenir. Kısaca kullanılan örtü malzemesi 

yüksek geçirgenlik oranındayken, yutma ve yansıtma oranları ise minimum olmalıdır. Cam da 

görünür ışınlara karşı şeffaf olma ve kızılötesi ışınlara karşı opak olma özelliğine sahiptir. Bu 

özelliği ile çalışma sıvısı sıcaklığını artırmaktadır. 

Genellikle saydam yüzey olarak cam veya plastik esaslı malzemeler kullanılır. Bu örtülerin 

diğer bir görevi de ortamdaki rüzgar nedeniyle yutucu yüzey ile ortam arasındaki taşınım 

katsayısının büyümesini önlemektir.  

Saydam örtülerde aranan diğer özellikler ise sıcaklık ile şekil değiştirmemeli, kolay 

kırılmamalı, aşınmamalı ve çizilmemeli, en az 100 0C sıcaklığa dayanmalı, hafif ve ucuz 

olmalıdır. Çeşitli örtü malzemelerinin özellikleri Tablo.1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Saydam Örtülerin Özellikleri [12] 

   Normal Geçirme Oranı  
 

Kalınlık (mm) Kırma indisi 
Güneş ışınımı 
0.2-0.4 µm 

Yayılan ışınım 
3.0-5.0 µm 

Dayanıklılığı 
(oC) 

Lexan 3.2 1.586 0.73 0.02 120-130 
Acrylic 3.2 1.49 0.80 0.02 80-90 
Teflon 0.13 1.34 0.90 0.26 200 
Tedlar 0.10 1.45 0.88 0.21 110 
Mylar 0.13 1.65 0.80 0.18 150 
Sunlite 0.64 1.54 0.75 0.08 90 
Düzgün cam 3.2 1.52 0.79 0.02 730 
Temper cam 3.2 1.52 0.79 0.02 230-260 
Su beyazı cam 3.2 1.50 0.92 0.02 200 

 

3.1. Cam 

Cam kolay elde edilebilirliği ve birçok istenilen özelliğe sahip olması nedeniyle düz plakalı 

güneş kolektörlerinde günümüze kadar en sık kullanılan malzeme olmuştur. Camlar, dalga boyu 

0.3 µm ile 3.0 µm aralığında değişen kısa dalga boylu güneş ışınımının %91’ini geçirirken 

yutucu yüzey tarafından yayılan 3.0 µm ile 50 µm aralığındaki uzun dalga boylu ışınımı 

geçirmezler [13]. Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli olmaları, dış hava şartlarından ve güneş 

ışığından etkilenmemeleri avantajları arasında yer alırken camın kolay kırılması ve plastik 

esaslı örtülere göre ağır olması dezavantajlarıdır.  Ayrıca kırılma indisi de şeffaf kaplama 
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örtüsünün özelliği olup solar kolektör sisteminin optik verimini ve termal verimini etkiler. 

Özellikle Kalidasan ve Srinivas [14] çalışmalarında kırılma indisi 1.1 ve 1.7 aralığındaki farklı 

solar kaplama malzemelerinin sistem performansı üzerine etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmalarında sonuç olarak; 1.1 kırılma indisine sahip kaplama malzemesinin diğer kırılma 

indisli kaplama malzemelerine göre maksimum verim elde etmişlerdir. Cam üzerine düşen 

güneş ışığının bir kısmı yüzeyden geçerken bir kısmı da bu geçiş sırasında yutulur. Yutulan ışık 

miktarı camın bileşimindeki demir oksit miktarına bağlıdır. Bu oranın artmasıyla yutulan ışık 

miktarı artacağından ışınımı geçirme oranı da azalır [15]. Bu yüzden demir oksit oranı 

%0.05’den düşük camlar tercih edilir. Pencere camlarında bu oran %0.10 iken su-beyazı tipi 

camlarda %0.015’den daha düşüktür. Normal doğrultuda gelen ışınımın,  demir-oksit miktarı 

düşük olan tek tabaka cam için geçirme oranı  %92 pencere camları için %80 civarındadır. 

Ayrıca camların ışınım geçirme oranında ara yüzeydeki yansıtmada etkilidir. Bu yansıtmayı 

azaltmak üst yüzey kırılma indisi küçük olan teflon, magnezyum-florür veya poroz silika gibi 

malzemelerle çok ince olarak kaplanabilir. Bu şekilde geçirme oranı tek tabaka camlarda %6 

çift tabaka camlarda ise %9 oranında arttırılabilir [12]. Sanayide daha çok düşük demir oksitli 

temperli ve prizmatik camlar kullanılmaktadır. Temperli olmasının nedeni kırıldığında 

oluşabilecek yaralanmaların önüne geçilmesi iken prizmatik tercih edilmesi üzerine düşen eğik 

ışınımın yansıtma oranını azaltmaktır [16]. 

3.2 Plastik Örtüler 

Plastik örtüler akrilik, teflon, polikarbonat, cam takviyeli plastik esaslı malzemelerden 

yapılırlar. Hafif olmaları, imalat kolaylığı, camdan daha iyi olan kırılma dirençleri ve güneş 

ışınımını iyi iletmeleri nedeniyle güneşli konut ısıtma ve soğutma gibi uygulamalarda saydam 

örtü malzemesi olarak kullanılırlar. Özellikle kolektör üzerindeki saydam kaplama örtüsü 

kullanılarak güneşten gelen ısı sera etkisi yaratılarak maksimum ısı geçişi sağlamaktadır. 

Plastikler camdan daha şeffaftır, güneş ışınımını geçirme oranları yüksek olduğu gibi ısıl 

ışınımı geçirme oranları da yüksektir, bazılarının %97 gibi yüksek güneş enerjisi iletimi vardır. 

Camın aksine uzun dalga boylu radyasyona kısmen şeffaftır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı 

olmamaları, mor ötesi ışınıma, neme ve aşınmaya karşı camlar gibi dirençli olmadıklarından 

pek tercih edilmezler. Tedlar, akrilik, teflon, polikarbonat ve mylar saydam örtü olarak 

kullanılan malzemelerdendir  [12]. Dış hava şartları ve mor ötesi ışınlardan etkilendiğinden en 

çok üç yıl kullanım ömrüne sahiptirler. Bazı plastik türlerinde bu süre 15 yıla kadar 

çıkabilmektedir [15]. 
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Düzlemsel solar kolektörlerde plastik örtü kullanılarak yapılan çalışmalar günümüzde rağbet 

görmektedir. Martinopoulos vd. [17] Lexan örtülü düzlemsel solar kolektörün deneysel ve 

sayısal analizini yapmışlardır. Çalışmalarında deneysel ve sayısal sonuçların çok uyumlu 

olduğunu göstermişlerdir. Buna benzer bir çalışma da, plastik örtü (siyaha boyanmış 

polikarbonat) malzemesi kullanılarak bir solar kolektör modelleyen Mintsa Do Ango vd.’nin 

[18]  sayısal çalışmasıdır. Parametrik bu çalışmada düzlemsel solar kolektör uzunluğu, hava 

aralığı kalınlığı, soğutma sıvısı kütle akış hızı, gelen güneş ışınımı ve giriş sıcaklığının 

düzlemsel solar kolektör üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Sonuçlarında kolektör 

uzunluğunun arttırılmasının güneş kolektör performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını 

göstermektedir. Hava boşluğu aralığının kolektör üzerine performansını etkilemektedir. 

Optimum hava boşluğu aralığını 10 mm olarak belirlemişlerdir. Kütle akış hızının arttırılması, 

plastik örtülü düzlemsel solar kolektör verimliliğini de arttırır, ancak daha sonra soğutma 

sıvısının çıkış sıcaklığını düşürmektedir. Gelen güneş ışınımının böyle bir kolektörün 

verimliliği üzerinde küçük bir etkisi vardır, ancak giriş-çıkış sıcaklık farkını kabaca doğrusal 

bir şekilde yönlendirmektedir. Giriş soğutucusunun sıcaklığı ile ilgili olarak, plastik solar 

kolektörün performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. İyi bir 

performansa ulaşmak için, giriş soğutma suyunun sıcaklığının en az ortam sıcaklığında olması 

gerektiğini bulmuşlardır. De la Pena ve Aguilar [19]  Meksika’daki konutlarda sıcak su talebini 

karşılamak için Meksikalı şirket Modulo Solar tarafından daha verimli bir plastik örtülü 

(polipropilen) güneş kolektörleri geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri bu kolektörleri işlevsellik 

kazanmış ve pazara sunmuşlardır. 

3.3 Cam Üzerine Yapılan Kaplamalar 

Çoğu güneş kolektöründe bilindiği gibi, genellikle camdan yapılmış şeffaf bir kapak plakası 

kullanılmaktadır. Cam kaplamalı kolektörün güneş enerjisi ışımasının yaklaşık %8’ini yansıtır 

ve bu da kolektör ısı çıkışında azalmaya yol açar. Bu nedenle yansıma önleyici kaplamanın 

kullanılması, iletilen enerjiyi cam kapaktan artırarak böyle bir sistemin performansını 

iyileştirebilir. Son zamanlarda literatürde cam üzerine yapılan kaplamalar ile sistem 

performansını inceleyen çalışmalar da yapılmaktadır. 

Khoukhi vd. [20] cam kırılma indisinin, cam kaplama yüzeyinde minimum yansımaya yol açan 

değerini kaplama ile elde edebileceklerini düşünerek bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında 

gözenekli sol-jel (sol-gel) kaplanmış cam ile kaplamasız cam düzlemsel kolektörün enerji 

kazanımlarını kıyaslamışlardır.  Gözenekli sol-jel kaplamanın 1.23 kırılma endeksi ile güneş 
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kolektörünün cam kapağında kullanılması kaplamasız kolektöre göre yaklaşık 1.05 kat daha 

fazla olduğunu teorik olarak hesaplamışladır. Ayrıca çalışmalarını, uzun vadeli olarak 

kaplamalı ve kaplamasız solar kolektörlerdeki performansını, günlük, aylık ve yıllık verimlilik 

hesaplanarak değerlendirilmesini önermişlerdir. 

 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak, günlük hayatta ve endüstriyel uygularda sıklıkla kullanılan düzlemsel 

kolektörlerde kullanılan saydam örtü malzemelerinin çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. Halen 

ısı kayıplarını en aza indirgeyen, güneş ışınlarının geçişini engellemeyen ve ekonomik örtü 

malzemeleri araştırmaları devam etmektedir. Yeryüzüne gelen ışınımın çok önemli bir bölümü 

kısa dalga boylu (0-3 mikronmetre) ışınımdır. Snell yasasına göre bir ortamdan diğerine geçen 

ışınımın frekansı sabit kalır dalga boyu değişir. Bu nedenledir ki saydam örtüden geçen kısa 

dalga boylu ışınım, uzun dalga boylu ışınım (3.01-100 mikronmetre) olarak saydam örtüden 

geri çıkmamalıdır. Uzun dalga boylu ışınımın enerjisi yutucu yüzey ile saydam örtü arasında 

kalmalı ve yutucu yüzey tarafından absorbe edilmelidir. Saydam örtü seçiminde bu açıklanan 

süreç dikkate alınmalıdır. Eğer bu yapılırsa ısıl uygulamalarda kullanılan kolektörlerin 

verimlerinde az da olsa iyileştirmeler yapılabilir. Kolektör verimini etkileyen en önemli 

parametrelerden biri de kolektörün altından ve yanlarından olan ısı kayıplarıdır. Bunun içinde 

iyi bir yalıtım yapılmalıdır. Sonuç olarak doğru saydam örtü seçimi ve iyi bir yalıtımla kolektör 

veriminde iyileşmeler sağlamak mümkün olacaktır. 
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ÖZET 

Organik kaynaklı kirleticiler, kimyasal kirleticilerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu 

organik kirleticiler arasında bulunan fenolik bileşikler, petrol ve petrokimyadan oluşan kömür 

ve fenol üretim endüstrisinden kaynaklanan atık sulardaki kirliliğin önemli bir sınıfını 

oluşturmaktadır. Fenoller, çok düşük konsantrasyonlarda bile organizmalarda zararlı etkilere 

sebep oldukları ve insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan bir kirletici olduklarından, 

öncelikli kirleticiler olarak bilinmektedirler [1]. Sulu çözeltilerden fenollerin uzaklaştırılması 

adsorpsiyon, kimyasal çöktürme, iyon değiştirme, membran prosesleri gibi metotlarla 

başarılmıştır. Bu metotlar arasında adsorpsiyon metodu çok fazla ilgi çekmektedir. Çünkü bu 

metot basit, oldukça düşük maliyetli ve özellikle iyon içeriği fazla olan sulu ortamlardan 

organik kirleticilerin uzaklaştırılmasında etkili bir metot olarak bilinmektedir [2].  

Metal nanopartiküller son yıllarda benzersiz özelliklerinin yanı sıra daha büyük bir yüzey / 

hacim oranına sahip olması nedeniyle diğer maddelere göre çok daha fazla tercih 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 94 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

edilmektedirler. Demir oksit nanopartikülleri yüksek adsorpsiyon kapasiteleri, manyetik özellik 

ve biyouyumlulukları nedeniyle geniş ölçüde çalışılmaktadır [3]. Diğer yandan 

makromoleküller, yüklü veya nötral moleküller için reseptör olabilecek yapılar içermesi 

sebebiyle host-guest kimyasında önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu makromoleküller içerisinde 

özellikle "kaliksarenler", üç boyutlu tek bir yapı üzerinde neredeyse sınırsız sayıda 

türevlendirilebilen ve fenolik birimlerden oluşan halkalı oligomerlerdir [1]. 

Bu çalışmada ise öncelikle iki farklı imidazol grubu taşıyan kaliks[4]arenler sentezlendi ve bu 

bileşikler [3-(2,3-epoksipropoksi)-propil]-trimetoksisilan modifiyeli Fe3O4 nanopartikülüne 

immobilize edildi. Daha sonra elde edilen imidazol modifiyeli Fe3O4 nanopartiküller adsorban 

olarak kullanılarak bazı fenolik kirleticiler (fenol, p-nitrofenol ve p-klorofenol) için 

adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sentezlenen imidazol türevli kaliks[4]arenler ve 

bunların Fe3O4 nanopartiküllerinin yapıları, 1H NMR, FT-IR, Taramalı Elektron Mikroskobu 

(SEM) ve Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) gibi yöntemlerle karakterize edildi ve 

hazırlanan kaliksaren içerikli nanopartiküllerin, adsorpsiyon yöntemiyle fenol giderme 

kapasiteleri, UV-vis. Spektrometresi ve HPLC kullanılarak belirlendi. 

Anahtar Kelimeler : Kaliksaren, nanopartikül, fenol giderimi, adsorpsiyon, organik kirletici  
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A NOTE ON GENERALIZED TORSION ENERGY ACTION   

 

Dr. Öğr. Üy. Gözde Özkan Tükel  
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ABSTRACT 

A Hamiltonian defined by curvature and torsion of a Frenet curve plays an important role in the 

connection between the motion of curves and integrable systems. The problem of minimization 

of natural Hamiltonians is considerably remarkable in literature of mathematics and mechanics. 

One of the natural Hamiltonians is produced by inner multiplication of the first derivative of 

binormal vector field of a Frenet curve. Such Hamiltonians consist of pure torsion functional. 

In [1] and [6], the authors show that the variational problem also heads up integrated 

equilibrium conditions, such as the pure curvature functional, using different approaches at the 

different times. This study is devoted to developing the variational problem of finding critical 

points of pure torsion functional in more general case. For this purpose, the geometrical state 

of the balance equations of the generalized torsion functional ∫ 𝑝(𝜏) 𝑑𝑠, where 𝑝(𝜏) is smooth 

function of torsion 𝜏  and s denotes arc length parameter, on suitable spaces of curves in three 

dimensional Euclidean space are investigated. The Euler Lagrange equations for the generalized 

torsion functional ∫ 𝑝(𝜏) 𝑑𝑠 which is a generalization of the natural Hamiltonian for curves of 

the form ∫ 𝜏2𝑑𝑠 under some boundary conditions are derived. The method used to obtain 

equilibrium equations is the Langer and Singer's approach introduced in [4]. To find solutions 

of the differential equation systems, two Killing vector field along the critical curve are 

constructed and  the curvature of the critical curve is expressed by smooth functional of its 

torsion. Then the Euler Lagrange equations completely solve by quadratures. Finally, an 

example is provided for summarizing the results.               

Keywords : Calculus of variation, generalized torsion functional, Euler-Lagrange equations.  
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ABSTRACT 

Any magnetic vector field is known divergence zero vector field in three dimensional spaces. 

A magnetic trajectory of a magnetic flow created by magnetic vector field are curves called as 

magnetic curves. Altough the problem of investigating magnetic trajectories appears to be 

physical problem, recent studies show that the characterization of magnetic flow in a magnetic 

field have brought variational perspective in more geometrical manner. In particular, magnetic 

curves have been developed by techniques of differential geometry and methods of calculus of 

variation  from basic spaces to manifolds.  

In this work, we study null magnetic curves of a magnetic field on a timelike surface in three 

dimensional Minkowski space. For this purpose, we define the Lorentz force equation of a 

magnetic vector field and we give the Lorentz force equation for the associated magnetic curves 

on a timelike surface. Then we recall the structure of Darboux frame field for a null curve on 

the timelike surface and relations between the Darboux frame field and Cartan frame field for 

a null curve in three dimensional Minkowski space. Then we proved that Lorentz force can be 

written into the Darboux frame. We have given the necessary and sufficient condition for 

writing a null curve as the magnetic trajectory of the magnetic field. So we construct a variation 

and we derive the Killing magnetic flow equations with regard to the geodesic curvature, 

geodesic torsion and normal curvature of the curve γ on the timelike surface. Finally we 

examine magnetic curves on some familier timelike surfaces in three dimensional Minkowski 

space. 

Keywords: Null magnetic curve, Lorentz force equation, timelike surface. 
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GİRİŞ 

Günümüzde fosil yakıtların hızla tüketimi ve çevre kirliliğine neden olması gibi birçok 

sorundan kaynaklı fosil yakıtlara alternatif  enerji kaynaklarından biri de güneştir. Güneş 

enerjisinden elektrik üretme çalışmaları, fosil ve nükleer enerji yakıtlarından çok daha sonra 

başlandığı için enerji verimliliği konusunda fosil ve nükleer enerji yakıtlarının biraz gerisinde 

kalmaktadır. Güneş ışınlarının yer yüzüne düşme açısı dünyanın günlük, yıllık hareketlerine ve 

farklı iklim şartlarına bağlı olarak değişiklik göstereceğinden güneş pillerinin (fotovoltaik 

panel) absorbe ettiği ışın miktarı da değişiklik gösterecektir. Fotovoltaik pillerden (alınmak 

istenen enerji miktarının artması için MPPT (Maksimum Güç Noktası Takibi) üzerinde çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. MPPT belirli periyotlarda elde edilen gücün tepe değerini takip 

ederek yüke yollanmasını sağlar. MPPT farklı zaman aralıklarında elde edilen farklı güç 

değerlerinin en büyük olduğu anları tespit ederek bir dizi işlemi gerçekleştirilir. 

Kulaksız [1] çalışmasında mono kristal, çok kristalli ve ince film tipindeki modulleri  ANFIS 

(adaptive network fuzzy inference system) tabanlı MPPT kullanarak akü şarj uygulamalı PV 

sistemine uygulayıp karşılaştırmasını gerçekleştirdi. Shabaan ve arkadaşları[2] MPPT 

kullanmaksızın PV dc motor pompa  sistemi ile ANFIS tabanlı MPPT çalışma sistemi 

arasındaki hız farkını analiz etmişlerdir. Abu-Rub ve arkadaşları [3] PV modülünü yarı Z 

kaynak ara yüzünü kullanarak ANFIS tabanlı MPPT modellemişlerdir. Özdemir  ve arkadaşları 

[4] sistemi, kazanç oranını kuadratik yükseltme ve bulanık mantık tabanlı MPPT çalışmışlardır. 

Bouchafaa ve arkadaşları [5] MPPT modellerinden bulanık mantık, gözle ve rahatsız et ve 

artırımlı iletkenlik modellerini kıyaslamıştır. 

Bu çalışmada  ANFIS bloğuna ek olarak, PI kontrolör ve DC-DC yükseltici devre ve PWM 

bloğu kullanılmıştır ve PI denetleyici ile herhangi bir sıcaklık ve ışınımda maksimum güç 

noktasında takibi gerçekleştirilmiştir. Her devre elemanının farklı değerlerinde ve PWM 

işaretinin farklı frekans değerlerinde kontrol sisteminin verdiği çıkış cevabı incelenmiştir. 

Çalışmanın sonunda çalışmada kullanılan metot ile MPPT olmaksızın alınan sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. 

Bu bildiride ilk olarak PV modülünden elde edilmek istenen verimin arttırılması için kullanılan 

MPPT teknikleri hakkında bilgi verildi. PV modül ve kullanılan ANFIS sistemi tanıtıldı. 

ANFIS sisteminin uygulandığı devre şeması hakkında bilgi verildi. Sonrasında aynı ışıma 
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oranına sahip ANFIS ve ANFIS olmaksızın deney sonuçları karşılaştırıldı ve devre 

elemanlarının değer aralıkları değiştirilerek devreden yeni veriler toplandı. 

MPPT KULLANILAN ALGORİTMALAR: 

MPPT’yi (Maksimum Güç Noktası Takipçisi) geliştirmek için   geleneksel tip, yapay zeka 

(Artificial Intelligent) ve hibrit metotları üzerinde ( Şekil 1)  çalışmalar yapılmıştır.  

 

Şekil 1 MPPT Kontrol Metotları 

Geleneksel tip MPPT yöntemi güneş pilleri sisteminin maksimum güç noktasını elde etmek 

için PV modül (güneş pili) gerilimi, akım, sıcaklık ve güneş ışığının ölçüm esnasındaki 

sonuçlarını kullanır. Diğer metotlara göre temel seviyedir.[6]  

Sabit Voltaj Kontrolörü (CVC) yöntemi güneş pillerinde maksimum güç takip noktasını 

(MPP) belirleyip takip etmez. Xiong ve arkadaşlarının da  [7]’de belirttiği gibi bir voltaj 
regülatörüne benzetilebilir . Bu yöntem, PV modüllerine bağlı yüke maksimum güç aktarımını 

sağlarken aynı zamanda PV modüllerinin yük altındaki çıkış gerilimini sistemin açık devre 

geriliminin belirli bir katsayıyla çarpılarak elde edilen sabit bir gerilimde tutmaya çalışır.   

Perturb & Observe (P&O Rahatsız Et ve Gözle) Ishaque ve diğerlerinin [8] yönteminde 

ise  PV sisteminin voltajı referans sinyal olarak kabul edilir. Bu referans sinyalde belirli 

adımlamalarla değişiklik yapılıp ortaya çıkan her  bulguyu gözlemleyerek maksimum güç 

seviyesine yaklaşmaya çalışılır. 

Artımlı İletkenlik (IC)  Garraoui ve arkadaşları  [9] de ise PV modülünün akım voltaj ve güç 

eğrisinin tanjant değerlerine göre çıkış gücünün büyük ya da küçük olması belirlenir 

açıklamasında bulunulmuştur. 
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Hibrit Yöntemler, geleneksel ve Al(Artificial Intelligent) tabanlı yöntemlerden birinin 

dezavantajı ile diğerinin avantajlı olduğu yönleri ele alıp en iyi uyumu sağlayacak olan 

yöntemlerin birlikte uygulandığı yöntemdir. 

Modifiye Perturb ve Gözlem yöntemi (Modifiye P&O) Yang ve arkadaşları [10]’de  

asimetrik oranlı adımlarla maksimum güç noktasına ulaşmaya çalışır. Mevcut güç değeri 

hedeflenen güç değerinin çok altında olduğu durumlarda adım değeri artarken hedeflenen güce 

yaklaştığında veya  üzerine çıkıldığında adım değeri azalır. 

 

PI Modifiye Bulanık Mantık Denetleyicisi (PI Modified FLC)  Lee C.H. ve arkadaşları [11] 

PI kontrollörün sabit kazanç oranı, bulanık mantık denetleyicisinin olay kümesinin değişimine 

göre gösterdiği kazanç oranı sayesinde sistemi avantajlı hale dönüşmesini incelemişlerdir. 

Nöral–Bulanık Mantık (N-FL) Yöntemi bileşenlerinden yapay sinir ağının öğrenme ve 

parametrelerini değiştirme gibi özellikleri olmasına karşın fuzzy lojik kontrolörünün bu 

özellikleri kısıtlıdır. [12] 

Al (Artificial Intelligent) tabanlı yöntemlerde PV panelinin iklim değişikliğine göre   alınan 

farklı ışıma ve sıcaklık değerlerine göre güç voltaj ve akım voltaj verileri depolanıp kullanılır. 

Yapay sinir ağı (YSA) yöntemi ANN (Artificial Neural Networks) tabanlı MPPT 

yönteminin temel avantajı, maksimum güç noktasında model parametrelerinin tam bilgileri 

gerekmeden tatmin edici bir izleme doğruluğu sağlayabilmesidir. Dezavantajı, üzerinde 

uygulanması gereken PV sistemi için özel olarak eğitilmiş olmasıdır. Ayrıca, PV sisteminin PV 

ve IV özellikleri, maksimum güç noktasında  doğru ve etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak 

için sinir ağının düzenli aralıklarla eğitilmesi gerektiği için zamana göre değişkenlik gösterir. 

Bulanık mantık denetleyicisi (FLC) yöntemi , bulanık mantık denetleyicisinin olay 

kümesinin değişimine göre gösterdiği kazanç oran tepkisinin değişiyor olması avantajlı 

kısmıdır. Sistemin uzun sürede modellenmesi ve karmaşık olan yapısı dezavantaj olarak 

tartışılmaktadır. Yılmaz  ve arkadaşlarının [13]  uyguladığı çalışmada maksimum güç noktası 

için üretilen referans voltaj ve PV voltajı arasındaki hata analizinin  FLC’ nin giriş değişkeni 

olarak gönderilmesine karşın üretilen  PWM sinyali ile   PV modülünün  maksimum güç 

noktasında çalışmasını  incelemişlerdir. 

 

PV MODELLENMESİ 

PV modelin akım gerilimi aşağıdaki 1,2,3,4 nolu denklemlerle  verilmiştir.[14]. 

I=𝑁𝑝𝐼𝑝ℎ − 𝑁𝑃𝐼𝑠 [𝑒𝑥𝑝
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)

𝑁𝑠𝑘𝑇𝐴
− 1]           (1) 

Iph=[𝐼𝑆𝐶 + 𝐾İ(𝑇 − 𝑇𝑟)]𝛾                                  (2) 

 Is=𝐼𝑟𝑠 (
𝑇

𝑇𝑟
)

3

𝑒𝑥𝑝 [𝑞𝐸𝑔
1 𝑇𝑟⁄ −1 𝑇⁄

𝑘𝐴
]                         (3) 
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 Irs=
𝐼𝑠𝑐

𝑒𝑥𝑝[
𝑞𝑉𝑜𝑐

𝑁𝑠𝑘𝐴𝑇
]−1

                                               (4) 

 

Yukarıdaki denklemlere göre MATLAB Simulink’te oluşturulan PV modül devresi Şekil 2 de 

gösterilmiştir. 

   

 UYARLAMALI AĞ YAPISINA SAHİP BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ 

(ANFIS-ADAPTIVE NETWORK FUZZY INFERENCE SYSTEM)  

MXS-60 PV modülünün 100W/m2  den 1000W/ m2 ışıma değerleri 50W/m2 ‘lik artışla ve 15°C 

den 60 °C ye kadar  5°C ’lik artış aralıkları ile oluşturulan bir veri seti oluşturuldu. Her bir 

eğitim veri çifti için maksimum güç noktaları kaydedildi. Şekil 3’te ışınım düzeyleri için 

öğrenme sonrası üyelik fonksiyonları verilmiştir. Şekil 4’te sıcaklık düzeyleri için öğrenme 

sonrası üyelik fonksiyonları gösterilmiştir. Şekil 5’ ve şekil 6 ‘da 6 üyelik fonksiyonu ve 9 adet 

kural ile ANFIS eğitilmiştir. Toplamda 190  eğitim veri seti ve 12000 eğitim adımı 

kullanılmıştır. Verilen girdi çıktı veri setini kullanarak ANFIS üyelik fonksiyon parametreleri  

FIS eğitimi geri yayılım optimizasyon yöntemi kullanılarak ayarlanan bir bulanık çıkarım 

sistemi oluşturulmuştur. Şekil 7 ‘de sıcaklık , ışınım ve maksimum güç arasındaki yüzey 

verilmiştir. Oluşan eğitim hatası  %0 ’ a düşürülür ve eğitim dalga formu şekil 8’de 

gösterilmiştir. 
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                                                           Şekil 2 

                                                                                                      

Uyarlanabilir Nöro-bulanık Çıkarım (ANFIS) yöntemi 

  
Şekil3 

 

Şekil 4 
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Şekil 5 Şekil 6 

  
Şekil 7 Şekil 8 
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Şekil 9 
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Şekil 10 Şekil 11 

 

Şekil 2’de PV modülün matematiksel devresi görülmektedir ve şekil 2 ‘den 600 W/m2 ışıma ve 

40 °C koşullarında elde ettiğimiz güç zaman grafiği şekil 10’da verilmiştir. Şekil 11’de  ANFIS 

ve yükseltici devre kullanılarak çizilen şekil 9 daki devrenin 600 W/m2 ışıma ve 40 °C deki güç 

zaman grafiği verilmiştir.600 W/m2 ışıma ve 40 °C sıcaklıkta ANFIS modelleme kullanılarak 

oluşturulan karşılaştırmalı devre grafikleri şekil 12 , şekil 13, şekil 14, şekil 15, şekil 16 ve şekil 

17’de gösterilmiştir.  

 

  
Şekil 12 Şekil 13 
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Şekil 14 

Şekil 14’de PWM jeneratörünün anahtarlama frekansının değişimi IGBT’ye giden sinyalin 

değişimine neden olmaktadır. Bu değişimin sistemin çıkış gücü üzerindeki etkisi kıyaslamıştır.  

Şekil 12’de direnç değerleri değiştirilerek devrede gözlemlenen güç değerlerinin değişimi 

direnç değeri azaltıldığında akım artışına oranla gücün artması gösterilmiştir. Şekil 13’te bobin 

değerinin değişimine göre güç çıkış grafiği çizilmiştir. Bonin değerinin azaltılması ile cevap 

verme zamanı azaldığı görülmüştür. PWM frekansının azalması devrede ripple oluşumuna 

neden  olmaktadır. Şekil 17’de 600 W/m2 ışıma ve 40 °C sıcaklıkta MPPT kullanılarak 

oluşturulan ve MPPT olmadan PV modülünün çıkışındaki güçler kıyaslanmıştır.  

                                  

  
Şekil 15 

 
Şekil 16 
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Şekil 17 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada oluşturulan modelde eğitim verileri alınmış ve PV panelin ANFIS modeli 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model ile değişik ışıma ve sıcaklık değerlerinde anında panelin 

maksimum güçü bulunmuştur. Bu şekilde maksimum güçü takibi için PI denetleyici 

kullanılmıştır. Ayrıca farklı frekanslardaki PWM işareti sisteme uygulanmış ve çıkış cevabında 

etkisi incelenmiştir. Aynı şekilde  bust konvertördeki bobinin, çıkış kondansatörünün  ve  çıkış 

yük direncinin değerleri değiştirilerek tekrarlanmıştır. Sonraki çalışmada PI denetleyicinin 

yerine diğer kontrolörler kullanılacak, ayrıca değişik ışıma, sıcaklık ve bust konvertör devre 

elemanları değerleri değiştirilerek sistemin maksimum güç takibi ve çıkış cevapları 

incelenektir.     
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FİNANSAL PORTFÖY SEÇİMİNDE GENETİK ALGORİTMANIN KULLANIMI 

 

Öğr. Gör. Mehmet Yasin ÖZSAĞLAM  

Necmettin Erbakan Üniversitesi  

 

ÖZET 

Finansal yatırım için en önemli problemlerden bir tanesi de uygun portföyü seçmektir. Portföy 

seçiminde temel amaç riski en aza indirirken, karı en yükseğe çıkarmaktır. Yatırımcının 

kriterlerine uygun, yatırım aracının çok fazla sayıda ve karmaşık verilerinin kullanılarak en 

uygun portföyün oluşturulması oldukça zor bir problemdir. Bu nedenle son yıllarda yatırım 

portföylerinin oluşturulması ve bunların en iyi ve efektif şekilde yönetilebilmesi için yapay 

zeka algoritmalarının kullanımı artmaktadır. Genetik algoritmalar gerçek dünya optimizasyon 

problemlerinin çözümünde etkin bir biçimde kullanılan popülasyon tabanlı bir yöntemdir. 

Popülasyon istenen kriterlerdeki optimum sonuca ulaşıncaya kadar, çaprazlama ve mutasyon 

gibi genetik prosedürler kullanılarak yeni bir jenerasyon üretilir. Tekrar eden jenerasyonlar 

sonunda en iyi sonuca biraz daha yaklaşılır. Bu çalışmada yatırım portföyü optimizasyonu 

genetik algoritma kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çaprazlama yöntemleri hedef fonksiyona 

yaklaşma hızını etkilemektedir, çalışmada tek noktalı, çift noktalı ve aritmetik çaprazlama 

prosedürleri kullanılmıştır. Çaprazlama yöntemlerinin en iyi sonuca ulaşma hızı jenerasyon 

bazında değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul içinde bulunan en iyi 30 şirket hisselerinin (BIST30) 

son beş yıla ait olan verileri kullanılmış ve çeşitli yatırımcı profillerine göre bir optimizasyon 

yapılmıştır. Yapılan çalışmada risk ve getiri oranlarında başarılı bir portföy seçimi yapıldığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Portföy seçimi, Genetik algoritma, Portföy optimizasyonu  
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FİNANSAL TAHMİN PROBLEMLERİ İÇİN DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ 

 

Öğr. Gör. Mehmet Yasin ÖZSAĞLAM  

Necmettin Erbakan Üniversitesi  

 

ÖZET 

Finansal tahmin problemleri zamana bağlı, doğrusal olmayan ve karmaşık kriterlere sahip 

büyük veri setlerinin işlenmesine bağlıdır. Bu tür koşullardan dolayı portföy oluşturma ve risk 

yönetimi gibi uygulamalarda finansal tahmin büyük öneme sahiptir. Mevcut şartlarda önceden 

uygulanan yöntemler tam anlamıyla başarılı bir finansal modelleme gerçekleştiremez. Yapay 

zeka alanında son yıllarda geliştirilen yöntemler ise modellemeyi en ideal duruma 

yakınlaştırabilir. Derin öğrenme (Deep learning) çok katmanlı yapay sinir ağlarından oluşur ve 

büyük verilerin işlenmesinde, anlamlı bilgi ve örüntü oluşturulmasında son yıllarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada derin öğrenme yöntemi borsa üzerinde işlem yapan hisse 

senetlerinin getiri tahmini için kullanılmıştır. Borsa İstanbul üzerinde işlem yapılan ilk otuz 

hisse senedinin (BIST30) son on yıla ait verileri alınarak eğitime tabii tutulmuş, test verisi ile 

karşılaştırıldığında ise oldukça yakın sonuçlar elde edilmiştir. Derin öğrenme yöntemlerinin 

finansal tahmin ve diğer problemlerin çözümü için oldukça tutarlı sonuçlar ortaya koyduğu 

açıktır. 

Anahtar Kelimeler : Derin öğrenme, Yapay zeka, Finansal tahmin 
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TESİS LOKASYON OYUNLARI 

 

Osman Palancı 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

ÖZET 

Tesis lokasyon durumları, gerçek hayatta çoğu uygulamaya sahip Yöneylem Araştırması 

alanında  öne çıkan bir konudur. Bu tip durumlarda, tesisi kurmak için verilen bir toplam gider 

vardır ve bu gideri minimize edecek şekilde oyuncuyu bu tesise bağlamak gereklidir.   

Oyun teorisi kişinin başarısının diğerlerinin seçimlerine dayalı olduğu seçimler yapmasına 

bağlı olan stratejik durumların matematiksel olarak ifadesidir. Oyun teorisi oyuncuların 

işbirliğine istekli olup olmamasına göre işbirlikçi olmayan ve işbirlikçi olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. İşbirlikçi oyun teorisinde gider dağıtım problemi olarak bilinen adil bir şekilde 

giderlerin dağıtılması problemi çok önemlidir.   

Tesis lokasyon durumlarında iki tür tesis vardır. İlki kamu tesisleri (kütüphaneler, belediye 

yüzme havuzları, itfaiyeler vb.),  diğeri ise özel tesislerdir (dağıtım merkezleri, benzin 

istasyonları, dershaneler vb.). Tesis lokasyon durumunda her tesis oyuncuları memnun etmek 

için inşa edilir. Burada problem tesisin toplam giderini minimize etmektir.  Toplam gideri 

oluşturan giderler oyuncunun tesise ulaşma gideri ve tesisin kurulum giderinden oluşmaktadır. 

Tesis lokasyon oyunu, tesis lokasyon durumunun işbirlikçi oyun teorisine uygulanması sonucu 

oluşur. 

İşbirlikçi oyun teorisinin amacı, işbirliğine istekli oyuncular arasında işbirliğini güçlendirmenin 

ve sürdürmenin yollarını incelemektir. Bu alandaki temel sorun, ortak bir çabanın faydalarının 

(veya maliyetlerinin), bireysel ve grup olarak en adil şekilde katılımcılar arasında nasıl 

bölünebileceğidir. Yapılan çalışma bu sorunun cevabı niteliğindedir. Her oyuncu kendisinden 

büyük koalisyona girdikçe daha fazla kazanıyorsa bu şema gider dağıtım şemasıdır. Ayrıca 

gider dağıtım şeması bir çözümün kaliteli olup olmadığını gösteren şemadır. 

Bu çalışmada tesis lokasyon durumlarından tesis lokasyon oyunlarına geçişin nasıl yapıldığı 

gösterilmiştir. İşbirlikçi oyun teorisinin önemli çözüm kavramları (Shapley değeri ve eşit 

dağıtım kuralları) kullanılarak tesis lokasyon oyunlarının çözümleri dikkate alındı. Tesis 
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lokasyon oyunları için elde edilen çözüm kavramlarının gider dağıtım şeması oluşturmadığı 

gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Tesis lokasyon problemi, işbirlikçi oyun teorisi, Shapley değeri, eşit 

dağıtım kuralları, gider paylaşım şemaları. 
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LİNEER OLMAYAN KESİRLİ MERTEBEDEN CALOGERO--BOGOYAVLİNSKİİ--

SCHİFF DENKLEMİNİN (
𝑮′

𝑮
,
𝟏

𝑮
) −AÇILIM YÖNTEMİYLE ANALİTİK ÇÖZÜMÜ 

 

Öğr. Gör. Dr.Mustafa Ekici 

Uşak Üniversitesi 

ÖZET 

Son yıllarda, kesirli mertebeden diferansiyel denklemler çok popüler olmuş ve birçok 

araştırmacının dikkatini çekmiştir. Kesirli mertebeden diferensiyel denklemler, aslında 

tamsayılı mertebeden klasik diferansiyel denklemlerin genelleştirilmesidir. Lineer olmayan 

kesirli mertebeden kısmi diferensiyel denklemler, fiber optik, akışkanlar mekaniği, plazma 

fiziği, kontrol teorisi, sinyal işleme, viskoelastisite, akustik dalgalar gibi çeşitli karmaşık 

olayları tanımlamak için yaygın olarak kullanılırlar. Bu denklemlerin genel çözümleri, bu 

karmaşık olayları daha iyi anlamamızı ve yorumlamamızı sağlar. Lineer olmayan kesirli 

mertebeden diferensiyel denklemlerin analitik çözümlerini bulmak için birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları tanh fonksiyon açılım metodu, Jacobi eliptik 

fonksiyon açılım metodu, üstel fonksiyon metodu, deneme fonksiyonu metodu, Adomian 

ayrışım metodu, diferensiyel dönüşüm metodu, (
𝑮′

𝑮
) −açılım metodu ve  (

𝑮′

𝑮
,
𝟏

𝑮
) −açılım 

metodu gibi birçok yöntem vardır. (
𝑮′

𝑮
,
𝟏

𝑮
) −açılım metodu lineer olmayan kesirli mertebeden 

kısmi diferensiyel denklemlerin çözümlerinin elde edilmesinde en doğrudan ve etkili 

yöntemlerden biridir. Bu yöntemin anafikri, lineer olmayan denklemlerin hareketli dalga 

çözümlerinin (
𝑮′

𝑮
) ve (

𝟏

𝑮
)  polinomlarıyla ifade edilmesidir. Burada 𝐺 = 𝐺(𝜉) şeklinde olup 

𝐺′′(𝜉) + 𝜆𝐺′(𝜉) + 𝜇𝐺(𝜉) = 0 ikinci mertebeden adi diferensiyel denklemini sağlar. Aslında 

bu yöntem, iyi bilinen (
𝑮′

𝑮
) − açılım metodunun genelleştirilmesi olarak düşünülebilir. 

(
𝑮′

𝑮
,
𝟏

𝑮
) −açılım yöntemi, kesirli mertebeden lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemler için 

kolay, kullanışlı, doğrudan ve güçlü bir yöntem olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada 

(
𝑮′

𝑮
,
𝟏

𝑮
) −açılım metodu kullanılarak kesirli mertebeden Calogero--Bogoyavlinskii--Schiff 

denklemi için yeni analitik çözümler elde edilmiştir. Bu analitik çözümler de hiperbolik 

çözümler, trigonometrik çözümler ve rasyonel çözümler şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Buradaki 

hesaplamaları yaparken Maple yazılım programından yararlanılmıştır. Kesirli mertebeden 
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türevler, Jumarie'nin düzenlenmiş Riemann-Liouville anlamındaki türevi olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca bu lineer olmayan kesirli mertebeden kısmi diferensiyel denklemler 

“complex transform” adı verilen bir yöntemle adi diferensiyel denklemlere indirgenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : (G′/G,1/G)-açılım metodu, Kesirli mertebeden diferensiyel denklemler, 

The Calogero--Bogoyavlinskii--Schiff denklemi 
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ENDÜSTRİ MİRASI KAPSAMINDA FABRİKA 

LOJMANLARININ GÜNCEL DURUMU; SÜMERBANK KONYA EREĞLİ 

DOKUMA FABRİKASI 

KEMAL AKGÜN 

Kocaeli Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sanayi devrimi ile başlayan bireysel ya da küçük işletmelerdeki üretimin şeklindeki değişim, 

beraberinde kentlerde birtakım yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır. Fabrikaların kurulması ve 

sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla iş gücüne olan ihtiyaç artmıştır. Bu artan iş gücü ihtiyacı 

beraberinde barınma gereksinimi ortaya çıkarmış ve işçi mahalleleri diye adlandırılan alanlar 

ortaya çıkmıştır. Bazı üretim alanlarında ise iş ve işçi yeri bir arada tasarlanmış; fabrika ve işçi 

yerleşkeleri bir arada çözülmüştür. Böylece her iki taraf içinde zaman ve verim anlamında 

kazanım sağlanmıştır. Avrupa’da başlayan bu tip üretim modeli erken Cumhuriyet döneminde 

benimsenmiştir. Osmanlı Devleti’nin sanayideki geri kalmışlığı, 1. Dünya Savaşı ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulma safhalarındaki süreçler irdelendiğinde, sanayi ve üretim alanında 

yapılması gereken yatırımlar, ekonomik özgürlük ve kalkınma adına atılan sanayileşme 

adımları ve kurulan tesisler oldukça önemlidir. Bu süreçte benimsenen fabrika ve işçi 

yerleşkelerinin bir arada bulunduğu üretim modelinde işçiler için barınma, eğitim, sağlık, 

sosyal ve kültürel etkinlikler için gerekli mekânsal ihtiyaçlar karşılanmıştır. Sanayileşme adına 

yaptıklarıyla lokomotif olarak gösterilen Sümerbank birçok kentte bu gereksinimler 

doğrultusunda hareket etmiştir. Ülkemizde askeri, demir çelik, madencilik, tarım, tekstil ve 

dokuma başta olmak üzere farklı alanlarda yatırımlar yapmıştır. Kurduğu fabrika ve işçi 

yerleşkeleriyle bulunduğu bölgelerin ekonomisine katkıda bulunmuş, meslek edindirme ve 

toplumun eğitilmesi noktasında ise bir kalkınma hareketine dönüşmüştür. Okul, hastane, sosyal 

aktivite alanları ve yeşil alanlarla beraber kentlerin çekim merkezi haline gelmesine katkıda 

bulunmuştur. Günümüzde incelendiğinde bu alanlar, çevresinde kentlerin kurulduğu merkezler 

olarak görülmektedir. Bugün sanayileşme ve üretim anlayışı yerleşke modelinden 

uzaklaşmaktadır. Sümerbank iştiraklerinin özelleştirilmeleriyle bu fabrikaların bir çoğu bugün 

işlevini yitirmiş ya da farklı şekillerde kullanılan mekanlara dönüşmüştür. Tarihsel süreci, kente 

etkileri, mimari değeri ve kentsel tasarımlarıyla cumhuriyet dönemi yerleşke tipiyle üretim 

sağlayan fabrikalarımız birer endüstri mirası olarak tanımlanmaktadır. Ancak, geçen zaman 
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içinde işçi yerleşkelerinin terk edildiği, bazılarının yıkılıp kaybolduğu görülmektedir. Bunun 

yanında dönüşüm sağlayarak günümüzde farklı fonksiyonlarla kentle ilişkisini yeniden kuran 

yapılar da bulunmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan ise, günümüzde özelleştirme ile aktif olarak 

çalışan Sümerbank Konya Ereğli Dokuma Fabrikasının işçi yerleşkesi olan taş evlerin kente ve 

mimari mirasımıza kazandırılmasıdır. Atıl ve kullanılmaz halde bulunan bu yapıların dönüşümü 

için gerekli yöntem ve çalışmaları bulabilmek adına dünyada ve ülkemizdeki örneklerde bu 

sorunun cevabı aranmaktadır.  

Anahtar Kelime: Sanayi devrimi, Sümerbank, İşçi yerleşkesi, Endüstri mirası 

 

 

1.   GİRİŞ 

1.    Sanayileşme ve Etkileri 

18. yüzyılda İngiltere’de sanayileşme adına buharlı makinenin kullanılmasıyla başlayan 

hareket, Endüstri Devrimi adı altında dünyayı etkisi altına almış ve sonuçları halen günümüze 

etki etmektedir. Basit iş gücüyle yapılan üretim, yerini bir nevi insan ve hayvan gücünün 

olmadığı buharlı makinelere bırakmıştır. Böylece sanayi alanında ilerleme ve modernleşme 

dönemi başlamıştır. Akabinde üretim ve tüketimde farklılıklar oluşmaya başlamıştır. Bu 

farklılıklar ise insan hayatında birçok değişimlere neden olmuştur.  

Sanayi devrimi ile insanların yaşantılarında meydana gelen değişiklikler ilerleyen zamanlarda 

toplumsal yapının değişmesinde de etkili olmuştur. Bu devrim ile gelenek, görenek, sosyal 

yaşantı tümüyle değişmiştir. Daha önceleri kullanılan tekil atölye ve üretim alanları terk edilmiş 

ve yoğun iş gücü barındıran fabrika alanlarına yakın yerlerde yerleşim sağlanmıştır.(Göksal, 

2003)  Bu şekilde başlayan göç hareketi beraberinde fabrika bölgelerinde bir takım mekânsal 

ihtiyaçlar meydana getirmiştir. İş gücündeki gereksinim ve hızlı göç bu alanlardaki plansız 

kentleşmeyi tetiklemiştir. Devamında bu düzensiz kentleşme alt yapı ve ulaşım sorunu olan 

kentsel alanlara dönüşmüştür.( Asiliskender, 2008) 

 

1.1  Sanayi Hareketiyle Ortaya Çıkan Yaklaşımlar 
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19. yüzyıldaki sanayi hareketi ile ortaya çıkan yeni sorunlar, beraberinde çözüm arayışları ve 

bir takım kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 18.yüzyıl sonlarından önce yalnızca 

düşünce ürünü olan klasik ütopya, daha sonraki dönemlerde tümden yeni bir düzenin 

oluşabilmesini amaçlayan eyleme yönelik ütopya şekline dönüşmüştür. (Rowe,Koetter,1978) 

Bu düşünceler eşliğinde Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede sanayileşmeyle ortaya çıkan 

yeni yaşam alanları ve işçiler için ütopik fikirler ortaya atılmıştır. Örneğin Robert Owen 

ütopyanın ilk örneklerinden olan bir fikri ortaya atmış ve uygulama fırsatı bulmuştur. Owen bu 

fikrini İskoçya’daki fabrikasında denemiştir. Modern bir fabrikada işçi haklarının korunduğu, 

sağlıklı yaşam ve eğitim olanaklarına sahip bir uygulamadır.(Benevelo,1981) Sanayi ve tarımın 

iç içe olması gerektiğini, bütün İngiltere halkının tarım ile uğraşıyor olması ve sanayinin 

tamamlayıcı rolünü üstlenmesi gerektiğini savunmuştur. Ortak yemek pişirme ve kooperatif 

düzenindeki yaşam ile kendi kendine yeten bir üretim ve sosyal alan oluşturulmuştur. 

Amerika’da gerçekleştirilen Owen’in ütopik projesi başarılı olmasa da bu yerleşke ilerleyen 

süreçte Batının bilim ve eğitim merkezi olmuştur.( Akçadoğan ,2014) 

                                    Şekil1.1:Robert Owen, New Harmony  

                      (  https://urbanomnibus.net/2017/03/planning-for-the-worst/ ) 

 

1.1  İşçi Yaşam Alanları ve Fabrika Yerleşkelerinin Oluşumu 

İngiltere başta olmak üzere Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde başlayan sanayi atılımı, 

beraberinde bu alanlarda işçi yaşam alanlarının kurulmasına sebep olmuştur. Kent ile fabrika 

alanlarının birbirinden ayrılmasını isteyen bir kesim halk, bu tavrıyla fabrika yerleşkelerinin 

oluşmasında önemli rol oynamıştır. Böylece fabrikaların iş gücüne yönelik  kurduğu barınma 

ve sosyal yaşam alanlarını kapsayan işçi yerleşkeleri oluşmuştur.(Arıtan, 2004) İngiltere’de işçi 

https://urbanomnibus.net/2017/03/planning-for-the-worst/
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yaşam alanları bahçeli şehir ya da işverenin yaptığı yerleşkelerden, kent içinde sıra evler ve 

apartman bloklarına kadar uzanan birçok farklı kategoriye sahiptir. 

( Muthesius, 1992) Almanya’da ise fabrika alanlarına yakın yerlerde işçi yerleşkeleri fikri 

önemsenmiş ve kanunlarla bu tip yerleşim yerlerinin önü açılmıştır. Kiralık kışla ya da 

apartlardaki sağlıksız yaşam yerleri yerini işçi konutlarına bırakmıştır. ( Akçadoğan, 2014) 

 

2 Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Sanayi ve İşçi Yaşam Alanları 

Osmanlı Devleti 18. Yüzyılda sanayi hareketi çerçevesinde gerçekleşen atılımlardan uzak 

kalmış, neticesinde Avrupa’nın pazarı haline gelmiştir. Bu gelişmelerle birlikte üretim alanları 

kurulmamış, büyük ölçekte işçi ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. Fakat bunun yanında büyük 

kentlerde bekar erkekler için bekar odaları inşa edilmiştir. Genel olarak tersane ve donanmada 

çalışan işçiler için yapılan bu odalar bazı dönemlerde başka işlerde çalışanlarında kaldığı 

alanlardır. Mahmutpaşa ve Kapalı Çarşı civarında bulunan bu yapılan hem çalışma hem 

barınma alanı olarak kullanılmış ve ülkemizde işçi yerleşkelerinin ilk örneklerinden olmuştur. 

(Akçadoğan, 2014) 

Cumhuriyet döneminden geriye doğru baktığımızda Osmanlı Devleti’nden kalan sanayi 

yatırımları genellikle dokuma ve gıda ağırlıklı olarak görülmektedir. Yani tarıma dayalı 

üretimden sanayi alanında üretime geçilememiştir. Düzenlenen iktisat kongrelerinde varılan 

sonuç güçlü ve bağımsız devlet olabilmek için ekonomik anlamda kalkınmanın sağlanmasıyla 

gerçekleşeceğidir. Bu nedenle sanayi alanında büyük küçük farklı yatırımlar teşvik edilmiştir. 

Sanayinin desteklenmesi, ekonomik olarak kredi sağlanması, eğitimli personel ihtiyacının 

karşılanması gibi ihtiyaçlar devlet desteğiyle sağlanmaya çalışılmıştır. (Akçadoğan,2014) Bu 

doğrultuda yapılan planlamalarda 1932 yılında, sanayi tesislerini işletmek için 2058 sayılı 

kanunla Devlet Sanayi Ofisi kurulmuş, aynı yıl bankacılık alanında da değişiklikler yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerin ardından, özel bir kanunla 1933 yılında Sümerbank Umum Müdürlüğü 

kurulmuştur. (Asiliskender,2009)  Bu düzenlemelerle amaçlanan ülkenin tarım ürünleri ve 

doğal kaynaklarıyla iç piyasanın ihtiyacını karşılamaktır. Bu kapsamda, özellikle dışardan 

alınan temel tüketim mallarının üretimine öncelik verileceği belirtilmiş ve dokuma sanayi 

öncelikli olmak üzere maden, selüloz ve kimya sanayileri yatırımlarına öncelik verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Ayrıca kurulacak sanayi tesislerinin yerlerinin hammadde ve işgücü 

kaynaklarına yakın olması gerekliliği ön koşul kabul edilmiştir. (Asiliskender,2009)  

Sümerbank bu kapsamda ülkenin farklı birçok noktasında yatırım yapmış, ekonomik ve kültürel 

anlamda kalkınmayı hedeflemiştir. Bu yaptığı yatırımlardan Alpullu, Eskişehir, Uşak Şeker 
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Fabrikaları; Kayseri, Ereğli, Nazilli, Malatya bez ve dokuma fabrikaları, demir çelik tesisleri 

bunlardan bazılarıdır. Bu fabrikalar işçi yerleşkeleriyle beraber kurulmuştur. Böylece 

bulundukları bölgelerde eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanda da kalkınmayı sağlamıştır. 

Bugün dahi bu etkiler hissedilir. (Asiliskender, 2002) Bu fabrikalar günümüzde özelleştirme ile 

tek tek kapanmış ya da farklı kullanım alanlarına dönüşmüş olsa da endüstri mirası kapsamında 

ülkemizin hafızasında iz bırakmıştır. Bu yerleşkelerin ana kurgusuna ve günümüzdeki 

durumlarına bakmak adına dokuma fabrikaları üzerinden inceleme yapılmıştır. Bu 

incelemelerde bazı yerlerdeki işçi yerleşkelerinin yok oluşu, bazılarının dönüşümü karşımıza 

çıkmıştır. Örneğin Malatya Bez Fabrikası işçi yerleşkesi günümüze ulaşmamıştır. Diğer yandan 

Kayseri Bez Fabrikası’nda restorasyon ile işçi lojmanları yenilenmiş ve öğrenciler için barınma 

alanı olarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır.  

     Şekil 2. 1 : Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası İşletme Binaları (Edige, C, 1935) 

Restorasyon sürecine gelene kadar birçok kez gündeme gelen Kayseri Bez Fabrikası ve 

Lojmanları geçmişine baktığımız zaman modern Türkiye yolunda atılmış ilk ciddi 

yatırımlardandır.  Günümüzde Abdullah Gül Üniversitesi’nin bünyesinde olan bu yerleşke 

yapılan çalışmalar sonucunda öğrenci köyü haline getirilmiştir. Eskiden olduğu gibi sosyal, 

kültürel ve barınma ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

                                    Şekil2.2:Restorasyon sonrası büyük ambar binası 

              (http://www.arkiv.com.tr/proje/agu-sumer-kampusu-buyuk-ambar-binasi/6669 ) 

 

3 Konya Ereğli Dokuma  Fabrikası 

http://www.arkiv.com.tr/proje/agu-sumer-kampusu-buyuk-ambar-binasi/6669
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3.1 Tarihi, Gelişimi ve Güncel Durumu 

Konya Ereğli Sümerbank Dokuma Fabrikası 1934 yılında temeli atılmış ve 1937 yılında 

faaliyete başlamıştır. 85.000 m2 yerleşim alanına sahip fabrika Alman projelendirmesidir. 1997 

yılında özelleştirme kapsamında Albayrak Firmasına satışı gerçekleşene kadar iplik, dokuma 

alanında faaliyet göstermiştir.( Arıtan, 2004) 

Ereğli gibi tarım ve hayvancılıkla geçinen bir bölgede yapılan bu sanayi yatırımı bölgesel 

kalkınma adına atılan doğru adımlardan bir tanesidir. Fabrika ile beraber eğitim, sağlık, 

rekreasyon alanında bölgede yatırımlar yapılmıştır. Özellikle fabrika yerleşkesinde bulunan 

memur evleri günümüzde yenilenmiş ve farklı işlevlerde kullanılmaktadır. Bu evler bugün 

kütüphane, eğitim merkezi, anaokulu, engellilere yönelik down kafe gibi işlevlerde 

kullanılmaktadır. 

Şekil 3.1: Memur evleri yeniden kullanım             Şekil 3.2 : Memur Evleri Genel Görünüm             

( Kemal Akgün Arşivinden, 2019)                                  (  Kemal Akgün Arşivinden, 2019 

 

3.2 İşçi Lojmanları (Taş evler ) Güncel Durumu 

Taş evler olarak halk arasında adlandırılan Gülbahçe mahallesinde bulunan işçi lojmanları 

günümüzde kullanılamaz halde bulunmaktadır. Fabrikanın özelleştirilmesinden sonraki süreçte 

bir süre daha konut kullanımı devam etmiştir.  Daha sonrasında koruma kurulu tarafından SİT 

alanı olarak ilan edilmiş ve tescil edilmiştir. 

         Şekil 3.3 : İşçi Lojmanları Güncel Durum       ( Kemal Akgün Arşivinden, 2019)                                      
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     Şekil 3.4-5 : İşçi Lojmanları Güncel Durum       ( Kemal Akgün Arşivinden, 2019)            

3.3 Değerlendirme ve Sonuç 

Ereğli Dokuma Fabrikası’nın günümüzde özel işletme bünyesinde halen çalıştığı, memur 

evlerinin restorasyon çalışmalarının tamamlanıp kullanıldığı fakat işçi lojmanları olarak bilinen 

taş evlerin atıl bir halde kaderine bırakıldığı görülmektedir. Bugün büyükşehir ve ilçe belediyesi 

olarak gündeme alınan, gerekli projelendirme süreci tamamlanan alanda restorasyon 

çalışmaları başlamadan durmuştur. Bu çalışmada amaçlanan taş evlerin korunması ve 

yaşatılması adına hassasiyet gösterilmesidir. Bu alanın geçmişten günümüze kentte bıraktığı 

izler unutulmadan bir an önce sahip çıkılmalıdır. Cumhuriyet tarihimizin önemli eserlerinden 

olan bu yerleşke mimari mirasımız olarak gelecek kuşaklarımıza ulaşmalıdır. Ayrıca 

kentleşmenin başladığı bu alanlar günümüzde kent içinde yıkıntı alanlar olarak kalmamalıdır. 

Hepsinin sonucunda yapılması düşünülen restorasyon biran önce yapılmadır. Bölgenin kent ile 

kurduğu ilişki tekrar sağlanmalıdır. 
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PARABOLİK ÇANAK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNDE ODAKLAMA 

HASSASİYETİNİN ISIL PERFORMANSA ETKİSİ 

 

Doç. Dr. Ahmet Çağlar  

Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET 

Isıtma ve soğutma uygulamalarında ısı kaynağı olarak kullanılmak üzere güneş enerjisinden ısı 

üretimi elde etmek için düşük sıcaklık, orta sıcaklık ve yüksek sıcaklık uygulamaları olmak 

üzere üç farklı uygulama yer almaktadır. Binaların çatılarına yerleştirilen ve sıcak su üretiminde 

kullanılan düzlemsel tip kollektörler düşük sıcaklık uygulaması sınıfına girmektedir. Çizgisel 

odaklama yapan parabolik oluk tipi güneş kollektörleri ise orta sıcaklık uygulamasına 

girmektedir. Parabolik çanak tipi kollektörler ile merkezi alıcılar noktasal odaklama 

yaptıklarından yüksek sıcaklık uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Parabolik çanak tipi güneş 

kollektörlerinde güneş enerjisi, çanak şeklindeki yansıtıcı yüzeyden odak noktasına 

yerleştirilen alıcı yüzey üzerine noktasal olarak yoğunlaştırılır. Alıcı yüzeyde toplanan yüksek 

miktardaki ısı enerjisi bir akışkana aktarılarak doğrudan ısı enerjisi olarak kullanılabilir. Ayrıca 

bu enerji, Stirling motoru gibi güç sistemleri kullanılarak elektrik enerjisine de dönüştürülebilir. 

Maliyetli olmaları, çift eksenli takip sistemi gerektirmeleri ve çok büyük boyutlarda 

üretilememeleri gibi dezavantajlarına rağmen yüksek sıcaklıklara ulaşabilmeleri ve yüksek 

verimde çalışmaları bu tip kollektörlerin uygulamada yer bulmasına imkân tanımaktadır. 

Parabolik çanak tipi güneş kollektörleri odaklama yapmak suretiyle yüksek enerji 

üretebildiğinden odak noktasının doğru bir şekilde tespit edilmesi çok önemlidir. Alıcının hatalı 

bir şekilde konumlandırılması ve odak noktasından olası sapmalar kollektörün amacına uygun 

kullanılmasına engel olacak, odak noktasından en ufak kaymalar dahi kollektörden beklenen 

enerji ve verimin elde edilmesini güçleştirecektir. Bu nedenle odaklama işlemindeki hassasiyet 

çok önem arz etmektedir. Bu çalışmada, atık çanak anten kullanılarak laboratuvar ortamında 

üretilmiş parabolik çanak tipi bir güneş kollektörünün odak noktasına yerleştirilen alıcısının 

odak noktasından saptırılması durumlarında kollektörün performansının nasıl etkilendiği 

araştırılmıştır. Bu amaçla bir deney düzeneği kurularak alıcı üzerinde işaretlenen belirli 

noktaların sıcaklıkları ölçülmüş ve sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır.     

Anahtar Kelimeler : Güneş enerjisi, Parabolik çanak tipi kollektör, Odak noktası, Isıl 

performans.  
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GİRİŞ 

Günümüzde artan sanayileşme ve insanların yaşam kalitelerinin yükselmesiyle birlikte enerji 

tüketimi önemli ölçüde artmıştır ve üretimin tüketimi karşılayamaması önemli bir sorun haline 

gelmiştir. Enerjinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fosil yakıtların 

neden olduğu birçok olumsuz etkiyi bertaraf etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, 

mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözülmesi halinde geleceğin en önemli enerji kaynakları 

olarak kabul edilmektedir. Bu kaynaklar içerisinde diğer yenilenebilir kaynakların da temelini 

oluşturan güneş enerjisi, en önemli ve en büyük kaynak olarak yerini almaktadır. Güneş enerjisi, 

ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bu 

amaçlara yönelik olarak farklı tiplerde güneş kollektörleri kullanılmaktadır. Güneş enerjisi 

uygulamaları üç grupta toplanabilir [1]: 

• Düşük sıcaklık uygulamaları (20-100 °C) 

• Orta sıcaklık uygulamaları (100-300 °C) 

• Yüksek sıcaklık uygulamaları ( > 300 °C) 

Isıtma, soğutma, kurutma, su damıtma gibi düşük sıcaklık uygulamaları için genellikle 

düzlemsel tip kollektörler kullanılır. Buhar üretimi, sulama ve küçük motorların çalıştırılması 

gibi orta sıcaklık uygulamalarında, güneş ışınımının yansıtılarak veya kırılarak bir eksene veya 

noktaya yoğunlaştırıldığı odaklayıcı kollektörler kullanılır. Güneş fırınları ve güneş güç 

sistemleri gibi 300 °C ’nin üzerindeki sıcaklık uygulamalarında ise heliostat adı verilen, geniş 

bir alana gelen güneş ışınımını güneşi izleyerek bir noktaya odaklayan aynalardan yararlanılır 

ve 3500 °C sıcaklığa kadar çıkılabilmektedir [2]. 

Yüksek sıcaklık uygulamalarında güneş kulesi veya merkezi alıcı kollektör ile parabolik çanak 

tipi kollektör olmak üzere başlıca iki sistem kullanılmaktadır. Parabolik çanak tipi kollektör, 

güneşi sürekli olarak çift eksende izleyerek güneş enerjisini, yansıtıcı çanağın odak noktasında 

bulunan bir alıcı üzerinde toplayacak şekilde noktasal odaklama yapan kollektör tipidir. Bu 

nedenle çift eksenli bir güneş takip sistemi kullanarak izleme yaparlar.  Güneş enerjisi çanak 

yansıtıcı ile alıcıya odaklanmakta, alıcı bu ısı enerjisini absorbe etmekte ve bir akışkana 

aktarmaktadır. Diğer yandan, ısı enerjisi doğrudan alıcıya bağlı bir jeneratör vasıtasıyla elektrik 

enerjisine de dönüştürülebilmekte ya da borularla merkezi bir güç sistemine iletilebilmektedir. 

Parabolik çanak kollektörler, genellikle dağıtılmış alıcı sistemleri olarak isimlendirilmektedir 

[2]. Yüksek yoğunlaştırma oranları ve dolayısı ile yüksek verimleri bu sistemlerin en büyük 
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avantajıdır. Ayrıca, bağımsız modüler kollektör ve alıcısı sayesinde güneş ışığının olmadığı 

zamanlarda fosil yakıtlarla çalışabilmektedirler. Stirling motoru, motorlu çanak sistemlerinde 

en sık kullanılan motor tipi olup, geleceğin güç üretim teknolojileri arasında yer almaktadır [3].  

Literatürde çanak tipi kollektörlerle ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur. Kore Enerji Araştırma 

Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada [4] bir çanak tipi güneş enerjisi toplama sisteminin ısı 

kayıpları sayısal olarak araştırılmıştır. Düz kare aynalar parabolik çanak üzerinde reflektör 

görevi görecek şekilde yerleştirilmiştir. Konik ve kubbe şekillerinde iki farklı tipte alıcı sisteme 

eklenmiştir. Araştırma sonuçları 200 x 200 mm ’lik aynalar kullanıldığında yüksek performans 

ve düşük ısı kayıpları sağlandığını göstermiştir. Yapılan diğer bir çalışmada [5] parabolik çanak 

kollektörde doğal ve zorlanmış taşınım için ısı kayıpları hesaplanmıştır. Çanak, kesik helisel 

koni şeklinde yapılmış ve nikel krom malzemeyle kaplanmıştır. 

Parabolik çanak tipi kollektörlerde takip sistemi mutlaka bulunmalıdır. Çanak güneş takibi 

yapmazsa ısıl verim çok düşecek ve kollektör beklenen performansı gösteremeyecek, yapılan 

yüksek yatırım bedelleri kendisini amorti edemeyecektir. Takip sistemi kadar önemli olan diğer 

bir konu da alıcının tam olarak odak noktasına yerleştirilmesidir. Odak noktasının hatalı 

belirlenmesi veya alıcının odak noktasından kaydırılması yine verimin düşmesine neden 

olacaktır. Bu çalışmada, parabolik çanak tipi bir kollektörde odak noktasının önemini ortaya 

koymak için, odaklamadaki hassasiyetin ısıl performansı ne kadar etkilediği incelenmiştir. 

Odağa yerleştirilen bir bakır boru üzerinde, tam odak noktası üzerinde ve odaktan belli 

uzaklıktaki noktalarda sıcaklıklar ölçülerek, sıcaklık farkları ve ısıl performansa etkileri 

yorumlanmıştır.  

MATERYAL VE METOD 

Parabolik çanak tipi güneş kolektörünün çanağı 90 cm çapındaki atık bir TV çanak anteninden 

yapılmıştır. Çanak, montaj aparatlarıyla 50x50 mm ayak ile 18 mm MDF plaka üzerine Şekil 1 

’deki gibi sabitlenmiştir. Plakanın altına 4 adet oynar başlıklı tekerlek monte edilmiştir. Yutucu 

malzemenin konulduğu yüzeye yutucu malzemenin deney esnasında dış etkenlerden (rüzgar 

vb.) etkilenip konumunun sapmasını engellemek ve x ekseni üzerinde hareketini daha rahat ve 

milimetrik olarak sağlamak amacıyla 200 mm x 40 mm x 80 mm ölçülerinde demir profil 

kestirilip kaynatılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda odak noktasının yutucu malzeme 

yüzeyine denk gelmemesi sebebiyle profili tutan demir kolun boyu kesilerek kısaltılmıştır 
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Şekil 1. Çanak ve parabolik çanak kollektör imalat aşamaları 

Reflektör malzeme olarak ilk aşamada yansıtma oranı 0,82 ± 0,05 olan ve maliyet açısından 

oldukça uygun olan alüminyum folyo tercih edilmiştir. Folyo kullanılarak yapılan ilk denemede 

alüminyum folyo yapıştırılırken kırışmalar meydana gelmiş, çanağa tam olarak 

yapıştırılamamış ve iyi bir yüzey elde edilememiştir. Bunun üzerine alüminyum folyo yerine 

araçlarda yaygın olarak kullanılan filmlerden olan krom kaplamalı cam (ayna) filmi 

kullanılmıştır. Cam filmi ultraviyole ışınların %99 ’unu yansıtırken görünür ışığın %85 ‘a yakın 

yansıtma sağlamaktadır. Cam filmi alüminyum folyoya yakın fiyatlarda olup kaplaması 

alüminyum folyoya göre daha kolaydır. Cam filmi kaplama esnasında çanak yüzeyi cam suyu 

ile ıslatıldıktan sonra cam filmi şerit halinde yüzey hizasından ısıtıcı bir makine ile ısıtılarak eş 

zaman zamanlı yapıştırılıp yüzeyde ki kırışıklıklar önlenmiştir. Çanak yan yüzeyindeki ısı 

kayıplarını azaltmak için yan yüzeye siyah renkte elektrik bandı çekilmiştir. Kaplama işlemleri 

Şekil 2 ’de görülmektedir.  

Yutucu (alıcı) malzemenin kısa dalga boylu ışınımın tamamına yakınını yutması, buna karşılık 

uzun dalga boylu ışınım yayıcılığının düşük olması ve kolayca bulunabilmesi beklenmektedir. 

Bu nedenle alıcı için bakır malzeme kullanılmıştır. Kullanılan silindirik bakır malzeme 42 mm 

çapında 350 mm boyundadır. Bakır borunun yutuculuk özelliğini daha fazla arttırmak amacıyla 

boru dış yüzeyi siyah mat boya ile boyanmıştır. Deney sonuçlarını daha net bulmak amacıyla 

borunun yansıyan güneş ışınımını aldığı yüzeyi üç eşit aralıkla noktasal olarak işaretlenmiştir. 
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Şekil 2. Çanağın önce alüminyum folyo sonra cam filmi ile kaplanması 

Yapılan deney sonuçları incelendiğinde yutucu bakır borunun sıcaklığının çok az arttığı 

görülmüştür. Isı kayıplarını azaltmak amacıyla bakır borunun ölçüm yapılmayan yüzeyleri 13 

mm kalınlığında elastomerik kauçuk köpük malzeme ile kaplanmıştır (Şekil 3). Yalıtım 

malzemesi boruya plastik kelepçe ile tutturulmuştur. Deney düzeneğinin son hali ise Şekil 4 ’te 

verilmiştir. 

          

Şekil 3. Alıcı bakır borunun boyanması ve yalıtılması 

 

 

Şekil 4. Deney düzeneği 
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BULGULAR  

Antalya Akdeniz Üniversitesi ’nde Mayıs ayında 3 gün boyunca deneyler yapılmıştır. Deneyler 

açık havada yapılmış ve gölgelenme durumlarında iptal edilmiştir. Deney yapılmadan önce 

çanak açısı 45° ’ye sabitlenip güney-batı yönüne çevrilmiştir. Belirli aralıklarla (15 dakikada 

bir) DT8220 tip dijital termometre yardımıyla Şekil 4’te görüldüğü gibi bakır boru üzerinde üç 

ayrı noktada (bölgede) yüzey sıcaklığı ölçülmüştür. Ayrıca bakır borunun odak noktası 

hizasında (0 konumu), odak noktasından sola (1 konumu) ve sağa (-1 konumu) 5’er cm mesafe 

ile kaydırılması durumlarında ölçümler gerçekleştirilmiştir. İlk denemeler izolasyonsuz bakır 

boru üzerinde yapılmış, öğleden sonra çıkan rüzgârlar sebebiyle izolasyonsuz borudan olan 

büyük ısı kayıpları yüzünden sıcaklık artışlarının düşük olduğu ve deneylerin çok sağlıklı 

yapılamadığı saptanmıştır.  Bu sebeple deneylere, borunun ölçülmeyen arka yüzeyi 13 mm 

kalınlıkta elastomerik kauçuk köpük malzeme ile izole edilerek devam edilmiştir. Çanağın 

üzerinde oluşan toz parçacıkları, güneşten gelen ışınları engelleyerek verimini düşürmektedir. 

Bu yüzden mümkün olduğunca çanağın üzerinin temiz tutulması gerekmektedir. Deneyler 

süresince dış hava sıcaklığının birbirine yakın olduğu ve ortalama 27 °C olduğu görülmüştür. 

Deneyler süresince ortalama rüzgâr hızı 12,2 km/saat ‘tir. Her bir konum için yapılan deneyler 

sonucu elde edilen bölge sıcaklıkları sırasıyla Tablo 1-3 ile verilmiştir. Elde edilen bulgular 

Sonuçlar kısmında yorumlanmıştır. 

     

 

Şekil 4. Bakır boru ve borunu yerleştirildiği demir profilin bölgelere ayrılması  
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        Tablo 1. 0 konumu için bölgelere göre sıcaklık dağılımı 

Saat 
1.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

2.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

3.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 

12.30 27 27 27 27 

12.45 50,5 54,5 62,8 55,9 

13.00 59 62,1 67,8 62,9 

13.15 66,6 71,6 85,4 74,5 

13.30 48,3 51 54 51,1 

13.45 45 45,8 47,5 46,1 

14.00 39,9 40,6 41 40,5 

14.15 38,9 39 40 39,3 

14.30 36,3 36,5 36,8 36,5 

14.45 36,5 36,8 36,1 36,4 

15.00 36,4 36,7 36,2 36,4 

        Tablo 2. 1 konumu için bölgelere göre sıcaklık dağılımı 

Saat 
1.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

2.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

3.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 

12.30 28 28 28 28 

12.45 32,8 34,9 38,5 35,4 

13.00 34,8 37,9 49,3 40,6 

13.15 42,1 47,3 54,3 47,9 

13.30 33,3 35,2 36,5 35 

13.45 31 32,1 33,9 32,3 

14.00 30,4 31,1 31,9 31,1 

 

        Tablo 3. -1 konumu için bölgelere göre sıcaklık dağılımı 

Saat 
1.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

2.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

3.Bölge 

Sıcaklığı (°C) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 

12.30 24,5 24,5 24,5 24,5 

12.45 29,4 29,7 29,8 29,6 

13.00 30,2 30,8 31 30,6 

13.15 35,4 37,3 37,9 36,8 

13.30 34,4 36,1 37,6 36 

13.45 33,3 33,8 33,7 33,6 

14.00 32,6 33,7 33,9 33,4 

14.15 32,2 32,6 32,7 32,5 

14.30 31,7 32 32,3 32 

14.45 31,8 32,1 32,7 32,2 
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SONUÇLAR 

0 konumunda 12:30-15:00 arası yapılan deneylerde bütün bölgelerde maksimum sıcaklığa saat 

13:15 ’te ulaşılmış, devam eden süreçte sıcaklık düşüşü gözlenmiştir. Bakır borunun 1. 

bölgesinde başlangıç değerine göre sıcaklık %147,  2. bölgesinde %165, 3. bölgesinde %216 

artmıştır. Sıcaklık artışının en fazla 3. bölgede görülmesinin sebebi, bu bölgenin çanağın odak 

noktasının bulunduğu bölge olmasından kaynaklanmaktadır.  

1 konumunda 12:30 -14:00 arası yapılan deneylerde bütün bölgelerde maksimum sıcaklığa yine 

13:15 ’te ulaşılmış, devam eden süreçte sıcaklık düşüşü gözlenmiştir. Bakır borunun 1. 

bölgesinde sıcaklık başlangıç değerine oranla %50,   2. bölgesinde %69, 3. bölgesinde %94 

artmıştır.  

-1 konumunda 12:30 -14:45 arası yapılan deneylerde ise bütün bölgeler için maksimum 

sıcaklığa 13:15 ’te ulaşılmış, devam eden süreçte sıcaklıklar düşmüştür. Bakır borunun 1. 

bölgesinde sıcaklık başlangıç değerine göre %45,  2. bölgesinde %52, 3. bölgesinde %55 

artmıştır. 

Konumlar ve noktalar arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa, her üç konumda da 

maksimum sıcaklığa aynı saat diliminde ulaşıldığı ve en yüksek ışımanın 13:15 ‘te meydana 

geldiği görülmüştür. 0 konumu odak hizasındaki konum olduğu için diğer konumlara göre daha 

yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık artışlarına sahip olmuştur. 1 nolu konumda saat 13:15 ’te yani 

ışımanın ve sıcaklıkların maksimum olduğu zamanda 0 nolu konuma göre, bölge sıcaklıklarının 

ortalama %36 düşük olduğu, başlangıç değerine göre sıcaklık artışının ise ortalama %60 daha 

düşük olarak gerçekleştiği görülmektedir. 0 konumu ile -1 konumu karşılaştırıldığında ise, -1 

konumunda sıcaklıkların 0 konumuna göre yaklaşık %50 daha düşük, sıcaklık artışının ise 

yaklaşık %70 daha düşük olarak gerçekleştiği görülmüştür. Diğer yandan bölgeler arasında bir 

kıyaslama yapılacak olursa, 3.bölgenin odak noktası olduğu dikkate alınarak, saat 13:15 için, 0 

konumunda 1. bölgenin sıcaklığının %22, 2. bölgenin sıcaklığının ise %16 oranda 3. bölgeden 

daha düşük oldukları gözlenmiştir. Bu oranlar 1 ve -1 konumlarında ise sırasıyla %22 ile %13 

ve %7 ile %2 daha düşük olarak gerçekleşmiştir.  

Sonuç olarak, parabolik çanak kollektörlerde odaklamadaki 5 cm’lik bir sapmanın %50’lere 

varan sıcaklık düşüşlerine sebep olduğu, bakır boru yüzey sıcaklığının boru içindeki akışkana 

transfer edilecek ısı miktarı ile ve dolaylı olarak kollektörün verimi ile doğru orantılı olduğu 

düşünüldüğünde odaklama hassasiyetinin kollektör verimine etkisinin oldukça önemli seviyede 
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olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu oranlar bu çalışmada kullanılan 90 cm çapındaki çanak için 

geçerlidir. Daha büyük çanak çaplarında bu oranların artacağı aşikardır. Çalışmada gelişmiş bir 

takip sistemi kullanılmamış sadece doğu-batı yönünde manuel izleme yapışmıştır. Bu sistemin 

otomatik olarak güneşi çift eksenli takip edecek şekilde tasarlanarak sıcaklıkların ve sıcaklık 

artış oranlarının incelenmesi gelecek çalışmaların ana hedefi olacaktır. 
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DİKEY EKSENLİ BİR RÜZGÂR TÜRBİN GRUBU TASARIMI VE DENEYSEL 

OLARAK İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Ahmet Çağlar  

Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET 

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneşten sonra en yaygın olarak kullanılmaya 

başlayan enerji türü rüzgâr enerjisidir ve ülkemizde rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi günden 

güne artmaktadır. Ülkemiz rüzgâr enerjisi bakımından gerek kara üstü ve gerekse deniz üstünde 

oldukça iyi bir potansiyele sahiptir ve birçok Avrupa ülkesine nazaran avantajlı konumdadır. 

Yatay eksenli rüzgâr türbinleri kullanılarak kurulan rüzgâr enerjisi santralleri (RES) oldukça 

yaygınlaşmıştır ve bu tip türbinlerin yerli üretimine başlanmıştır. Ancak yatay eksenli türbinler 

belirli hızların üzerinde enerji üretebilmektedir ve doğal olarak bu hızların üzerinde ortalama 

rüzgâr hızlarına sahip olan belirli bölgelerde kullanılabilmektedir. Ayrıca bu hızlara 

ulaşabilmek için rüzgâr türbininin belirli bir yükseklikte monte edilmesi gereksinimi de 

bulunmaktadır. Dikey eksenli rüzgâr türbinleri ise daha düşük hızlarda ve daha düşük irtifalarda 

çalışabilmekte, böylece daha geniş bir kullanım alanına imkan tanımaktadır. Bu çalışmada, bu 

avantajlardan yararlanmak için yeni bir dikey eksenli rüzgâr türbin grubu tasarlanmıştır. Dikey 

eksenli rüzgâr türbin tipi olarak, imalatının basitliği ve düşük hızlarda kolayca çalışabilmesi 

nedeniyle Savonius tipi rüzgâr türbini kullanılmıştır. 6 adet dikey eksenli Savonius türbini açık 

bir kanal içerisine belirli bir düzende yerleştirilerek, kanaldan geçen havanın kinetik 

enerjisinden maksimum şekilde yararlanabilen verimi yüksek yeni bir rüzgâr türbini sistemi 

dizayn edilmiştir. Kesiti daralan bir kanal kullanılarak türbinlerin birer koluna perdeleme 

yapmak suretiyle havanın Savonius çarkının sadece türbini döndüren oluklu tarafına akması 

sağlanmış, bu perdeleme etkisi sayesinde havanın kinetik enerjisi daha etkin kullanılmış ve 

rüzgâr türbin verimi bu sayede artırılmıştır. Yeni model rüzgâr türbin sistemini test etmek için 

bir prototip üretilmiş, bu prototip üzerinde farklı hızlarda deneyler yapılmıştır. Yapılan 

ölçümler sonucunda gerekli hesaplamalar yapılarak yeni model rüzgâr türbin sisteminin verimi 

elde edilmiştir.     

Anahtar Kelimeler : Rüzgâr enerjisi, Savonius türbini, Türbin tasarımı, Türbin sisteminin 

verimi.  
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GİRİŞ 

Rüzgâr enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak güneşten sonra ülke olarak en 

yüksek potansiyele sahip olduğumuz enerji türüdür. Fosil yakıtların yol açtığı küresel ısınma, 

ozon tabakasının delinmesi, çevre kirliliği gibi olumsuz etkileri yoktur. Diğer taraftan ülkemiz 

enerjide dışa bağımlıdır ve yerli kaynaklarımızla elde edebileceğimiz enerjiyi dışarıdan ithal 

etmekteyiz. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak ve enerjiyi ithal eden değil artık ihraç eden 

bir ülke olmak için başta güneş ve rüzgâr olmak üzere sahip olduğumuz yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanmak ve bunların kullanımına dair teknolojileri geliştirmek zorundayız.  

Türkiye'nin toplam rüzgâr enerjisi potansiyeli 40.000 - 80.000 MW seviyelerindedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 10 m yükseklikteki yıllık ortalama rüzgâr 

hızı 2,54 m/s ve rüzgâr gücü yoğunluğu 24 W/m2 olarak belirtilmiştir. Türkiye'nin rüzgâr 

enerjisi potansiyeli bölgelere göre değerlendirildiğinde Marmara ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri diğer bölgelere göre rüzgâr gücü yoğunluğu bakımından daha zengindir [1].  

Rüzgâr türbinleri, rotor dönme eksenine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır [2]: 
 

• Yatay eksenli rüzgâr türbinleri 

• Dikey eksenli rüzgâr türbinleri 

• Eğik eksenli rüzgâr türbinleri 

Yatay eksenli rüzgâr türbinleri kendi içinde tek kanatlı, iki kanatlı, üç kanatlı ve çok kanatlı 

gibi genellikle kanat sayısına göre sınıflandırılırken, dikey eksenli rüzgâr türbinleri Darrieus ve 

Savonius türbini gibi tipleri içermektedir. Dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin bazı avantajları şu 

şekildedir:  

• Dişli kutusu ve jeneratör bağlantıları yere yakın olduklarından türbini kule üzerine 

yerleştirmek gerekmez. Böylece kule masrafı olmamaktadır 

• Türbini rüzgâr yönüne çevirmek için kuyruk sistemine ihtiyaçları yoktur. 

• Türbin mili haricindeki diğer parçaların bakım ve onarımları kolaydır. 

• Elde edilen güç toprak seviyesinde çıktığından, nakledilmesi daha kolaydır. 

Dikey eksenli türbinlerden Savonius tipi, iki yatay disk arasına konumlandırılmış ve iç bükey 

yönleri birbirine zıt kanatlara sahip iki yarım silindirin oluşturduğu türbin çeşididir. Belirli bir 

hızla gelen rüzgâr, çarkı oluşturan silindirin iç kısmında pozitif ve dış kısmında negatif bir 

moment etkisi oluşturmaktadır. Pozitif moment, negatif momentten daha büyük olduğundan, 
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dönme hareketi pozitif moment yönünde sağlanmaktadır. Diğer dikey eksenli rüzgâr 

türbinlerine göre düşük rüzgâr hızlarında harekete geçmesi, maliyetinin düşük ve yapımının 

kolay olması, rüzgâr yönünden bağımsız olması gibi üstünlüklere sahip olan Savonius rüzgâr 

türbinlerinin aerodinamik performansı düşük olduğu için son yıllarda bu alandaki çalışmalar bu 

konu üzerine yoğunlaşmıştır. Fujisawa ve Shirai [3] Savonius türbininde için iç ve dış bükey 

kanatların konumlandırılması üzerine bir çalışma yaparak optimal kayma oranlarını 

araştırmışlardır. Altan [4], Savonius türbini önüne perdeleme yaparak ideal perde açılarını 

belirlemiş ve deneylerini teorik çalışması ile doğrulamıştır. Mahmoud [5] farklı Savonius türbin 

tasarımlarının en etkin çalışma parametrelerini yaptığı deneysel çalışma ile belirlemiştir [6].  

Bu çalışmada, 6 adet dikey eksenli Savonius türbini açık bir kanal içerisine belirli bir düzende 

yerleştirilerek, kanaldan geçen havanın kinetik enerjisinden maksimum şekilde yararlanabilen 

verimi yüksek yeni bir rüzgâr türbini sistemi dizayn edilmiştir. Kesiti daralan bir kanal 

kullanılarak türbinlerin birer koluna perdeleme yapmak suretiyle havanın Savonius çarkının 

sadece türbini döndüren oluklu tarafına akması sağlanmış, bu perdeleme etkisi sayesinde 

havanın kinetik enerjisi daha etkin kullanılmış ve rüzgâr türbin verimi bu sayede artırılmıştır. 

Yeni model rüzgâr türbin sistemini test etmek için bir prototip üretilmiş, bu prototip üzerinde 

farklı hızlarda deneyler yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda gerekli hesaplamalar 

yapılarak yeni model rüzgâr türbin sisteminin verimi elde edilmiştir. 

MATERYAL VE METOD 

Türbin millerini dikey eksende yataklamak için her bir türbin için 2 adet olmak üzere toplamda 

12 adet sabit bilyalı rulman kullanılmıştır. Rulman montajında iç bilezik hareketli dış bilezik 

sabit olması gerektiği için 10 mm çapındaki türbin mili, tornalama işlemi ile 8 mm’ye 

düşürülerek iç bileziğe sıkı geçme yöntemi ile montajlanmıştır. Türbin kanatları için PVC atık 

su borusu ortadan ikiye kesilerek kullanılmıştır. Her kanat 150 mm yüksekliğinde ve 100 mm 

çapındadır. Kanat-mil montajında mukavemetli uygun bir bağlantı sağlamak için 1 x 2 x 150 

mm boyutunda 12 adet ince cidarlı çelik profil kullanılmıştır. Rulmanların bulunduğu alt ve üst 

tablalar, köşelerinden açılan deliklere saplama civatalar geçirilerek ve bu civatalar üzerinde 

hareket edebilen somunlar kullanılarak aralarındaki mesafe ayarlanabilir bir şekilde 

birleştirilmiştir. Türbinde elektrik üretimi için mil üzerlerine bisiklet dinamoları 

montajlanmıştır. Mil ile dinamo bağlantısı aynı eksen üzerinde yapılmıştır. Türbinin iç 

mekanizması tamamlandıktan sonra etrafı kapatılarak kanal oluşturma aşamasına geçilmiştir. 

Bu aşamada 4 mm kalınlığındaki karton kâğıtla projede belirtilen kontrol hacmi doğrultusunda 
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kapatma işlemini gerçekleştirilmiştir. İmalat aşamalarına dair türbin resimleri Şekil 1 ’de 

görülmektedir. 

     

Şekil 1. Yeni model Savonius tipi rüzgâr türbininin yapım aşamaları 

Perdeleme aparatlarının da yerleştirilmesi sonucu sistemin montaj aşamasının bitmesiyle sistem 

üzerine gerekli ölçümlerin yapılması için bazı ölçüm cihazları yerleştirilmiştir. Sistemde, 

anemometre kullanılarak rüzgar hızı, takometre kullanılarak türbin devir sayısı ölçülmüştür. 

Belirli rüzgâr hızlarında çalışabilmek için rüzgârı simüle edebilecek ve farklı hava akış hızları 

oluşturabilecek, böylece laboratuvar ortamında deney yapılmasına olanak sağlayacak bir cihaz 

gerekmektedir. Bu amaçla 16000 dev/dak ve 800 W güç değerlerine sahip üfleme makinesi 

(fan) kullanılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ölçümler, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarında 

yapılmıştır. Takometre, anemometre ve hava üfleyici uygun konumlara yerleştirilip sürekli 

rejimdeki ölçüm sonuçları kaydedilmiştir. Ölçümler sonucunda alınan değerler, Şekil 2 ’de 

verilen türbin numaralarına göre Tablo 1 ’de verilmiştir. Yan yana aynı sıradaki türbinlere ait 

değerlerin eşit olması beklendiğinden her sırada sadece bir türbinde ölçüm yapılmıştır.  
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Şekil 2. Türbinlerin numaralandırılması  

 

Tablo 1. Deneylerde elde edilen rüzgâr hızı ve türbin devir sayısı ölçüm değerleri 

 

Türbine gelen rüzgarın teorik gücü 

PW   =   
1

2
 x ρ x A x V3         (1) 

formülü ile hesaplanmaktadır. Burada ρ havanın yoğunluğunu, A türbinin süpürme alanını ve 

V rüzgâr hızını ifade etmektedir. 

Ancak rüzgar türbin sisteminin ürettiği gücü hesap etmek için  

Pt = ω x T          (2) 

formülü gereği devir sayısı (açısal hız w=2πn/60) yeterli olmayıp tork değerinin de ölçülmesi 

gerekmektedir. Deneylerde tork ölçümü yapılmadığından, bu noktada tork ölçümü yerine 
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dinamolar üzerinden direkt olarak türbin sisteminin ürettiği elektriksel güç ölçülmüştür. Bu 

amaçla hem gerilim (voltaj) hem de akım ölçebilen Şekil 3 ’teki Wattmetre kullanılmıştır.  

 

Şekil 3. Wattmetre 

Farklı türbin hızlarına karşılık üretilen elektrik enerjisi W cinsinden Tablo 2 ’de verilmiştir.  

Tablo 2. Güç ölçüm değerleri ve türbin verimi 

Hız (m/s) 

Teorik güç 

(W) 

Gerçek güç 

(W) Verim 

2 0.1476 0.045 0.30488 

2.42 0.2615 0.083 0.3174 

3.13 0.5658 0.1827 0.32291 

3.43 0.7445 0.245 0.32908 

4 1.1808 0.395 0.33452 

4.62 1.8194 0.632 0.34737 

5.7 3.4168 1.181 0.34565 

6.21 4.4185 1.489 0.33699 

6.8 5.8013 1.925 0.33182 

 

Deney sonuçları incelendiğinde, yeni model türbin grubunun veriminin belli bir hıza kadar 

arttığı, daha sonra düşmeye başladığı görülmektedir. Rüzgâr türbinlerinde hızın belli bir değerin 

üzerine çıkması durumunda rotorların rüzgâra karşı direnci artacağından güç katsayısında veya 

güç üretiminde düşüş görülmesi beklenen bir durumdur, ancak Savonius tipi türbinlerde bu 

durum Savonius türbinlerinin diğerlerine nazaran biraz daha hantal olan yapısı sebebiyle daha 

düşük hızlarda meydana gelmektedir. 5-6 m/s rüzgâr hızlarında sistemin en yüksek performansı 

gösterdiği görülmüştür. Deneyler sonucunda elde edilen maksimum verime bakıldığında, 
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Savonius türbinlerinden elde edilebilecek maksimum %37 civarı verime oldukça yaklaşıldığı 

ve yeni model sistemin rekabet edebileceği anlaşılmıştır.  

SONUÇLAR 

Savonius tipi 6 adet rüzgâr türbini dikdörtgen kesitli bir kanal içerisine belirli bir düzende 

yerleştirilerek ve türbinlerin dönmeyi zorlaştıran dışbükey yarılarına perdeleme yapılarak yeni 

model bir türbin grubu oluşturulmuştur. Türbin grubunun verimini belirlemek için bir prototip 

deney düzeneği kurulmuş ve üretilen gücü ölçmek için gerekli test ve ölçümler yapılmıştır. 

Farklı rüzgâr hızlarında türbinlerin dönme sayıları (devir) ve ürettiği akım ve voltaj değerleri 

ölçülerek güç hesabı yapılmış ve rüzgâr hızına bağlı olan maksimum ideal güç ile 

karşılaştırılarak türbin verimi hesaplanmıştır. Belli bir rüzgâr hızına kadar verimin arttığı, daha 

sonra hızla birlikte verimin düştüğü görülmüştür. Ayrıca elde edilen %35’lere varan verim 

değerlerinin bu türbinlerden elde edilebilecek yaklaşık %37 verim değerine oldukça yakın 

olduğu ve sistemin gerekli kontrol ve dayanım mekanizmalarının geliştirilmesi ile ticari olarak 

benzerleriyle rekabet edebilecek seviyede olduğu anlaşılmıştır. 
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THE RATİONAL (𝑮′/𝑮)-EXPANSİON METHOD 

FOR SOLVİNG THE COUPLED HİROTA-SATSUMA KdV EQUATİONS. 

Metin Ünal 

Usak University 

 

ABSTRACT 

During the past decades, many scientists have been interested in solving nonlinear evolution 

equations by using various different methods. Such as the inverse scattering transform method, 

the Hirota’s bilinear method, truncated Painleve expansion, the tanh-function expansion 

method, the Jacobi elliptic function expansion, the homogeneous balance method, the trial 

function method, the exp-function method, the Bäcklund transform method, the generalized 

Riccati equation method, the sub-ODE method etc., since there is not a common method that 

can be used to solve all types of nonlinear evolution equations. In this paper, we explore the 

travelling wave solutions for some nonlinear partial differential equations by using the recently 

established the rational (𝐺′/𝐺)-expansion method. The essential parts of the method are that 

accepting the solution of the ODE reduced by using the travelling wave variable and integrating 

gives a m-th degree polynomial in (𝐺′/𝐺), where 𝐺 =  𝐺(𝜉) is the general solution of a second 

order LODE, and the positive integer m is found by the homogeneous balance between the 

highest order derivatives and nonlinear terms in the reduced ODE, and the coefficients of the 

polynomial can be determined by solving a set of simultaneous algebraic equations. Generally, 

the resulted algebraic equations can be solved by using Maple software program. It is mostly 

possible to find a solution of the algebraic equations, but it is generally unable to guarantee the 

existence of a solution. Despite of this, the rational (𝐺′/𝐺)-expansion method is still powerful 

method for finding travelling wave solutions of nonlinear evolution equations. We apply this 

method to the coupled Hirota-Satsuma KdV equations. The travelling wave solutions are 

expressed by the hyperbolic functions and the rational functions. When the parameters are taken 

as special values, the solitary waves are also derived from the travelling waves.  

Keywords : the rational (𝐺′/𝐺)-expansion method, travelling wave solution, the coupled 

Hirota-Satsuma KdV equations. 
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GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN GIDA KORUMA YÖNTEMLERİ 

 

Prof. Dr. Osman Erkmen 

Gaziantep Üniversitesi  

 

Medeniyetlerin ve insan yerleşimlerinin başlamasıyla, insan nüfusu tarafından gıda tüketimi 

arttı ve böylece, fazla gıdaların korunması ihtiyacı hayatta kalmak için gerekli hale geldi. Bu 

nedelerle, birçok geleneksel ve ev tipi gıda koruma yöntemi gıda bozulmalarını sınırlamak için 

geliştirildi. Yemek pişirme, baharat eklenmesi, konserve, fermantasyon gibi. Modern ticari gıda 

üretiminde bozulma ve sağlık tehlikesi çeşitli yöntemlerle korunarak giderilebilir. 

Mikroorganizmalar su, şarap, bira, meyve suları, alkolsüz içecekler ve diğer sıvılardan filtre 

edilerek giderilebilir. Dondurularak kurutulmuş gıdalar üretmek için liyofilizasyon gibi 

dehidrasyon, mikrobiyal çoğalmayı ortadan kaldırmak için yaygın bir yöntemdir. Özellikle 

sebzeler ve makarnalar için etkilidir. Soğutma sıcaklıkları sadece kısa süreler için gıdaları 

korumak için kullanılır. Yiyecekler vakum altında veya modifiye atmosferde paketlenebilir. 

Pastörizasyon, yiyeceğin hastalığa neden olan mikroorganizmaları öldüren ve gıda özellikleri 

üzerinde minimum olumsuz etkiye neden olur. Pastörize sütler, kaynama derecesinin altında 

belli bir sıcaklıkta, sütün doğal niteliklerinde değişiklikler oluşturmadan, hastalık yapan 

etmenlerinden tamamen, diğer etmenlerden de çoğunlukla arındırılma işlemidir. Soğukta 

koruma edilmek şartıyla pastörize gıdanın saklama süresi beş gün kadardır. Uzun ömürlü sütler, 

UHT olarak da tanımlanabilir. Özel bir teknolojik işlemle 135-150ºC’de 2-4 saniye tutularak 

içlerinde sütün bozulmasına neden olan ve hastalık yapan etkenlerin tümüne yakınını inaktive 

eden bir yöntemdir. Konserve 100oC’nin üzerinde ve altında ısısal işlem uygulanarak aseptik 

olarak üretilen bir gıda koruma yöntemidir. Konserve, en yaygın ve etkili uzun süreli gıda 

depolama aracıdır. Gıda ışınlaması olarak bilinen iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma, uzun 

süreli depolama için birçok çeşit yiyeceği etkin bir şekilde sterilize eder. Gıdaları korumak için 

yaygın olarak kullanılan organik asitler arasında benzoik asit, sorbik asit ve propiyonik asit 

bulunur. İnorganik gıda koruyucular fosfatlar, nitritler ve sülfitler gibi tuzları içerir.  

 

Anahtar kelimeler: Gıda koruma, Fermantasyon, Filtrasyon Işınlama, Konserve. 

 

With the beginning of civilizations and human settlements, the consumption of food by the 

human population increased and thus, the need to preserve excess foods became essential for 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

142 

survival. Since then, many traditional and household methods of food preservation have 

evolved to limit food spoilage. Such as cooking, the addition of spices and fermentation. 

In modern commercial food production, spoilage and contamination are preserved by a variety 

of methods. 

1. Filtration: 

Microorganisms can be removed from the water, wine, beer, juices, soft drinks and other liquids 

by filtration. Several major brands of beers are filtered rather than pasteurised to preserve the 

flavour and aroma of the original product. 

2. Dehydration and freeze-drying: 

Dehydration, such as Lyophilisation to produce freezing dried foods, is a common method of 

eliminating microbial growth. It is especially effective for vegetables and pasta. 

3. Refrigeration: 

Refrigeration temperatures (typically -2°c to 16°c) slows microbial growth but can’t eliminate 

microbes completely. Thus, it is only used to preserve food for shorter periods and generally 

used for household purposes. 

4. Vacuum Packing: 

Food can be packed under vacuum or under atmosphere with decreased oxygen or 

increased carbon dioxide level. For example, carbon dioxide storage is particularly effective 

for extending the shelf life of Apples. 

5. Pasteurisation: 

Pasteurisation involves heating food to a temperature that kills disease-causing microorganisms 

and substantially reduces the levels of spoilage organisms with minimal effect on food value 

and texture. For example, milk is commonly pasteurised at 63°c for 30 minutes followed by 

quick cooling to 4°c. 
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6. Canning: 

Canning is most widespread and effective means of long-term food storage. In canning, food is 

cooked under pressure to attain a temperature high enough to destroy endospores (around 

121°c). After heat treatment, the cans are cooled as rapidly as possible, usually with cold water. 

The main drawback of canning is that the quality of food is sometimes compromised, 

particularly that of liable biochemicals such as vitamins. 

7. Microbial Product–Based Inhibition: 

Bacteriocins are bactericidal proteins active against closely related bacteria, which bind to 

specific sites on the cell, and affect cell membrane integrity and function. The only currently 

approved product is Nisin. It is nontoxic to humans and affects mainly gram-positive bacteria, 

especially Enterococcus faecalis. Nisin can be used particularly in low-acid foods to improve 

inactivation of Clostridium botulinum during the canning process or to inhibit germination of 

any surviving spores. 

8. Irradiation: 

Exposure to ionising radiation, known as food irradiation, effectively sterilises many kinds of 

food for long-term storage. The main concerns about food irradiation are its potential for 

unknown effects on food chemistry and the hazards of irradiation during human involvement 

in the process. 

9. Organic Acids as Preservatives: 

Organic acids commonly used to preserve food include benzoic acid, sorbic acid, and propionic 

acid. The acids are generally added as salts such as sodium benzoate, potassium sorbate, sodium 

propionate. They work best in foods that already have moderate acidities (pH 5-6), such as dried 

fruits and processed cheeses. 

10. Inorganic Compounds as Preservatives: 

Inorganic food preservatives include salts, such as phosphates, nitrites, and sulphites. Nitrites 

and sulphites in inhibit aerobic respiration of bacteria, and their effectiveness is enhanced at 

http://sciencesamhita.com/2016/01/21/what-is-bacteria/
http://sciencesamhita.com/2016/01/21/what-is-bacteria/
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low pH. Current concern about nitrite arises from the observation that it can react 

with amines to form carcinogenic nitrosamines. 

11. Other organic compounds: 

Numerous organic compounds, both traditional and synthetic, have antimicrobial properties. 

For examples, Cinnamon and Cloves contain the benzene derivative eugenol, a 

potent antimicrobial agent. 
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KONYA MERİNOSU BAŞ BÖLGESİNİN KLİNİK ANATOMİSİ 

 

Prof. Dr., Zekeriya Özüdoğru      

Aksaray Üniversitesi   

            

Doç. Dr., Ramazan İlgün 

Aksaray Üniversitesi 

 

  
Özet 

Konya Merinosu (Orta Anadolu Merinosu), % 80 Alman et merinosu ile % 20 Akkaraman 

genotip’ine sahiptir. Vücut, baş ve kuyruklar beyazdır. Kuyruk ince ve uzundur. Koyunlar ve 

koçları boynuzsuzdur. Anatomi’de her bir bölge ayrı ayrı incelenir. Topografik anatomi’de 

vücut bölgeleri yedi ana bölgeye ayrılır. Bu bölgelerden biriside regiones capitis (baş 

bölgesi)’dir. Başın bölgesel anatomisi, hayati organların ve beyin, dil, göz, kulaklar, burun, 

dudaklar, boynuz ve kafatası gibi yapıların varlığından dolayı çok önemlidir. Bu çalışmada da, 

Konya merinosu koyunlarının baş bölgesinde bölgesel anestezi için klinik açıdan önemli olan 

supraorbital, infraorbital, mandibular ve mental sinirlerin seyrettiği deliklerin anatomik 

yerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen erişkin 7 adet Konya merinos koyunu kafatası kullanıldı. 

Dijital kumpas aracılığı ile kafatasında 11 farklı noktalar arası uzunluk ölçüldü ve elde edilen 

ölçümlerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlendi. Elde edilen bu değerler 

diğer koyun ırklarıyla karşılaştırıldı. Angulus mandibula’nın caudal en uç noktası ile foramen 

mentale arası uzunluk 163.44±3.65, mandibula’nın caudal kenarı ile foramen mandibula arası 

uzunluk 25.72±3.05, foramen infraorbitale ile arcus alveolaris arasındaki uzunluk 14.34±0.95, 

foramen supraorbitale’ler arası uzunluk 49.06±2.00 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar, özellikle 

kafa travması, cerrahi operasyon ve diş çekimi tedavisi sırasında, kafa çevresindeki farklı 

sinirlerin bölgesel anestezisine yardımcı olacak klinik öneme sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Konya Merinosu, Baş bölgesi. 

Giriş 

Türkiye’de, dokuma endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli yapağı talebini karşılamak amacıyla 

1930’lu yıllardan itibaren yerli koyun ırklarının Alman Et-Yapağı Merinosu koçlarla 
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melezlemesi ile et yapağı verim yönlü yeni Merinos tipi koyunlar geliştirilmiştir. Bu amaçla, 

Alman Et-Yapağı Merinosu koçların Kıvırcık koyunlarla melezlemesi ile Karacabey Merinosu 

ve Akkaraman koyunlarıyla melezlemesi sonucunda da Orta Anadolu Merinosu elde edilmiştir 

(Kaymakçı ve Sönmez, 1992; Akçapınar, 2000). 

Bu çalışmada da, Konya merinos koyununun baş bölgesinde bölgesel anestezi için klinik açıdan 

önemli olan supraorbital, infraorbital, mandibular ve mental sinirlerin seyrettiği deliklerin 

anatomik yerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

Çalışmada Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen 

erişkin 7 adet Konya merinos koyunu kafatası kullanıldı. Kafalar vücuttan ayrılıp deri ve kaba 

etleri temizlendikten sonra, hidrojen peroksit ile masere edildi ve Mitutoyo marka dijital 

kumpas aracılığı ile literatür (Driesch, 1976) bilgilerine uygun olarak 11 farklı noktalar arası 

uzunluk ölçüldü. Materyaller, fotoğraf makinası ile fotoğraflandıktan sonra elde edilen 

ölçülerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlendi. Kullanılan anatomik 

terimlerde Nomina Anatomica Veterinaria (NAV, 2012) esas alındı.  

 

Bulgular  

Bu çalışmada, Konya merinos koyununun baş bölgesinde bölgesel anestezi için klinik açıdan 

önemli olan supraorbital, infraorbital, mandibular ve mental sinirlerin geçtiği ve bloke 

edildikleri deliklerin yerleri topografik olarak belirlendi. Yapılan çalışmada Konya 

merinosunun kafatası uzunluğu 274.03±5,23 mm, mandibula uzunluğu 203.44±3.14 mm ve 

mandibula yüksekliği 110.97±2.95 mm olarak ölçüldü. 

Kafatasının ölçüm noktaları ve yerleri (11 farklı noktalar arası uzunluk) Tablo 1’de belirtilen 

şekilde tespit edildi.  
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Tablo 1. Hasak Koyununun Kafatasının Bazı Özelliklerinin Otalama ve Standart Sapma 

Değerleri. 

 

Ölçümler 

Konya Merinos koyunu 

Aritmetik ortalama±Std. sapma / mm 

Kafatası uzunluğu 274.03±5,23 

 

Mandibula uzunluğu 203.44±3.14 

mandibula yüksekliği 110.97±2.95 

Angulus mandibula’nın caudal en uç noktası 

ile Foramen mentale arası uzunluk 

163.44±3.65 

Alt central incisiv dişlerin alveollerinin oral 

kenarındaki median nokta ile Foramen 

mentale arası uzunluk 

40,00±3.32 

Angulus mandibula ile foramen mandibula 

arası uzunluk 

32.33±1.73 

 

Mandibulanın caudal kenarı ile foramen 

mandibula arası uzunluk 

25.72±3.05 

 

Mandibulanın tabanı ile foramen mandibula 

arası uzunluk 

35.07±1.85 

Tuber faciale ile for. İnfraorbitale arasındaki 

uzunluk 

30.35±1.94 

 

For. infraorbitale ile arcus alveolaris 

arasındaki uzunluk 

14.34±0.95 

For. supraorbitale’ler arası uzunluk 49.06±2.00 

 

 

Tartışma ve Sonuç 

Yapılan çalışmada kafatası uzunluğu Konya merinosunda 274.03±5,23 olarak tespit edilmiştir. 

Bu değerin İran yerli koyunlarında (Monfared, 2013) 209±4.77, Mehraban koyunlarında 

(Karimi ve ark., 2011) 200.6±0.6, Barbados Black Belly koyunlarında (Mohamed ve ark., 2016) 

246.5±2.16, Tuj ve Morkaraman koyunlarında (Özcan ve ark., 2010) sırasıyla 198.08±7.69 ve 

204.49±9.71 olduğu bildirilmiştir. 
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Literatürlerde mandibula uzunluğu ve mandibula yüksekliği ile ilgili olarak sırasıyla Hemşin 

koyununda (Dalga ve ark., 2017) 167.8 ve 94.2, Morkaraman ve Tuj koyunlarında (Demiraslan 

ve ark., 2014) 152.4 ve 87.0; 147.8 ve 85.4,  Mehraban koyunlarında (Karimi ve ark., 2011) 

157.6 ve 95.7, Barbados Black Belly koyunlarında (Mohamed ve ark., 2016) 181.6 ve 107.9, 

Yankasa koyunlarında (Shehu ve ark.,2019) 198.0±0.28 ve 129.0±0.57   olduğu bildirilirken 

Avdic ve ark. (2013) Saraybosnadaki koyunlar üzerine yaptığı bir çalışmada 176.0 ve 99.6 

olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada Konya merinos koyununun mandibula 

uzunluğunun 203.44±3.14, mandibula yüksekliğinin ise 110.97±2.95 olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelere göre Konya merinos koyununun mandibula uzunluk değerlerinin 

yukarıda bahsedilen koyun ırklarının tamamından daha yüksek olmasına rağmen, mandibula 

yüksekliğinin Yankasa koyununkinden düşük olduğu tespit edilmiştir.   

İran yerli koyunlarında (Monfared, 2013) for. supraorbitale’ler arası uzunluk 95.00±1.44 iken, 

Barbados Black Belly koyunlarda (Mohamed ve ark., 2016) 56.4±0.84 olduğu ortaya 

konmuştur. Yapılan çalışmada for. supraorbitale’ler arası uzunluğun (49.06±2.00) her iki 

türdende daha küçük olduğu belirlenmiştir. 

Angulus mandibula’nın caudal en uç noktası ile foramen mentale’nin aboral kenarı arası 

uzunluk, İran yerli koyunlarında (Monfared, 2013) 112.90, Mehraban koyunlarında (Karimi ve 

ark., 2011) 137.40, Barbados Black Belly koyunlarında (Mohamed ve ark., 2016) 152.30 ve 

Yankasa koyunlarında (Shehu ve ark., 2019) 165.0 olarak bildirilmiştir. Yapılan çalışmada bu 

değer Konya merinosunda 163.44±3.65 olarak ölçülmüştür. 

Konya merinosunda, mandibula’nın caudal kenarı ile foramen mandibula arasındaki uzunluğun 

(25.72±3.05), Barbados Black Belly (Mohamed ve ark., 2016) (23.0±0.25), Yankasa (Shehu ve 

ark., 2019)  (24.0±0.28), İran yerli koyunları (Monfared, 2013) (8.6±00.3) ile Mehraban 

koyunlarından (Karimi ve ark., 2011) (13.5±0.25) daha büyük olduğu belirlenmiştir. 

Sunuç olarak; bu çalışmada Konya merinos koyununun baş bölgesinde bölgesel anestezi için 

klinik açıdan önemli olan supraorbital, infraorbital, mandibular ve mental sinirlerin seyrettiği 

deliklerin anatomik yerlerinin belirlenmesi amacıyla 11 farklı noktalar arası uzunluk ölçülmüş 

ve elde edilen değerler diğer koyun ırklarıyla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda 

Konya merinos koyunlarının kafatası ölçüm değerlerinin bazı koyun ırklarından daha yüksek 

olduğu belirlenirken bazı koyun ırklarından ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar, özellikle kafa travması, cerrahi operasyon ve diş çekimi tedavisi sırasında, kafa 

çevresindeki farklı sinirlerin bölgesel anestezisine yardımcı olacak klinik öneme sahiptir. 
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ÖZET 

Kanatlı hayvanlarda solunum sistemi fonksiyonel olarak oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. 

Kuşlarda solunum organlarının yapısının türler arasındaki farklılıklarından dolayı ses değişik 

çıkmaktadır. Syrinx, kuşlardaki ses organıdır ve muhtemelen tüm kuş türlerinde bulunur. Bazı 

kuşlar tüm yıl boyunca ses çıkarırken, diğerleri yalnızca çiftleşme mevsiminde veya göç 

sırasında ses çıkarırlar. Syrinx kuşlara myoelastik-aerodinamik bir ses kaynağı oluşturan 

organdır. Buradaki aerodinamik enerji aktif ve pasif bileşenlerin yardımı ile akustik enerjiye 

dönüştürülür. Lateral olarak uzanan labialar syringial kaslar tarafından hazırlayıcı bir 

pozisyonda tutulur ve hava geçerken bu yollarda bir titreşim oluşturur ve sesin çıkmasında 

önemli bir rol oynar.  Kuşlarda tracheal, bronchial ve tracheobronchial olmak üzere üç tür 

syrinx vardır. Tracheal elementler hava yolunun çatallanma bölgesine cranial şekilde 

uzanırken, bronchial unsurlar sağ ve sol primer bronşların en cranial kısmına yerleşmiştir. 

Kuşların büyük çoğunluğu, trachea’nın çatallanma noktasında bulunan bir tracheobronchial 

syrinx'e sahip olarak tanımlanmaktadır. Tracheobronchial syrinx'in hem tracheal hem de 

bronchial elementleri vardır. Syrinx’i oluşturan cartt. syringeales, cartt. tracheosyringeales, 

pessulus ve cartt. bronchosyringeales olmak üzere üç farklı kıkırdaktan oluşur. Cartilagines 

tracheosyringeales yaklaşık olarak 12-13 adet kıkırdaktan oluşur ve bunlardan cranial’deki tam 

halka şeklindeki kıkırdaklar tympanum’u oluşturur. “C” şeklindeki kıkırdak halka ise daha ince 

ve yassı olur ve membrana tympaniformis lateralis’in içinde yer alır. Yandan kama biçiminde 

görünen pessulus, dorsal ve ventral’den ikizkenar üçgen şeklinde olup, tympanum’un 

caudomedial’inde yer almaktadır. Pessullus, cavum syringis içerisinde bronchus primarius’un 

median duvarından dorsoventral olarak uzanan çift katlı müköz membrandan oluşmaktadır. 

Syringial kaslar tracheolateral ve sternotracheal olmak üzere 2 kas yapısından oluşur. Kuşların 

sınıflandırılması, melodik seslerin oluşumunu sağlayan syrinx'in temel yapısının ya da kas 

sisteminin olmamasına ya da yokluğuna göre yapılır.  
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Anahtar kelimeler: Anatomi, Kanatlı, Syrinx. 

GİRİŞ 

Solunum Sistemi 

Kanatlıların solunum sistemi omurgalıların içinde en gelişmiş olanıdır. Yapısı ve fonksiyonu 

diğer omurgalılarınkine benzese de memelilerin solunum sisteminden oldukça farklıdır (Heard, 

1997). Uçuş gereksinimleri, ses üretmeleri ve hareket etme isteklerine bağlı olarak oluşan 

yoğun iş yüküyle ilgili olarak kanatlıların solunum sistemi organlarında farklılıklar görülür 

(Nickel vd., 1977). Kuşlarda solunum sisteminin başlıca fonksiyonları, vücutta oksijen ve 

karbondioksit değişimini sağlamak, vücut ısısını dengelemek,  solunum yüzeyi 

dehidrasyonundan korumak ve sesin oluşumuna katkıda bulunmaktadır (Bell ve Freeman, 

1971; Fedde, 1998; Demirsoy, 1995). Kanatlılarda solunum sistemi; üst solunum yolu (burun 

delikleri, burun boşluğu, orofarinks ve trachea) ve alt solunum yolundan (syrinx, bronşlar, 

akciğerler ve hava keseleri) oluşur (Taşbaş vd., 1994).  

Cavum Nasi (Burun Boşluğu) 

Solunum sisteminin başlangıcını oluşturan burun boşluğu (cavum nasi), önde nares denilen 

burun delikleri ile dış ortama, arkada choana denilen iki açıklıkla nasofarinkse bağlanır (Öber 

ve İzzetoğlu, 2006).  Burun boşluğu daha sonra genişleyerek cartilogo septi nasi denilen bir 

bölme ile uzunlamasına ortadan iki yarıma ayrılmıştır (Demirsoy, 1995; Özcan, 2011). Burun 

boşluğu epitelin karakterine göre; regio vestibularis, regio respiratoria ve regio olfactoria olmak 

üzere üç bölgeye ayrılmıştır (Tanyolaç, 1999; Öber ve İzzetoğlu, 2006;  Özcan, 2011). Burun 

boşluğunun görevi, havadaki yabancı cisimleri vestibulde bulunan uzun kıllarla tutmak ve nazal 

mukozaya geçişlerine engel olmak ve nem-ısıyı ayarlamaktır (Erkoçak, 1982). Kuşlarda burun 

boşluğunun memelilerden farklı olarak,  su ve enerji tasarrufunda önemli rolü bulunur. Burun 

boşluğunun ön kısmının arka kısmına oranla daha soğuk olması nedeniyle, soluk verme 

sırasında vücudu terk edecek olan havadaki nemin suya dönüşerek dışarı atılması engellenmiş 

olur. Bu su tasarrufu özellikle göçmen kuşlar ile çölde yaşayan kuşlar için büyük önem taşır 

(Getty, 1975).  

Pars Nasalis Pharyngis 
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Burun boşluğundan sonra gelen pharynx, sindirim sisteminin ağız boşluğu ile solunum 

sisteminin burun boşluğunun kesiştiği bir bölgedir (Zık, 2011). İç burun delikleri ile larynx ve 

özafagusun giriş kısımları arasında yer alır (Martini vd., 2000). Nazofarinks yutkunma sırasında 

yumuşak damak ile küçük dil nazofarinksinin kapanmasını sağlayarak, besinlerin burun 

boşluğuna geçişini önler (Tanyolaç, 1999; Zık, 2011).  

Larynx Cranialis (Gırtlak) 

Kuşlarda larynx, larynx cranialis ve larynx caudalis (syrinx) olmak üzere iki kısımda incelenir. 

Larynx cranialis trachea’nın başlangıcında bulunur ve yalnız solunumda görevlidir, memeli 

hayvanlardaki gibi ses oluşumunda rol almaz ve fonksiyonel olarak memelilerin aditus 

laryngis’inin homoloğu olarak göz önüne alınabilir (Balkaya vd., 2016; Doğuer ve Erençin, 

1964; Dursun, 2002). Larynx cranialis, kuşlarda sesin oluşmasında rol oynamazken m. dilator 

glottidis ve m. contrictor glottidis vasıtasıyla sesin ayarlanmasında görev alır (King ve 

Mclelland, 1984). Larynx cranialis cartilago cricoidea, cartilago arytenoidea ve cartilago 

procricoidea tarafından şekillendirilir (Nickel vd., 1977;  Heard, 1997; Hogg, 1982).  

Trachea (Soluk Borusu) 

Kuşlarda trachea, boynun ventral’inde, derinin hemen altında larynx’in devamı şeklinde 

başlayan ve syrinx’e kadar uzananan tüp şeklinde bir organdır. Dorsalinde yemek borusu 

bulunur (Tanyolaç, 1999). Solunum sisteminin iletici bölümünün büyük bir kısmını oluşturur. 

Lamina epitelyalis yalancı çok katlı prizmatik epitel ile örtülüdür. Lamina propria gevşek bağ 

dokusu karakterindedir (Balkaya vd., 2016;  Junqueria ve Carnerio, 2009; Özcan, 2011). 

Submukoza tabakasının altında yer alan 16-20 adet C şeklindeki kıkırdak halkaları lümenin 

açık kalmasını sağlar. C şekilli tracheal kıkırdakların açık kısımları posterior olarak özofagus’a 

bakar (Eşrefoğlu, 2009).  Kuşlarda memelilerden farklı olarak trachea halkaları tam bir halka 

şeklindedir (Taşbaş vd., 1994; Erdost, 2011) ve türlerin boyun uzunluklarına bağlı olarak 

kıkırdak halkaların sayısı değişmektedir. Cartilagines tracheales adı verilen bu kıkırdakların 

sayısı türlere göre 100 ile 130 arasında değişir (Baumel vd., 1993; Dursun, 2002). Memeli 

hayvanların aksine kuşlarda trachea halkaları ligamentum anulare ve musculus trachealis’e 

sahip değildirler (Piperno ve Peirone, 1975). 

Akciğerler 
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Kuşlarda akciğerlerin yapısı memeli akciğerinden tamamıyla farklıdır. Memeli akciğerinde, 

hava kanallarının alveollerde sonlanan ağaç benzeri dallanmaları kanatlı akciğerinde yoktur. 

Kuşlarda alveol yerine hava kapillarları bulunur (Hodges, 1974). Ayrıca kuşlarda akciğerler 

lopsuz olarak şekillenir ve diyafram da bulunmaz. Vücut boşluğunu dolduran akciğerler, 

kuşlarda pleura’ya karşılık bir zarla örtülmez, thorax duvarına fibröz bir bağ doku aracılığıyla 

sıkıca bağlanır. Kuşların solunum sisteminde memelilerden farklı olarak syrinx ve hava keseleri 

bulunur (Demirsoy, 1995). Kuşların akciğerleri, bir primer bronş (bronchus, mesobronchus), 

dört adet sekonder bronş grubu, çok sayıda tersiyer bronş (parabronchus) ile bunlarla ilişkili 

atria ve hava kapillarından oluşur (Bell ve Freeman, 1971; King ve Mclelland, 1984).  

Syrinx (Larynx Caudalis)  

Kuşlarda ses çıkarma organı olan syrinx (larynx caudalis) göğüs boşluğunda, bifurcatio trachea 

bölgesinde yerleşmiş olarak bulunur (King, 1989; Taşbaş vd., 1994; Ozudogru vd., 2015; Yıldız 

vd., 2003). İkinci ve 3. thoracal omur hizasında genel olarak trachea’nın son kısmı ile iki ana 

bronhcus’un başlangıcı tarafından şekillendirilmiştir. Orijin aldığı bölgelere göre 

tracheobronchal syrinx, tracheal syrinx ve bronchial syrinx olarak üç sınıfa ayrılır. Ötücü kuşlar 

genelde tracheobronchal tip syrinx’e sahiptirler (Larsen ve Goller, 2002).  Syrinx’i oluşturan 

cartt. syringeales, cartt. tracheosyringeales, pessulus ve cartt. bronchosyringeales olmak üzere 

üç farklı kıkırdaktan oluşur. Cartilagines tracheosyringeales yaklaşık olarak 12-13 adet 

kıkırdaktan oluşur ve bunlardan cranial’deki tam halka şeklindeki kıkırdaklar tympanum’u 

oluşturur. Tympanum’da, iki ana bronhcus’un başlangıç delikleri arasında median hatta yer alan 

sagittal konumlu kıkırdağa pessulus denir. Syrinx’in büyük bir bölümünü oluşturan ve 

timpanum’un caudomedial’inde yer alan pessulus, trachea’nın bifurcatio trachea bölgesi ile 

broncus’ların başlangıcı arasında dorsa-ventral pozisyonda yerleşmiş üçgen biçimindeki 

yapıdır (Rodentio, 1998; Kuru, 2009). Kanatlı türleri arasında farklılık gösteren tympanum’u 

şekillendiren tracheal halka sayısının, tavukgillerde (Getty, 1975) 3-4, Japon bıldırcınında 

(Çevik-Demirkan vd., 2007) 2, Denizli horozunda (Taşbaş vd., 1994) 4, kızıl şahinde (Kabak 

vd., 2006) ve deve kuşunda (Yıldız vd., 2003) 3 adet olduğu bildirilmektedir. Kazda (Onuk vd., 

2010) ise tympanum’un sadece ilk iki kıkırdak halkasının belirgin, sonraki kıkırdak halkaların 

ise tamamen kemikleşmiş bir yapıda olduğu ifade edilmiştir.  

Pessulus’un güvercin (Yıldız vd., 2005;King ve Mclelland, 1984) ve devekuşu (Yıldız vd., 

2003) gibi türlerde bağ doku, tavukta (Getty, 1975; King ve Mclelland, 1984; Nickel vd., 1977) 

ve baykuşta (Griffiths, 1994) kıkırdak, Denizli horozu  (Taşbaş vd., 1994), şahin (Kabak vd., 
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2007), bıldırcın (Çevik-Demirkan vd., 2007) ve martıda (İnce vd., 2012) da kemik dokudan 

oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca yeşilbaş ördek (Frank vd., 2006; 2007) syrinx’inde pessulus’un 

sadece uç kısmının hiyalin kıkırdaktan, diğer kısımlarının kemik dokusundan oluştuğu rapor 

edilmiştir.  Penguen (Taşbaş vd., 1986) ve tarla kuşu (King ve Mclelland, 1984) ile pelikan, 

karabatak, dalgıç kuşu ve kivi kuşunda (Griffiths, 1994) ise bu yapının bulunmadığı 

bildirilmektedir. Şekil itibariyle Japon bıldırcınında (Çevik-Demirkan vd., 2007) yarı prizma, 

erkek ördekte (Frank ve ark., 2007) oval olan pessulus’un, Gerze horozu ve tavuğu (Onuk vd., 

2015) ile evcil kanatlılarda (Getty, 1975; King ve Mclelland, 1984; Yılmaz vd., 2012) kama 

şeklindedir. 

Syrinx’te ses oluşumu ile ilgili membrana tympaniformis lateralis (LTM) ve membrana 

tympaniformis medialis (MTM) olmak üzere iki çift membran bulunmaktadır. Membranlar 

birbirinden bağımsız çalışır ve syrinx’i  çevreleyen ekstrinsik ve intrinsik  kasların gergin halde 

olmasını sağlar (Özüdoğru vd., 2015; 1994; Yıldız vd., 2005). Bu kaslar kıkırdak halkaları farklı 

derecelerde hareket ettirerek, ses oluşumunda etkin olan membranların gerginliğini değiştirir; 

böylece sesin tonu ve ritmi de ayarlanmış olur (Taşbaş vd., 1994; Yıldız vd., 2003). Membrana 

timpaniformis lateralis ve membrana timpaniformis medialis’in syrinx iskeletinde yerleşim 

yerleri genellikle kuş türleri arasında farklılık göstermektedir. Denizli horozu (Taşbaş vd., 

1994), bıldırcın (Bayram ve Liman, 2000; Çevik-Demirkan vd., 2007), güvercin (Yıldız vd, 

2005) ve baykuşta (Çevik-Demirkan ve Özdemir, 2011) membrana tympaniformis lateralis’in 

tympanum’dan başlayarak, birinci cart. bronchosyringealis’e bağlandığı bildirilmiştir.  

Membrana tympaniformis medialis’in şahinde (Kabak vd, 2007) pessulus’un caudali ile 

bronchial kıkırdaklar arasında, baykuşta (Çevik-Demirkan ve Özdemir, 2011) ilk tracheal 

siryngeal kıkırdak halka ile son bronchial siryngeal kıkırdak halka arasında, kazda (Onuk vd., 

2010) pessulus ile 2. bronchial kıkırdak arasında ve martıda (İnce vd., 2012) bronchial 

kıkırdakların medialinde bulunduğu bildirilmiştir. 

 

Syrinx’in Görevleri 

Kuşlarda ses çıkarma (ötme), toplu yaşayan ve sürü oluşturan kuşlarda bir araya toplanmayı 

sağlamak, kuluçkaya yatma alanlarını başka kuşlara tanıtmak, üreme mevsiminde karşı cinsin 

ilgisini çekmek, anne, baba ve yavrular arasındaki haberleşmeyi sağlamak ve bir tehlikenin 

varlığını diğer kuşlara bildirmek için kullanılır (Demirsoy, 1995; Kuru, 2009).  Kuşlarda çağrı 

ve şarkı sesi olmak üzere iki tür ses vardır. Bu canlılar çıkarttıkları son derece güçlü seslerle 

birbirlerine çağrıda bulunurlar. Çağrı seslerinin çok özel işlevleri vardır ve şarkı seslerinden 
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farklı olarak daha çok içgüdüseldir. Bu sesler daha çok cinsiyet belirlenmesinde kullanılır. 

Kuşlar hayatlarının çok erken dönemlerinde, hatta yumurtadan çıkmadan önce seslerini 

kullanmaya başlarlar. Aynı zamanda yavrularda yumurta içerisindeyken ebeveynlerinin 

seslerini dinlerler.  Daha yumurtadan çıkmadan ebeveyniyle bu yolla iletişim kurarak onları 

tanıyabilirler. Ayrıca kuşlarda ses, bir kuşun türünü tanımlamak, kuşun yerini belirlemek, 

kuluçkaya yatma alanlarını korumak, besin kaynağı olduğunu bildirmek, sürüyü bir arada 

tutmak, düşmanın varlığı hakkında uyarmak, düşmanları korkutmak gibi durumları belirtmek 

için de kullanılır (Kuru, 2009).  
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BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE CİNSİYET KONTROLÜNÜN ÖNEMİ 

 

Doç . Dr. Mustafa ÖZ 

Aksaray Üniversitesi 

ÖZET 

Su ürünleri yetiştiriciliği dünyada ve özellikle ülkemizde en hızlı büyüyen sektörler 

arasında gelmektedir. Yıllar itibariyle avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerindeki azalma çok 

önemli bir besin olan su ürünlerinin yetiştiricilik yoluyla sağlanmasını tetiklemiştir. Sulak 

alanlardaki azalma ve kirlenme gibi sınırlayıcı faktörlere rağmen sektördeki büyümeyi devam 

ettirebilmek için birim alandan elde edilen ürün miktarını arttırmak ve üretim maliyetlerini 

aşağıya çekmek gerekmektedir. Su ürünleri yetiştiricilik sektöründe verimi arttırmak için birçok 

balık besleme çalışmaları ve birçok genetik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaları daha etkin 

bir hale getirmek için biyoteknolojik yöntemleri de kullanmak gerekmektedir. Balıklarda 

cinsiyet kontrolü su ürünleri yetiştiriciliği için oldukça önemlidir. Bazı balık türlerinde dişilerin 

bazı balık türlerinde ise erkelerin büyüme performansı ve fileto randımanın avantajlı olduğu 

bilinmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada özellikle yetiştiriciliği yapılan balık türlerinin 

cinsiyete dayalı olarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, Yetiştiricilik, Cinsiyet kontrolü 

 

Giriş 

Dünyada ve ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik sektörü çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu 

büyümeyi sürdürülebilir bir hale getirebilmek için ekonomik bir yetiştiricilik modellemesi 

yapmak gerekmektedir. Balık yetiştiriciliğinde, büyüme performansını arttırmak, yem 

maliyetlerini düşürmek ve kaliteyi, dolayısıyla kazancı arttırmak için bir çok çalışma 

yapılmaktadır. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de balıklarda cinsiyet kontrolü ile ilgili 

çalışmalardır. Ekosistemin bozulması, çevre kirliliği sorunları ve yem katkı maddelerin kalıntı 

bırakma riskinden dolayı biyoteknolojik yöntemlerin tercih edilmesi giderek artmaktadır. Su 

ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan bazı biyoteknolojik yöntemler, cinsiyet kontrolü, 
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kromozom manipulasyonu  ve gen manipülasyonu olmak üzere 3 ana başlık altında ele 

alınmaktadır (Özden ve ark., 2003). 

Cinsiyet kontrolü, hayvancılık yönetimi, verimlilik ve ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle su 

ürünleri araştırmalarının en önemli ve en iyi hedeflenen alanlarından biridir. Cinsel 

farklılaşmayı, olgunlaşmayı ve üremeyi düzenleme yeteneği olmadan, çiftçiler hem 

kuluçkahanede hem de büyüme boyunca üreme süreçleri üzerinde çok az kontrole sahiptir 

(Budd ve ark. 2015). Bu çalışmada da balıklarda cinsiyet kontrolü ve yetiştiricilik açısından 

önemine dikkat çekilecektir.  

Erkek Balık Yetiştiriciliği  

Özellikle tilapia yetiştiriciliğinde erkekler tercih edilmektedir. Githukia ve ark. nın yaptığı 

araştırmada, erkek monoseks ve karışık cinsiyetli olarak stoklanan O. niloticus'un büyüme 

performansı araştırılmıştır. Araştırmada erkekleştirme işlemi için hormon kullanılmıştır ve 

araştırma sonucunda karışık cinsiyetli olarak stoklanan grup 12.2 gramdan 123.4 grama 

ulaşırken monosex erkek olan grubun 200.8 grama ulaştığı rapor edilmiştir (Githukia ve ark., 

2015). Başka bir araştırmada da başlangıç ağırlığı 0.008 gram olan Oreochromis niloticus’un 

besleme periyodu sonunda sadece erkeklerden oluşan grubun 5.94 grama’a ulaştığı karışık 

cinsiyet olarak stoklanan grubun ise 2.20 gram da kaldığı rapor edilmiştir (Olufeagba ve ark., 

2017). 

Erkek tilapiaların dişilerden daha iyi bir büyüme performansı gösterdiği bilinmektedir ve bu 

durum sadece genetik yeteneği ile alakalı değildir. Tilapialarda yumurtaların ağızda 

kuluçkalanması dişilerin beslenmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle 

yetiştiricilikte dişi tilapialar yerine daha hızlı büyüyen erkek tilapialar tercih edilir (Muhammad 

ve ark., 2008).  

Gökkuşağı alabalıklarında ise balığın yetiştiricilik periyodu esnasında cinsel olarak 

olgunlaşması, fileto verimi ve et kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olur. Bu sebeple 

genellikle diploid yerine Triploid alabalık yetiştiriciliği tercih edilir (Werner ve ark., 2008)., 

Balıkların erkekleştirilmesinde genellikle, doğal testosteron hormonunun bir türevi olan 17α-

metiltestosteron, uygulama kolaylığı ve ucuz olması sebebiyle en fazla kullanılan hormondur 

(Purdom, 1993). 

Dişi yetiştiriciliği 
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Cyprinidae familyasının birçok türünde erkek bireyler dişilerden daha küçük olduğu için 

genelde dişiler tercih edilir. Ülkemizde en çok yetiştirilen balık türlerinden olan gökkuşağı 

alabalığında, dişilerin erkeklere göre daha hızlı büyüdüğü ve daha iyi et kalitesine sahip olduğu 

ayrıca hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. Bu farklılıkların bir sonucu olarak 

balık yetiştiriciliğinde heterojen bir büyüme ortaya çıkar ve dolayısıyla pazarlamada sıkıntı 

yaşanır. Bu sorunların giderilmesinde cinsiyet dönüşümü ve tek cinsiyetli stokların üretimi, 

çözüm olarak ortaya çıkmaktadır (Özden ve ark., 2003).  

Tek cinsiyetli ve kısır populasyonlar oluşturmada birkaç metot vardır. Dişileştirme, yem almaya 

başlamış larvalara östrojen uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Östrojenler arasında etki 

bakımından fazla bir fark yoktur ve yaygın olarak bulunabilen Östradiol-17β ile Etinil-östradiol 

yüksek etkilere sahiptirler. Bunlardan başka östron hormonu da kullanılmaktadır (Purdom, 

1993; Özden ve Güllü, 1996). 

Sonuç 

Sonuç olarak, balıklarda cinsiyet kontrolü işletmelerin verimliliğinin arttırılmasında oldukça 

önemlidir. Balık türlerinde erkekler ve dişiler arasında; büyüme hızı, yem değerlendirme 

oranını, et kalitesi, fileto randımanı ve özellikle de akvaryum balıklarında renk ve yüzgeç 

uzunluğu gibi sebeplerden dolayı balıklarda cinsiyet kontrolü yapılması üretici açısından 

önerilmektedir. 
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KOP BÖLGESİ İLLERİNİN 2018 YILI SU ÜRÜNLERİ AVCILIK POTANSİYELİ 

 

Doç. Dr. Mustafa ÖZ 

Aksaray Üniversitesi 

 

ÖZET 

KOP bölgesi illeri (Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve 

Kırıkkale)’nin su ürünleri avcılık miktarlarının belirlemesi amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmada, bu iller TÜİK verilerinin su ürünleri avcılığı bakımından değerlendirilmiştir. 2018 

yılı Türkiye iç su ürünleri avcılık miktarı 30.139 ton olarak gerçekleşmesine karşılık KOP 

bölgesi illerinin toplam su ürünleri avcılık miktarı ise 3.259 ton olarak gerçekleşmiştir. Kop 

bölgesi illerinde avlanan balık türleri sırasıyla; Gümüş (1334 ton), Gümüşi Havuz Balığı (11110 

ton), Sazan (375 ton), Sudak (229 ton), Kerevit (52 ton), siraz (38 ton), yayın (31 ton), kefal 

(23 ton), kadife (18 ton), alabalık (16 ton), çapak (5 ton), kızılkanat (4 ton), turna (1 ton) ve 

diğer türlerden (23 ton) oluşmaktadır. Kop bölgesi illerini avladıkları balık miktarına göre 

sıralayacak olursak;  Kırşehir (1208 ton), Yozgat (1133 ton), Konya (800 ton),  Aksaray (40 

ton), Karaman (30 ton), Kırıkkale (23 ton), Nevşehir (14 ton) ve Niğde (11 ton). 2018 yılında 

Türkiye su ürünleri avcılığının %10.81’i kop bölgesinde yapılmıştır. 2018 yılında ülkemizde 

avlanan sudağın %54,26’sı, gümüş balığının %28,81’i ve gümüşi havuz balığının %18 i kop 

bölgesi illerinden karşılanmıştır. Sonuç olarak kop bölgesi sulak alanları Türkiye iç su avcılığı 

için oldukça önemlidir. Bu bölgede su ürünleri avcılığını sürdürülebilir hale getirmek için 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kop bölgesi, Su ürünleri, Avcılık. 

 

1. Dünya ve Türkiye su ürünleri avcılığı 

Dünyada su ürünleri avcılığının sürekliliğini sağlayabilmek için avcılık faaliyetlerinin 

titizlikle ve bazı kurallara bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Son yıllardaki dünya su 

ürünleri avcılığı 89 milyon ton ile 91 milyon ton arasında dalgalanma göstermektedir (Tablo 

1). Türkiye de ise avcılık giderek azalmaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 1. Dünya su ürünleri avcılığı (BSGM, 2019). 

Dünya Su Ürünleri Avcılığı (Ton) 

YILLAR Deniz İçsu Toplam 

2010 77.828.396 11.271.565 89.099.961 

2011 82.623.550 11.124.401 93.747.951 

2012 79.719.854 11.630.320 91.350.174 

2013 80.899.153 11.687.507 92.586.660 

2014 81.564.094 11.895.922 93.460.016 

2015 81.179.323 12.525.293 93.704.616 

2016 79.288.046 11.635.500 90.923.545 

 

Tablo 2. 2010-2018 yılı Türkiye su ürünleri avcılığı (Tüik, 2019) 

Türkiye Su Ürünleri Avcılığı (ton) 

Yıllar Deniz İçsu Toplam 

2010 445.680 40.259 485.939 

2011 477.658 37.097 514.755 

2012 396.322 36.120 432.442 

2013 339.047 35.074 374.121 

2014 266.078 36.134 302.212 

2015 397.731 34.176 431.907 

2016 301.464 33.856 335.320 

2017 322.173 32.145 354.318 

2018 283.955 30.139 314.094 

Kaynak: TÜİK, 2019 

 



 

 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 165 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

2. Kop Bölgesinin su ürünleri avcılığı 

 

Konya ovası projesi bölge kalkınma idaresi başkanlığının faaliyet alanı içerisinde Konya, 

Aksaray, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale ileri bulunmaktadır (Şekil 

1).  

 

 

Şekil 1. Kop bölgesi illeri (Kop, 2018). 

 

Kop bölgesinde bulunan illerde en çok avlanan balık türleri sırasıyla; Gümüş (1334 ton), 

Gümüşi Havuz Balığı (1110 ton), Sazan (375 ton), Sudak (229 ton), Kerevit (52 ton), siraz (38 

ton), yayın (31 ton), kefal (23 ton), kadife (18 ton), alabalık (16 ton), çapak (5 ton), kızılkanat 

(4 ton) ve turna (1 ton)’dır, ayrıca 23 ton diğer türler avlanmıştır. İç su ürünleri avcılık miktarına 

göre ise kop bölgesi illeri sırasıyla; Kırşehir (1208 ton), Yozgat (1133 ton), Konya (800 ton),  

Aksaray (40 ton), Karaman (30 ton), Kırıkkale (23 ton), Nevşehir (14 ton) ve Niğde (11 ton) 

(Tablo 3). 

 

Tablo 3. 2018 yılı Kop bölgesi illerinin türlere göre Su ürünleri Avcılığı (Tüik, 2019) 

 Aksara

y 

Karama

n 

Kony

a 

Kırıkkal

e 

Kırşehi

r 

Nevşehi

r 

Niğd

e 

Yozga

t 

Topla

m 

Alabalık   4     12 16 

Çapak   4 1     5 

Gümüş     670   664 1334 
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Kadife 3  4  6 2 3  18 

Kefal   12    1 10 23 

Kızılkana

t 
     2 2  4 

Levrek 

(Sudak) 
8  208  6 1  6 229 

Sazan 25 25 165 20 50 5 5 80 375 

Siraz  1 2  2   33 38 

Yayın 3 4 8 1 10 4  1 31 

Turna    1     1 

Kerevit 1  15  35   1 52 

Gümüşi 

Havuz 

Balığı 

  365  425   320 1110 

Diğer   13  4   6 23 

Toplam 40 30 800 23 1208 14 11 1133 3259 

Kaynak: TÜİK, 2019 

 

2018 yılında ülkemizde avlanan sudağın %54,26’sı, gümüş balığının %28,81’i ve gümüşi 

havuz balığının %18 i kop bölgesi illerinden karşılanmıştır. Sonuç olarak kop bölgesi sulak 

alanları Türkiye iç su avcılığı için oldukça önemlidir. Bu bölgede su ürünleri avcılığını 

sürdürülebilir hale getirmek için yeni projeler hayata geçirilmelidir. 

         

3. Kaynakça 

 

BSGM, 2019. https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf, 

Erişim tarihi: 06.12.2019 

Tüik 2019. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr, Erişim tarihi: 06.12.2019 

Kop, 2018. Kop bölgesi illeri, Erişim tarihi: 15.10.2018 

 

 

https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr


 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

167 

BALIK DİYETLERİNDE İMMUN SİSTEMİ DESTEKLEYİCİ VE BÜYÜMEYİ 

ARTTIRICI OLARAK BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI 

 

Doç. Dr. Mustafa ÖZ 

Aksaray Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada balık yemlerinde kullanılan bitkisel ürünlerin balıklarda büyüme 

parametreleri ve immun sistem üzeri etkileri araştırılmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin giderek 

artması balık yemlerine olan talebi de arttırmaktadır. Balık yemlerinde protein kaynağı olarak 

balık unu kullanılması yem fiyatlarında sürekli artışa sebep olmakta ve bu durum su ürünleri 

sektörünü zora sokmaktadır. Yem giderlerini azaltmak için balıkların yemden en iyi şekilde 

yaralanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için birçok yem katkı maddesi balık 

yem rasyonlarına girmiştir. Yem katkı maddeleri hem balıklarda büyüme performansını 

arttırmak hemde hastalıklara karşı dayanıklılığı arttırmak için yem rasyonlarına eklenmektedir. 

Özellikle sentetik bazı maddelerin yem içeriklerine eklenmesi balık etinde bazı kalıntılar 

bıraktığından dolayı insan sağlığını da tehdit eder duruma geldiğinden dolayı bitkisel yem katkı 

maddeleri çok önemli bir duruma gelmiştir.  Bu çalışmada bitkisel ürünlerin kullanıldığı 

araştırmalar incelenmiştir. Sonuç olarak bazı bitkilerin balıklarda immun sistemi güçlendirdiği, 

büyüme parametreleri, sperm ve yumurta kalitesini arttırdığı hatta balıkların raf ömrünü 

arttırdığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Bitkisel ekstraktlar, balık, immun sistem, büyüme parametreleri 

Giriş 

Son yıllarda tüketici bilincinin artmasıyla birlikte balık tüketimi ciddi şekilde artmaktadır. Bu 

talep artışını karşılamak için yetersiz kalan avcılığa alternatif olarak yetiştiricilik sektörü hızlı 

bir büyüme göstermektedir. Su ürünleri yetiştiricilik sektöründeki büyüme ile birlikte ciddi 

şekilde yem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kültüre alınan balık türlerinin besin ihtiyacını belirlemek 

için balık besleme alanında birçok çalışma yapılmaktadır. Bu besleme çalışmalarının bir 

çoğunda yem katkı maddeleri araştırılmaktadır. Yem katkı maddeleri büyüme açısından önemli 
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olsa da balık sağlığı açısından da etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda balık 

sağlığı ve bunları tüketen insanların sağlığını etkilediğinden dolayı sentetik yem katkı 

maddeleri ve antibiyotik kullanımından vazgeçilmektedir (Dikel, 2019; Öz, 2019; Yıldırım ve 

ark., 2014). Bu durum yetiştiricileri hem büyüme arttırıcı olarak kullanılan hem de immun 

sistemi destekleyici olarak kullanılan sentetik maddeler yerine bitkisel yem katkı maddelerine 

yöneltmiştir. 

 

Bitkisel katkıların su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımı  

Bitkilerin ve bitki ekstraktlarının antioksidant ve antibiyotik etkilerinin sebebi incelendiğinde  

yapılarında bulunan flavonoid ve glukozinolat gibi bioaktif bileşiklerden kaynaklandığı 

görülmektedir. Bitkilerin ve bitki ekstraktlarının balıklarda büyüme, iştah ve hastalıklara karşı 

direnç kazanmaları üzerine birçok çalışma yapılmıştır (Yılmaz ve ark., 2012; Öz, 2018a; Dikel, 

2015; Büyükdeveci ve ark., 2018; Öz, 2018b; Öz ve ark., 2018).  

Bitkisel katkı maddelerinin balık yetiştiriciliğinde büyüme arttırıcı olarak kullanılması birçok 

araştırma ile desteklenmiştir.   Oreochromis niloticus yemlerine %3 sarımsak eklenmesi 

büyümeyi olumlu yönde etkilemiştir (Shalaby ve ark., 2006). Başka bir araştırmada gökkuşağı 

alabalığı yemine ilave edilen sarımsak hem büyüme performansını arttırmış hemde immün 

sistemi desteklemiştir (Büyükdeveci ve ark., 2018). Kore kaya balığı (Sebastes schlegeli) 

üzerine yapılan bir araştırmada da yemlerde %0.5 oranında chlorella unu kullanılmasının 

balıkların büyüme performansı ve yem değerlendirme oranları üzerinde olumlu etkileri olduğu 

rapor edilmiştir (Bai ve ark., 2001). 

Çörekotu (nigella sativa) yağının alabalık yemlerinde kullanımı ile bir dizi çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda balık yemlerine ilave edilen çörek otu yağının gökkuşağı 

alabalığını büyüme performansını arttırdığı ve balığın besin içeriği ve yağ asidi profilini 

etkilediği (Öz ve ark., 2018), balığın depolanması esnasında biojen aminlerini etkilediği (Öz, 

2018b), depolama esnasında mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal parametreleri olumlu 

etkilediği (Öz ve ark., 2017) ve karaciğer yağ asitlerini etkilediği (Öz, 2017) rapor edilmiştir. 

Sonuç 

Sonuç olarak; balık yetiştiriciliğinde kullanılan bitkisel katkı maddelerinin balık üzerinde 

birçok alanda etkili olduğu görülmektedir. Bu katkı maddeleri, balığın büyüme performansının 

arttırılması, besin içeriği ve yağ asidi profilinin değiştirilmesi, depolanması sırasında 
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mikrobiyolojik, duyusal ve kimyasal parametrelerinin iyileştirilmesi gibi birçok amaç için 

kullanılmaktadır. 
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SAF HAT VE AYNI GENOTİPE AİT HİBRİT MISIR BİTKİSİNİN MİKORİZAL 

ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Marfaa Hasan Mahmood Mahmood 

Selçuk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Emel Atmaca 

Selçuk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışma, saf hat ve hibrit mısır tohumlarının üzerinde yapılan melezleme çalışmalarının 

mısır tohumlarında Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF) birlikteliğini nasıl etkilediğini 

belirlemek için yapılmıştır. Çalışmada yerel popülasyon at dişi mısır çeşidi ve aynı çeşidin 

hibrit tohumu kullanılmıştır. Yapılan birçok çalışmada olduğu gibi farklı bitki çeşitlerinde ve 

hatta aynı bitki türü içerisinde mikorizal bağımlılığın farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu 

çalışmayla saf hat ve hibrit misir çeşidinde tohumlar arasındaki mikorizal bağımlılığın farklılığı 

ortaya konulmuştur. Ayrıca bu farklılıkta AMF spor aşılaması ve fosforlu gübre uygulamasının 

etkili olup olmadığı da belirlenmiştir. Çalışma sera koşullarında 2 farklı fosfor dozu (0-100 mg 

kg-1, MAP gübresinden), 2 farklı mikoriza uygulaması (+AMF sporu, -AMF sporu, 

SHUBHODAYA ticari isimli mikrobiyal gübreden), 2 farklı mısır tohumu (1 adet at dişi mısır 

saf hat doğal populasyonu, 1 adet at dişi mısır hibrit tohumu) kullanılarak, 3 tekerrür olacak 

şekilde toplam 24 saksı ile tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Çalışmada 

mısır bitkisine ait üst aksam yaş ve kuru ağırlığı, bitki boyu gibi büyüme parametreleri 

alınmıştır. Mikrobiyal parametrelerde ise topraktaki AMF spor sayısı ve bitki kök mikorizal 

infeksiyon oranına bakılmıştır. Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre fosfor uygulamasının 

bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlık üzerine etkisi istatistiki olarak (p<0.001) önemli 

bulunmuştur. En yüksek bitki boyu (71 cm) hibrit mısır çeşidinde 100 ppm fosfor dozunda ve 

AMF spor aşılamasının yapıldığı uygulamada saptanırken, en yüksek bitki yaş (37.64 g)  ve 

kuru ağırlığı (19.35 g) ise hibrit mısır çeşidinin 100 ppm fosfor dozunda ve AMF 

uygulamasında saptanmıştır. AMF uygulamasının ve fosforXAMF interaksiyonunun bitki 

boyu, bitki yaş ve kuru ağırlığı üzerine etkisi olmamıştır. Topraktaki AMF spor sayısı üzerine, 
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AMF spor aşılamasının etkisi önemli (p<0.01) olurken, fosfor ve fosforXAMF interaksiyonun 

AMF spor sayısına etkisi önemli (p<0.01 ve p˂0.05) olmamıştır. AMF kök infeksiyon sonuçları 

üzerine ise fosfor, AMF, AMFXfosfor interaksiyonunun etkisi istastistiki olarak önemli 

(p<0.01 ve p˂0.05 seviyelerinde) bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Arbüsküler Mikorizal spor, Fosfor, Saf hat, hibrit, mısır. 

 

GİRİŞ  

Arbüsküler mikorizal funguslar (AMF) doğal olarak yeryüzündeki bitkilerin % 90’ında 

bulunmaktadır (Gadkar ve ark, 2001; Smith ve Read, 2008). Mikoriza terimi ilk kez 1885 

yılında Frank tarafından bitki kökleri ile belli bazı fungusların arasında olan ortak yaşamları 

sonucu oluştuğunu belirtmiştir (Moser and Haselwandter, 1975; Hayman, 1981). Mikoriza, 

bitkinin bitki besin elementleri ve su alımını arttırarak bitki gelişimini artırmakta, bu nedenle 

de kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltmaktadır. Aynı zamanda bitkilerin hastalıklara 

ve patojenik organizmalara karşı direncini de artırmaktadır (Auge, 2001; Graham, 2001; Smith 

ve Read, 2008). Fosfor bitkiler için mutlak gerekli besin elementi olup, bitkilerin daha iyi 

gelişmesi ve yüksek oranda verim alınabilmesinde önemlidir (Rodriguez ve ark., 1999; Abbadi 

ve Gerendas, 2011). Yapılan birçok çalışmada topraktaki fosfor konsantrasyonu arttıkça bitki 

köklerinin mikoriza ile infeksiyon oranının azaldığı görülmüştür. Bunun yanında fosfor 

gübrelemesiyle birlikte mikorizalı bitkilerin mikoriza spor sayısında azalma olduğu 

belirlenmiştir (Kang ve Ark.,1980; Hetrick ve Ark.,1984; Lambert ve ark.,1979 ; Menge ve 

Ark., 1978 ; Ortaş, 1998). Ancak farklı toprak ve ekolojik şartlar altındaki bitkilerin mikorizal 

bağımlılıkları aynı bitki türü içerisinde bile farklılıklar gösterebilmektedir. Son dönem yapılan 

bazı araştırmalarda da melezleme çalışmalarının bitki mikorizal bağımlılığını farklı 

etkileyebileceği ortaya konulmuştur (Zhu ve ark., 2001). Yapılan bu çalışma ile AMF sporu saf 

hat mısır tohumu ve aynı genotipe ait hibrit tohuma aşılanarak fosfor noksan topraklarda 

yetiştirilmiş ve tohumlar arasındaki mikorizal bağımlılığın farklılığı ortaya konulmuştur. Bu 

bağımlılık ortaya konulurken bitkideki bazı büyüme parametreleri ölçülerek AMF spor 

aşılamasının ve fosfor gübresinin bu parametreler üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.  

MATERYAL ve METOD 

Denemede Kullanılan Materyaller  
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Denememizde at dişi saf hat populasyon ve aynı genotipe ait hibrit çeşidi mısır bitkisi 

kullanılmıştır. Mısır tohumları Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Her 

saksıya 6 adet mısır tohumu ekilmiş, çıkışı hemen takiben her saksıda 3 adet mısır fidesi kalacak 

şekilde seyreltme yapılmıştır. 

Denememizde mikrobiyal gübre olarak içeriğinde 10000 adet/50 g AMF spor ihtiva eden 

SHUBHODAYA ticari isimli mikrobiyal gübreden saksı başına 200 adet AMF sporu gelecek 

şekilde 1’er g verilmiştir. 

Fosfor kaynağı olarak ise %61 P2O5 (12-61-0)  içeren MAP gübresinden (NH4H2PO4) saksı 

başına 100 ppm P olacak şekilde verilmiştir. 

Yapılan bu çalışma 2 farklı fosfor dozu (0-100 mg kg-1), 2 farklı mikoriza uygulaması (+AMF 

sporu, -AMF sporu), 2 mısır çeşidi (at dişi saf hat populasyon ve aynı genotipe ait hibrit çeşit) 

ve 3 tekerrür olacak şekilde, 24 saksılık tesadüf parsellerinde 3 faktörlü bir deneme olarak 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na ait 5 numaralı serada yürütülmüştür.  

Denemede kullanılan toprak Selçuk Üniversitesi Alaaddin Kampüsü 38°1'35'' K, 32°30'25'' D 

koordinatlarında ve 1220m rakıma sahip bir alandan örneklenmiş olup, 4 mm’lik elekten 

elenerek kullanılmıştır. Denemede 3 kg kapasiteye sahip, plastik kahverengi saksı 

kullanılmıştır. 

Denemede Kullanılan Metot  

Deneme öncesi araziden getirilen toprak örneklerinde yapılan bazı rutin analizlere ait metotlar, 

deneme hasatından sonra saksı topraklarında AMF spor sayısı ve bitki köklerindeki AMF spor 

infeksiyon oranı ile bitkiye ait bazı verim parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan metotlar 

aşağıda verilmiştir. 

• Toprak reaksiyonu (pH): 1:2.5’luk toprak:su saf süspansiyonunda pH metre ile 

belirlenmiştir (Richards, 1954). 

• Elektriksel iletkenlik (EC): 1:2.5’luk toprak:su karışımında iletkenlik aleti (EC metre) 

kullanılarak tayin edilmiştir (U. S. Salinity Lab. Staff, 1954). 

• Kireç (% CaCO3): Sheibler kalsimetresi kullanılarak, kireç miktarı asit (1+3’lük HCl) 

ile karıştırılan toprak, kalsiyum karbonatın parçalanması sonucu açığa çıkan CO2’in 

standart sıcaklık ve basınç altındaki hacmi esas alınarak belirlenmiştir (Hızalan ve Ünal, 

1965). 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 174 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

• Organik madde: Organik maddenin oksidasyonu esasına dayanan “Smith Weldon” 

yöntemi uygulanarak tayin edilmiştir (Smith ve Weldon, 1941). 

• Tekstür analizi: Bouyocous (1951) tarafından geliştirilen “Hidrometre Yöntemi” ne 

göre yapılmıştır (Demiralay, 1977). 

• Toprakta AMF spor sayısı: Toprakta ve gübre içeriğindeki AMF sporlarının sayımı 

ıslak eleme metoduna göre belirlenmiştir (Gerdeman ve Nicolson, 1963).  

• Bitki kök infeksiyon oranı: Mısır bitkilerinin hasadından sonra mikorizal infeksiyon 

oranı kök boyama metoduna göre belirlenmiştir (Koske ve Gemma 1989). 

• Bitki boyu: Her bir saksıdan tesadüfen seçilen 3 bitkide, toprak yüzeyi ile bitkinin en uç 

noktası arasındaki uzunluk mm bölmeli cetvel ile ölçülerek bitki boyu cm cinsinden 

bulunmuş ve 3’e bölünerek ortalaması alınmıştır (Ekiz 1983). 

• Bitki yaş ağırlığı: Deneme saksılarındaki mısır üst aksam yaş ağırlıkları hassas terazide 

(± 0.1 g) tartılarak belirlenmiştir. 

• Bitki kuru ağırlığı: Deneme saksılarındaki mısır üst aksamı kese kağıtlarına 

yerleştirilerek, sıcaklığı 70°C ayarlı etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar bekletilmesi 

sonucunda duyarlı terazide (± 0.1 g) ölçülen kuru ağırlıklarıdır. 

• Deneme sonuçlarının değerlendirilmesinde elde edilen rakamlar önce Varyans Analizine 

tabi tutulmuş, sonra bu analiz sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösteren neticelere “Duncan Çoklu Karşılaştırma” testi uygulanmıştır. Hesaplamalarda 

MINITAB (1989) Ver. 16.0 paket programından yararlanılmıştır. 

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA  

Denemede Kullanılan Toprak Materyaline Ait Bazı Analiz Sonuçları  

Denemede kullanılan toprak materyaline ait bazı analiz sonuçları Tablo 1.’de verilmiştir. Tablo 

sonuçlarından da görüldüğü üzere deneme toprağının pH’ı 8.2 olup, “hafif alkalin” EC değeri 

280.6 µs/cm olup “hafif tuzlu” organik maddesi 1.47 ile “az” % kireç içeriği 37.1 ile çok fazla 

kireçli sınıfına girmekte olup, tekstür sınıfı ise Kumlu killi tın’dır (Richards,1954; Ülgen ve 

Yurtsever, 1974). 
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Tablo 1. Deneme Toprağına Ait Bazı Analiz Sonuçları. 

Denemede Toprağında Ölçülen Bazı Parametreler 

pH EC µs/cm  Organik madde % Kireç % Tekstür 

sınıfı 

8.2 280.6  1.47  37.1  Kumlu killi tın 

 

Deneme Sonunda Hasat Edilen Mısır Bitkisi Büyüme Parametrelerine Ait Bazı Sonuçlar 

Bitki boyu 

Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre fosfor uygulamasının bitki boyu üzerine etkisi 

istatistiki olarak (p<0.01) önemli bulunmuştur. AMF spor uygulamasının ve fosforXAMF spor 

interaksiyonunun ise; bitki boyu üzerine etkisi olmamıştır. En yüksek bitki boyu (71 cm) hibrit 

mısır çeşidinde 100 ppm P dozunda ve AMF spor aşılamasının yapıldığı uygulamada 

saptanmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. İki farklı AMF-Fosfor uygulaması yapılan saf hat ve hibrit mısır çeşidinde bitki boyu 

değerleri. 

Bitki yaş ağırlığı 

Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre fosfor uygulamasının bitki yaş ağırlığı üzerine etkisi 

istatistiki olarak (p<0.01) önemli bulunmuştur. AMF spor uygulamasının ve fosforXAMF spor 

interaksiyonunun ise bitki yaş ağırlık üzerine etkisi olmamıştır. En yüksek bitki yaş ağırlığı 

(37.64 g)  hibrit mısır çeşidinin 100 ppm P dozunda ve AMF spor aşılamasının yapıldığı 

uygulamada saptanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2. İki farklı AMF-Fosfor uygulaması yapılan saf hat ve hibrit mısır çeşidinde bitki üst 

aksamı yaş ağırlık değerleri. 

Bitki kuru ağırlığı 

Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre fosfor uygulamasının bitki kuru ağırlığı üzerine etkisi 

istatistiki olarak (p<0.01) önemli bulunmuştur. AMF spor uygulamasının ve fosforXAMF spor 

interaksiyonunun ise bitki kuru ağırlığı üzerine etkisi olmamıştır. En yüksek bitki kuru ağırlığı 

(19.35 g) hibrit mısır çeşidinin 100 ppm P dozunda ve AMF spor aşılamasının yapıldığı 

uygulamada saptanmıştır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. İki farklı AMF-Fosfor uygulaması yapılan saf hat ve hibrit mısır çeşidinde bitki üst 

aksamı kuru ağırlık değerleri. 

Mikrobiyolojik Sonuçlar 
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Toprak AMF spor sayısı  

Topraktaki AMF spor sayısı üzerine uygulanan ticari AMF spor aşılamasının etkisi önemli 

(p<0.01) olurken, fosfor ve fosforXAMF interaksiyonun AMF spor sayısına etkisi önemli 

(p<0.01 ve p˂0.05) olmamıştır. En yüksek AMF spor sayısı hibrit mısır çeşidinin 100 ppm P 

dozunda ve AMF spor aşılamasının yapıldığı uygulamada saptanırken, en düşük AMF spor 

sayısı ise yine hibrit mısır çeşidinin 0 ppm P dozu ve AMF spor aşılamasının yapıldığı 

uygulamada saptanmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. İki farklı AMF-Fosfor uygulaması yapılan saf hat ve hibrit mısır çeşidinin hasat sonrası 

saksı toprağındaki AMF spor sayısı değerleri. 

Mikoriza kök infeksiyon oranı 

AMF kök infeksiyon sonuçlarında fosfor ve AMF spor uygulamasının, AMFXfosfor 

interaksiyonunun etkisi istatistiki olarak önemli (p<0.01 ve p˂0.05) bulunmamıştır. Ancak en 

yüksek AMF kök infeksiyon oranı hibrit mısır çeşidi,0 ppm P dozu ve AMF spor aşılamasının 

yapıldığı uygulamada elde edilirken, en düşük AMF kök infeksiyon oranı ise yine 0 ppm P 

dozunun AMF spor aşılamasının yapılmadığı saksıdaki saf hat mısır çeşidinin köklerinden elde 

edilmiştir. 
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Şekil 5. İki farklı AMF-Fosfor uygulaması yapılan saf hat ve hibrit mısır çeşidinin hasat sonrası 

köklerindeki AMF infeksiyon oranı değerleri. 

Yapılan çalışma sonucundan da görüleceği üzere, mısır bitkisinde incelenen bitki boyu, bitki 

yaş-kuru ağırlık gibi gelişme parametrelerinde en yüksek değerler (sırasıyla 71 cm, 37.64 g, 

19.35 g) at dişi hibrit mısırın, AMF spor aşılamasının yapıldığı ve P’un en yüksek dozunda 

(100 ppm) elde edilmiştir.  

Diğer taraftan aynı şekilde Mikrobiyolojik parametrelerden hasat sonrası toprakta kalan en 

yüksek AMF spor sayısı değeri (40 adet/10 g) hibrit mısırın 100 ppm P dozu ve AMF spor 

aşılaması yapıldığı uygulamasında elde edilirken, en düşük AMF spor sayısı ise (4 adet/10 g) 0 

pmm P dozunun AMF spor aşılaması ile uygulandığı hibrit mısır kök rizosfer toprağından elde 

edilmiştir. 

Bir diğer mikrobiyolojik parametre olan bitki kök mikorizal infeksiyon oranında en yüksek 

değer (%50) fosforun 0 ppm dozunda ve AMF spor uygulamasının yapıldığı Hibrit mısır 

köklerinden elde edilirken, en düşük değer (%16) ise yine fosforun 0 ppm dozunda ancak AMF 

spor aşılamasının yapılmadığı saf hat mısır çeşidi köklerinden elde edilmiştir. 

Eski bir mısır genotipi (saf hat) ile hibrit bir mısırın AMF bağımlılıklarının P’un olmadığı ve 

100 ppm dozunda kullanıldığı uygulamalarla denendiği bu çalışmaya göre bitkinin gelişim 

parametreleri üzerine uygulanan AMF sporlarından ziyade P uygulamasının daha etkili olduğu 

görülmüştür. Bu etkinin özellikle hibrit mısırda yüksek çıkmış olması, hibrit mısırın yüksek 

dozdaki P varlığına bağımlı ancak AMF spor uygulmasından ise bağımsız etkilendiğini 

göstermektedir. Bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlıklarında aynı doz P ve aynı sayıda AMF spor 
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uygulamasına rağmen hibrit mısıra ait gelişim parametresi değerleri saf hat mısıra göre hep en 

yüksek çıkmıştır.  

Durum mikrobiyolojik parametreler açısından değerlendirildiğinde ise köklerinde en yüksek 

AMF spor sayısı 100 ppm P’un uygulandığı hibrit mısıra ait saksılardan elde edilirken, en düşük 

spor sayısı ise yine hibrit mısırda fosforun olmadığı ancak AMF sporlarının bulunduğu 

saksılardan elde edilmiştir. Hibrit mısırın ortaya çıkmasında bir takım laboratuar koşullarında 

bazı saflaştırma işlemleri yapıldığından dolayı mısırın  topraktaki mikrobiyal aktivite ile olan 

ilişkisi bir takım değişimlere uğramış olabilir. Nitekim 100 ppm P dozunda topraktaki spor 

sayısının fazla olması, hibrit mısırın AMF sporuna ihtiyaç göstermeksizin fosfordan 

yararlanabilmesinden dolayı, toprakta AMF spor sayısı fazlaca kalmıştır. Fosforun verilmediği 

uygulamada ise hibrit mısır toprak fosforundan daha fazla yararlanabilmek için AMF sporlarını 

kök içerisine infekte etmiş olduğundan sayısı daha düşük çıkmıştır. Nitekim, en yüksek kök 

infeksiyon oranının hibrit mısırın 0 ppm P dozunda ve AMF sporunun aşılandığı uygulamada 

elde edilmiş olması bunun bir göstergesidir. En düşük infeksiyon oranının saf hat mısır türünde 

0 ppm P dozunda olması ise, gen yapısı değişime uğramamış olan saf hat mısırın AMF sporu 

ile kuracağı ortak yaşamın halen normal sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir. Şöyleki; 

AMF sporlarının bitki kökünden içeri infekte olabilmesi için bitki ve toprak özelliklerine bağlı 

olarak toprakta bir miktar (>25 ppm) fosfor bulunması gerekmektedir. Bu değer arttıkça ve 

düştükçe bitki kökleri ile AMF ilişkisi sıkıntıya girmektedir (Swift, 2004). Yani fosforun 0 ppm 

dozunda olduğu uygulamada saf hat mısır AMF infeksiyon oranının en düşük olması bunun bir 

göstergesi olabilir. Ancak her toprak ve fosfor uygulamasında bitkilerden benzer sonuçları 

görmek mümkün değildir. Yoğun biçimde kullanılan, yüksek verimli tarım arazilerinde çok 

farklı AMF toplulukları mevcuttur (Gai ve ark. 2010; Jiao ve ark. 2011) ve belki de yerli AMF 

spor türleri yüksek verimli mısırlara toprak P’unu sağlamada daha önemli bir rol oynayabilir.  

 Bitkilerin ıslah çalışmaları neticesinde toprak canlıları ile arasındaki olumlu-olumsuz 

ilişkilerin seyri birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu konu ile ilgili olarak Lehman 

(2012)’ın da belirttiği üzere mısır ve diğer tahıllarla ilgili ıslah çalışmalarında, bitkilerin 

AMF’lara karşı verdiği tepkilerin çok göz önünde bulundurulmasının bazı yanlışlara sebep 

olacağı görüşündedir. Nitekim Lehman (2012) mısır ıslahında arbüsküler mikorizal mantarlar 

(AMF)’a karşı bir seçim yapılmasının şart olmadığını, asıl yüksek-P koşullarına adapte olan 

bitki türlerinden yararlanılması gerektiğini belirtmiştir. Modern tahıl genotiplerinden, 320 
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genotipin analizlerini içeren 39 adet yayındaki analiz sonuçlarına göre, yeni genotiplerin 

AMF'ye cevap verme yeteneğini kaybettiğine dair kesin kanıtların bulunmadığı vurgulanmıştır. 

Sonuç olarak iki farklı canlı materyalin (AMF sporu ve mısır bitkisi) yine canlı ve dinamik bir 

ortam olan toprak içerisinde vereceği sonuçları daha net ortaya koyabilmek adına daha fazla 

mısır çeşidinin, daha farklı karaktere sahip toprak ortamında, farklı P dozları ve farklı AMF 

spor çeşitleri ile denenmesi hem AMF sporlarının P’lu gübre alımına olan katkısını, hem de 

hangi P dozunda bitkilerin AMF sporlarına olan bağımlılığının daha iyi olacağını ortaya 

koymada büyük katkı sağlayabilir. 
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YARI KURAK BÖLGELERİN ÇEVRE DÜZENLEMESİNDE KULLANILAN TIBBİ 

BİTKİLERİN BELİRLENMESİ 

 

Züleyha ENDES EĞRİBAŞ 

Selçuk Üniversitesi 

 

ERAY TULUKCU 

Selçuk Üniversitesi 

ÖZET 

Yıllık olarak 250–400 mm gibi düşük yağmur miktarı alan bölgeler Yarı kurak (SemiArid) veya 

step iklimi olarak adlandırılmaktadır. Step iklimi ülkemizde Bozkır olarak da bilinmektedir. 

Bozkırlarda daha çok otsu bitkiler, çalılar ve bazı soğanlı bitki türleri doğal olarak yetişmekte 

ve buğday tarımı ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin orta kısımları başta olmak üzere doğu ve 

güney kısımlarında yaygın olarak bozkırlara rastlanmaktadır. İklimin, nüfus, yerleşme, tarımsal 

faaliyetler, ulaşım, planlama, alışkanlıklar gibi insan hayatı üzerinde birçok etkisi 

bulunmaktadır. Yarı Kurak alan olarak bilinen Konya ilinin de yer aldığı İç Anadolu 

Bölgesi’nde 13 şehir bulunmakta olup yaklaşık 151000 km2 yüz ölçümü ile Türkiye’nin 

%21’lik kısmını kapsamaktadır. Türkiye bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu ülkeler arasında 

bulunmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler; gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok kullanım 

alanları olan ve insanlık tarihinin başlangıcından itibaren benzeri amaçlarla kullanıldıkları 

bilinen bitkilerdir. Bu bitkilerin bir kısmı doğadan toplanırken bir kısmı da kültüre alınmış olup 

üretimi yapılmaktadır. Tıbbi Bitkiler esas kullanım alanları yanında dünyanın pek çok gelişmiş 

ülkesinde görüldüğü üzere ülkemizde de çit bitkisi ve çiçek gibi görsel amaçlı olarak yaygın bir 

şekilde tecih edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda çevreye karşı olan duyarlılık giderek artarken, 

çevre düzenlemeleri park ve bahçeler ile kent yaşamının önemli bir enstrümanı haline 

gelmektedir. Çevre düzenlenmesi yapılan alanlarda kullanılan bitkiler içinde tıbbi bitkiler de 

ön plana çıkmaktadır. Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde, çevre düzenlemesinde kullanılacak 

tıbbi bitkilerin seçiminde görsellik kadar kurağa dayanma ve suyu iyi değerlendiren yapıda olan 

bitkilerin tercihi önem kazanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Bitkiler, Yarı kurak, İklim 
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GİRİŞ 

Tarımsal potansiyeli çok yüksek olan ülkemiz, değişik coğrafyalara ait ürünleri de 

yetiştirebilecek farklı ekolojik bölgelere sahiptir. Bu çeşitlilik ülkemizin sahip olduğu en 

önemli özelliklerinden biridir (Arslan 2004). 

Ülkemizde endemik bitkilerin en fazla yayılış gösterdiği illerden biri olan Konya 1016 

m yükseltisi ve 300 ile 760 mm arasında yıllık yağış miktarı ile Yarı Kurak alanlar için güzel 

bir örnektir (Tulukcu ve Sağdıc 2011). Konya’nın uzun yıllara ait iklim verileri incelendiğinde 

sıcaklık ve yağış mevsime ve yıllara göre sürekli bir dalgalanma gösterir. Bu tür dalgalanmalar 

ekstrem değerlerede ulaştığından bölgemizde, step vejetasyonlarının gelişmesine neden 

olmaktadır. Uzun süreli kuraklıklar ve vejetasyon devresinin kısalığı bölgemizde orman 

alanlarının gelişimini azaltmıştır. Bölgemizin arazi yapısı itibariyle bitki örtüsü, ova stepi 

görünümündedir. Ova stepini alçak dağ ile yer yer yüksek dağ stepi çevrelemiştir. Bu yüzden, 

bitki yetişme şartları içerisinde meydana gelen en önemli değişmeler iklimsel kökenlidir. İklim 

elemanları içerisinde bitkiler için en önemli iki faktör yağış ve sıcaklıktır. Dolayısıyla iklimsel 

değerlendirmeler bu iki parametreye dayandırılmaktadır. Bitkilerin sıcaklık isteğinin alt ve üst 

sınır değerleri 5-36 oC arasında değişir. Ancak bu değerlerden daha yüksek ve daha düşük 

sıcaklıklarda da gelişebilen bitkiler bulunmaktadır. Sıcaklık sınırı, bitki türüne göre farklı 

olabileceği gibi bitkilerin içinde bulunduğu gelişme devrelerine görede değişiklik gösterir. Bu 

konuda araştırmacıların ortaya koyduğu değerler farklılık göstermektedir. Tarımsal kaynaklı 

eserlere göre, genellikle ılıman bölgelerde bitkiler + 7 oC’ den itibaren normal fizyolojik 

faaliyetlerini sürdürebilirler. Bitkilerin büyük çoğunluğunda büyüme ve gelişme, +7oC - 38oC 

arasındaki sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Başka bir ifade ile 7 oC’nin altında ve 38 oC’nin 

üstündeki sıcaklıklarda bitkilerin büyük çoğunluğunda biyolojik faaliyetler durmaktadır. Ancak 

bu genel sınırların dışına çıkan birçok bitki cins, tür ve çeşitlerinin de bulunduğu bir gerçektir 

(Eser 1986). 

Bitki örtüsünün yayılışında ve formasyon oluşturmasında önemli faktörlerden biriside 

sudur. Bitki bölgelerinin teşekkül etmesinde sıcaklık ve suya birlikte ihtiyaç duyulur. Özellikle 

kurak ve yarı kurak sahalarda bitki hayatı üzerinde büyük önem taşıyan su, su istekleri farklı 

olan bitki tür ve topluluklarının yayılış alanlarının sınıflandırılmasında önemli bir faktörü 

oluşturur. Floranın oluşumu genel iklim tipinin karakterini yansıtmakta olup, önemli ölçüde 

yağış rejiminden etkilenmektedir. İç Anadolu Akdeniz ve Karadeniz yağış rejimleri arasında 

kalmakla birlikte Akdeniz yağış rejiminin geçiş tipini yansıtmaktadır. Ancak yağış ile sıcaklık 

arasındaki uyumsuzluk vejetasyon süresi kısa olan otsu ve kamafitik çalı türü bitkilerin 
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gelişmesine elverişlidir. Yani, sıcaklığın uygun olduğu dönemlerde bitkiler susuzluk çekerken, 

suyun olduğu dönemlerde de bitkiler vejetasyon devresinin dışındadır (Ceylan 1995, Kaya ve 

Aladağ 2009). 

Bazı araştırmacılar Konya’da uzun yıllara ait günlük meteorolojik verileri inceleyerek 

yetişme devresinin süresinin, (8 oC’nin üzerindeki ortalama sıcaklıklar) 220 gün olarak 

bulmuşlardır. Yetişme devresinin süresi Mart sonu Nisan başında başlayıp Kasım başına kadar 

sürmektedir. Yüksekliğe bağlı olarak yetişme devresi süresini, 1000 ile 1500 metreler arası için 

200 - 250 gün, 1500 metrenin üzerindeki alanları da ise 200 günün altındadır. Bitkiler için 

hayati önem taşıyan diğer bir sıcaklık faktörü de don alayıdır. Don olayı sıcaklıkların 0 oC’ye 

düşmesi ile başlar. Bitkilerde solunum ve fotosentez gibi hayati olaylar 0 oC sıcaklık altındaki 

eksili değerlerde yavaşlayarak durma noktasına gelir. Konya’da yıllık don olaylı gün sayısı 

yaklaşık 103 gün olarak bulunmuştur (Kaya ve Aladağ 2009). 

 

YAĞIŞ-BİTKİ İLİŞKİSİ 

Yağışlar bitkilerin hayati faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli suyun veya 

nemin esas kaynağını oluştururlar. Böylece bitkilerin yeryüzündeki dağılışları sıcaklık ve 

yağışın bir bileşkesi olarak ortaya çıkar. Ancak bitkilerin yaşamını sınırlayan en önemli yetişme 

faktörü sudur. Çünkü bitkilerin karalar üzerindeki dağılışı ve yetişmesi birinci derecede suya 

bağlıdır. Yarı-kurak iklim özelliklerini yansıtan Konya’da mevsimlik yağış durumu 

incelendiğinde, önemli bir kısmı ilkbahar ve kış aylarında olduğu görülür. Konya’da yaklaşık 

yağış oranları İlkbaharda % 34, kışın % 31, sonbaharda, % 25 ve  yazın % 10 civarındadır. Yaz 

aylarında düşen yağış miktarı yaz kuraklığını azaltacak etkiye sahip değildir. Yaz kuraklığının 

bu etkisi ile kserofit karakterli bitki türlerinin gelişmesine ortam hazırlanmıştır (Kaya ve  

Aladağ 2009). 

Su temini konusunda yaşanılan güçlüklerin giderek artması insanları suyun etkin 

kullanımı yönünde yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Özellikle park ve bahçeler gibi dış 

mekan kullanımlarında su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması peyzaj düzenlemelerinde 

suyun olabildiğince az kullanıldığı yeni peyzaj düzenleme biçimlerinin geliştirilmesini 

gerektirmiştir. Bu doğrultuda “Su-Etkin Peyzaj Düzenlemesi” (Water-Efficient Landscaping) 

genel başlığı altında “Suyun Akılcı Kullanımı” (Water-Wise, Water-Smart), “Az Su Kullanımı” 

(Low-Water) ve “Doğal Peyzaj Düzenleme” (Natural Landscaping) gibi klasik peyzaj 

düzenleme anlayışlarından farklı yeni peyzaj düzenleme kavramları geliştirilmiştir. Bu 

kavramların her biri felsefeleri ve konuya yaklaşım biçimleri açısından bazı farklılıklar 
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göstermekle birlikte, hepsi de aynı temel ilkelere dayanmakta ve genellikle aynı anlamı 

taşıyacak biçimde birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu temel ilkelerin formüle edilmesiyle 

geliştirilen ilk kavramsal yaklaşımlardan birisi “Kurakçıl Peyzaj Düzenleme” (Xeriscape) dir. 

Kurakçıl Peyzaj Düzenleme çevreyi koruyan ve su tüketimini minimuma indiren kaliteli peyzaj 

yaratma tekniği olarak tanımlanmıştır. Bu teknik özellikle su kullanımını minimuma indirecek 

şekilde peyzaj projelerinin dizayn edilmesi temel ilkesine dayanır (Çorbacı ve ark. 2011). 

Kurakçıl Peyzaj Düzenleme kurak iklimli ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda 

doğa ile uyumlu peyzaj tekniklerine dayanır. Suyun insan hayatı için önemi dikkate alındığında 

Kurakçıl Peyzaj Düzenleme yaklaşımı çevreyi koruyan ve suyun etkin kullanan peyzaj 

uygulamalarını içermektedir ve amaç su kullanımını en aza indirgemektir (Çorbacı ve ark. 

2011). 

 

KSEROFİTLERİN ÖZELLİKLERİ 

1- Yaprakları dik durumdadır. Bu şekilde güneş ışınlarını eğik bir açıyla alarak yaprakların 

fazla ısınmasını engellemektedir.  

2- Yaprak ayaları daha incedir. Böylece trasprasyon daha fazla yapabilmektedir. 

3-  Bitki yaprak ve gövdeleri etsi bir yapıdadır. Bu bitkiler bünyelerinde suyu 

depolayabilmektedir.  

4- Bitki yüzeyleri açık renktedir. Güneş ışınlarının çoğu yansıtıldığından bitki fazla ısıdan 

korunabilmektedir.  

5- Bitki yüzeyleri tüylü veya ölü hücrelerden oluşan pullarla kapalı bulunmaktadır. 

6-  Bitki yüzeyleri özellikle ağaç formundaki bitkilerde kalın koruyucu bir mantar tabakası ile 

kaplıdır. 

7- Bitkilerin protoplazmalarının osmotik basınç değerleri yüksekdir.  

8- Yapraklar kıvrılma ve dürülme özelliği göstermektedir.  

 

KURAKÇIL BİTKİ TÜRLERİNE ÖRNEKLER 

Çam Türleri ( Pinus Sp.); Lawson Yalancı Servisi ( Chamaecyparis lawsoniana ); 

Arizona Servisi ( Cupressus arizonica ); Adi Porsuk ( Axus baccata); Doğu Mazısı ( Thuja 

orientalis); Mabet Ağacı (Ginkgo biloba ); Yalancı Akasya ( Robinia pseudoacacia ); Sahra 

Akçaağacı ( Acer campestris); Güvey Kandili ( Koelreuteria paniculata ); Alıç Türleri 

(Creataegus Sp.); Erguvan (Cercis Siliquastrum); Gladiçya ya da Üçdiken (Gleditschia 
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triacanthos); Titrek Kavak (Populus tremula); Zofora (Sophora japonica): Katalpa (Catalpa 

bignonioides); Saplı Meşe (Quercus pedunculata) İğde (Eleagnus angustifolia). 

Berberis Türleri (Berberis Sp.); Bezelye Çalısı (Caragana arborescens ); Adi Kurtbağrı 

(Ligustrum vulgare ); Japon Kurtbağrı (Ligustrum japonica); Ağaç Hanımeli (Lonicera 

tatarica); Keçi Sakalı (Spiraea vanhouttei); Leylak ( Syringa vulgaris ); Kartopu ( Viburnum 

tantana ); Tüylü Kartopu (Viburnum tinus ); Ardıç Türleri ( Juniperus Sp. ); Mahonya 

(Mahonia aguifolium); Taflan ( Euonymus fortunei); Karayemiş (Prunus laurocerasus); Avize 

Çiçeği (Yucca flamentosa); Patlangaç (Colutea arborescens ); Yabani İğde (Hippophae 

rhamnoides); Ateş Dikeni (Pyracantha coccinea ); Sumak (Rhus typhina); İnci Çalısı 

(Symhoricarpus Orbiculatus); Ilgın (Tamarix Sp.); Yayılıcı Koteneaster- Yayılıcı Japon 

Taşayvası (Cotoneaster horizontalis);  Kaya Sarmaşığı (Hedara helix); Yasemin (Jasminum 

fruticans); Ak Çalı (Lycium Sp.); Amerikan Sarmaşığı (Parthenocissus tricuspidata);  

Civan Perçemi (Achillea filipendulina; A.millefolium, A. ptarmica; A.tomentosa), Peygamber 

Çiçeği(Centaurea cineraria); Centranthus rubber, Fare Kulağı ( Cerastium tomentosum); 

Karanfil (Dianthus Sp.); Sütleğen (Euphorbia Sp.); Geranium; Gelin Çiçeği (Gypsophila 

paniculata );; Gelincik (Papaver orientale); Dam Korukları ( Sedum Sp.); Sığır Kuyruğu ( 

Verbascum Sp.); Veronica prosrate; Hemerocallis hybrida; Süsen ( Iris germanica); 

Sempervivum; Kekik ( Thymus Sp.); Alyssum; alcea; Amaranthus; Portakal Nergizi (Calendula 

officinale); Cosmos; Eschscholzia; Felicia; Gazania; Lunaria Annua; Mesembryanthemum; 

Portulaca; Salvia farinacea (Graham ve ark.2015; Kılınç ve Kutbay 2007). 

SONUÇ: 

Konya gibi yarı kurak iklime sahip olan bölgelerde bitki yetiştirmede en önemli faktör 

yağış ve yağışın yıl içindeki dağılımıdır. Peyzaj alanlarının düzenlenmesinde kullanılacak 

bitkilerde ve özellikle tıbbi bitkilerin seçiminde kurağa dayanıklı, suyu ekonomik kullanabilen 

bitkilerin belirlenerek kullanılması büyük önem arzetmektedir.  
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ÖZET 

Tıbbi ve aromatik bitkiler dünya üzerinde ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik açıdan önemli 

bir yere sahiptir.  Tıbbi ve aromatik bitkiler sağlığı korumak, hastalıkları önlemek ve tedavi 

etmek yanında gıda, kozmetik, parfümeri ve boya endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bu 

nedenle hem dünyada hem de ülkemizde bu bitkilere olan talep giderek artmıştır. Ülkemiz bitki 

biyoçeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmasına rağmen, özellikle 

doğal florada kendiliğinden yetişen ve doğadan toplanarak ihracatı yapılan veya iç piyasaya arz 

edilen pek çok tıbbi bitki, artan bu talep karşısında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmaktadır Bugün kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin %70’inin doğadan toplandığı, 

%30’unun ise kültürünün yapıldığı tahmin edilmektedir. Aşırı toplama başta olmak üzere pek 

çok olumsuz sebepler nedeniyle tıbbi bitki çeşitliliği azalma veya yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıyadır.  Dünya doğal kaynakları koruma birliği verilerine göre, dünyada 15.000 civarında 

tıbbi ve aromatik bitki türünün nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Tüm dünyada 

toplam floranın %13’ünün neslinin her geçen gün tükenmekte olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

bitkilerinde %22-47’sinin neslinin yok olma tehlikesi altında olduğu belirtilmektedir. 

Türkiye’de doğadan toplanıp yurt dışına satılan doğal bitki türü sayısı yaklaşık 100 kadardır. 

Ticari amaçla doğadan toplanarak iç ve dış piyasada satılan bitki türlerinin sayısı ise 347 adettir. 

Bunlar arasındaki endemik tür sayısı 35’tir. Yani ticareti yapılan türlerin yaklaşık %11’i 

endemiktir. Ancak Türkiye endemik bitki taksonlarının %70’i nesli tükenme tehditi altında ve 

en az 3 ünün nesli çoktan tükenmiştir. Bu nedenle doğal kaynak niteliğindeki tıbbi bitki 

türlerimizin sürdürülebilir yönetimi büyük önem arz etmektedir.  Bu çalışma ile ülkemiz ve 

dünyada Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal varlıklarının ve genetik çeşitliliklerinin uzun vadeli 

olarak sürdürülebilirliği, korunmaya alınması ve etkin kullanımlarının sağlanması için alınması 

gereken tedbirlere yer verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, Biyoçeşitlilik, Doğadan toplama, 

Sürdürülebilirlik. 
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ABSTRACT 

Medical and aromatic plants have an important position on the world in terms of economical, 

social, cultural and ecological aspects. Medical and aromatic plants are used for protecting 

health, preventing and treating the diseases as well as in food, cosmetic, perfumery and paint 

industry. Therefore, the demand for these plants has increased gradually both in the world and 

in our country. Although our country is one of the richest countries in the world in terms of 

plant biodiversity, many medical and aromatic plants that grow spontaneously in natural flora 

and are exported by collected from the nature or offered to the domestic market, are in danger 

of extinction in the face of increasing demand. It is estimated that 70% of medical and aromatic 

plants are collected from nature and 30% of them are cultivated. Due to many negative reasons 

especially over-collection, medical and aromatic plant diversity is in danger of decrease or 

extinction. According to data of the International Union for Conservation of Nature, in the 

world about 15.000 medical and aromatic plants species are in danger of extinction. It is 

estimated that all over the world, 13% of the total flora is becoming extinct day by day. It is 

stated that 22-47% of these plants are also in danger of extinction. The number of natural plant 

species collected from nature and sold abroad is approximately 100. The number of the plant 

species collected from nature for commercial purposes and sold in domestic and foreign 

markets is 347. The number of endemic species from these species is 35. In other words, 

approximately 11% of the traded species are endemic. However, 70% of endemic plant taxa in 

Turkey are in danger of extinction and at least three of them have already extincted. Therefore, 

the sustainable management of our medical and aromatic plant species, which have the 

characteristics of natural resources, has great importance. This study puts forward the measures 

to be taken for the long-term sustainability of the natural assets and genetic diversity of the 

medical and aromatic plants in our country and in the world, conservation of them  and to ensure 

the effective uses of medical plants. 

Key words: Medical and aromatic plants, Biodiversity, Collection from the nature, 

Sustainability. 

GİRİŞ 

 Tıbbi bitkiler tarih boyunca tedavi ve gıda amaçlı olarak kullanılmış ve önemi giderek 

artmıştır. Bu bitkiler günümüzde tamamlayıcı ve modern tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Dünya nüfusunun yaklaşık %80’i hastalıklarının tedavisinde ilk olarak tıbbi ve aromatik 

bitkilere başvurmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kullanılan ilaçların %25’inin etkin maddesi 
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bitkisel kökenlidir (Farnsworth ve ark., 1985). Tedavide kullanılmasının yanında, kozmetik, 

renklendirici boyalar, bitki koruma maddeleri ve bunlardan elde edilebilen ara ürünler gibi 

birçok üretim materyalinde tıbbi ve aromatik bitkilerden faydalanılmaktadır (Lubbe ve 

Verpoorte, 2011). Dünyada yaklaşık olarak 422.000 bitki türü bulunmakla birlikte, bu bitkilerin 

52.885’i tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Türkiye’de ise, 10000’in üzerinde bitki türü olup, 

bunlardan yaklaşık 500 tanesi (%5) tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda yer almaktadır (Baytop, 

1999; Bramwell, 2002; Schippmann ve ark., 2006). Türkiye florasında belirlenen bitki çeşidi 

ile Avrupa’nın tamamının sahip olduğu bitki sayısına (yaklaşık 12.000) yakın olup, büyük bir 

çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Floranın 1/3’ünü tıbbi ve aromatik bitkiler, 1/3 civarını 

endemikt bitkiler oluşturmaktadır. Aktarlarda satılan bitki sayısı 300 civarında olup 90 - 100 

kadarının ihracatı yapılmaktadır (Başer, 1997; Sarı ve Oğuz, 2000; Aydın, 2004). Türkiye 

coğrafi konumu, iklimi, tarımsal potansiyeli, geniş yüzölçümü gibi özelliklerinden dolayı tıbbi 

ve aromatik bitki yetiştiriciliğine oldukça elverişli bir yapıya sahip olup bitkisel ilaç, bitki 

kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri gibi pek çok sanayi dalında 

hammadde olarak kullanılan zengin bir bitki desenine sahiptir. Türkiye’de tıbbi ve aromatik 

bitkiler yoğun olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri’nde yetişmekte olup, çoğunlukla doğadan toplanmak sureti ile elde edilip 

pazarlanmaktadır (Gül ve Çelik, 2016). Doğadan toplamanın taşıdığı en büyük risk, erken, aşırı 

ve kontrolsüz toplama sonucu bazı bitki türlerinin popülasyonlarını yenileyememesi ve 

dolayısıyla türleri yok olma riski ile karşılaşmasıdır (Arslan ve ark., 2015). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde doğal gen kaynağı niteliğindeki tıbbi ve aromatik bitki türlerimizin 

sürdürülebilir yönetimi ile neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi, gelecek kuşaklara 

aktarılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Çevre ve tarım 

arasında dengeli bir ilişkinin varlığını ortaya koyan sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların 

korunmasını ve gelecekte de yarar sağlayacak şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır 

(Eryılmaz ve Kılıç, 2018).  

 

Tıbbi ve Aromatik Bitki Biyoçeşitliliğini Bekleyen Tehlikeler 

Biyolojik çeşitlilik, öncelikle gıda gereksinimi başta olmak üzere, temel gereksinimlerin 

karşılamasında önemli bir yere sahiptir. İnsanların bilinçsiz faaliyetleri sonucu meydana gelen 

kirliliğin yanı sıra, doğal kaynakların sürekli ve kontrolsüz kullanımının bir sonucu olarak 

biyolojik çeşitliliğin 2020 yılına gelindiğinde %20’sinin kaybedilebileceği ön görülmektedir. 
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Türkiye bitki gen kaynağı açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmasına rağmen, 

çeşitli olumsuz faktörler nedeniyle, biyolojik çeşitliliğin azalmasıyla karşı karşıyadır (Karagöz 

ve ark., 2010). 

Tıbbi ve aromatik bitki nesillerinin azalma veya yok olmasına neden olan en önemli 

etken, doğadan toplayıcılıktır. Doğadan bitki toplamada zararı arttıran en önemli faktörler ise,  

a) Aşırı toplama b) Erken toplama c) Kontrolsüz toplama d) Toplanan bitkinin doğal 

populasyonu e) Bitkinin toplanan kısmı f) İstilacı bitkilerin toplanan bitkilerinin yerini 

almasıdır. Bu faktörler nedeniyle biyolojik çeşitlilikte azalma,  toplanan türün tükenmesi, 

bu bitkiler ile tedavi olan halkın tedavi imkanlarının ortadan kalkması gibi problemlerle 

karşılaşılır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve tıbbi bitki biyoçeşitliliğinin korunması için 

sürdürülebilir tarım çerçevesinde bazı tedbirler alınması gerekmektedir. 

 

Sürdürülebilir tarım içinde iyi toplama uygulamaları ve diğer yöntemler 

 Toplamanın düzenlenmesi ve kontrolü: Tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük miktarlarda 

köklenerek toplanması, çok ciddi genetik kayıplara ve toprak erozyonuna neden olmaktadır. 

Uzun yıllardır bu şekilde yapılan toplamalar, birçok türün doğal habitatlarındaki 

popülasyonlarının küçülmesine neden olmuştur. Aşırı hasat sonucu popülasyonları tehlikeye 

düşen türlerin, varlık ve genetik çeşitliliklerinin uzun vadeli olarak sürdürülebilmesi, 

korunmaya alınması ve etkin kullanımlarının sağlanması için aşağıda belirtilen tedbirler 

alınmalıdır (Muminjanov ve Karagöz, 2019). 

a) Münavebeli toplama, b) Dinlendirerek toplama, c) Düzenli toplama d) İhracatın tam kontrol 

altına alınması 

 Kültüre alma: Tıbbi ve aromatik bitkiler, doğadan toplanarak veya insan eliyle 

yetiştirilerek elde edilmektedir. Tıbbi bitki ticaretiyle yerel düzeyde uğraşanlar, ham maddeyi 

doğadan toplayanlardan veya yetiştirenlerden temin etmektedir. Tarladan hasat veya doğadan 

toplama sonrası elde edilen materyal, yerel tüccarlar veya köy kooperatiflerince yerel veya 

bölgesel tüccarlara satılır. Artan talep doğal bitki populasyonlarının aşırı düzeyde tükenme 

riskini doğurmuş olmakla beraber bunların yetiştiriciliğine olan ilgiyi de artırmıştır. Tıbbi ve  

aromatik bitki yetiştiriciliği, hem kırsal kalkınmada gelir getirici bir etkinlik, hem de hedef 

türlerin doğadan aşırı toplanmasından doğacak zararların azaltılması için bir seçenektir. Ayrıca 

kültüre alınma ile nadir ve nesli tehlike altında olan tıbbi ve aromatik bitkilerin kaybolması 

önlenir. Avrupa Birliği ülkelerinde, tıbbi ve aromatik bitkilerin iyi tarım uygulamaları ile 



 

 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 192 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

üretimi ve uygun işleme tekniklerinin izlenebilirliği ve dokümantasyonu konuları, giderek daha 

da önem kazanmaktadır. Farklı kullanıcıların farklı beklentileri ve gereksinimleri olmakla 

beraber, etken madde miktarı, güvenlik, izlenebilirlik, arz ve talep gibi konular tüm tıbbi ve 

aromatik bitkiler için geçerlidir (Muminjanov ve Karagöz, 2019). 

Eğitim: Doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitki biyoçeşitliliğinin korunmasında 

eğitimler ile bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma büyük önem arz etmektedir. Eğitimleri, a) 

Toplum eğitimi b) Firma ve personel eğitimi c) Toplayıcı eğitimi d) Konu ile ilgili teknik 

personel eğitimi şeklinde sınıflandırılabilir. 

 Toplama alanından sorumlu resmi veya gayri resmî uzmanlar bitki bilimi eğitimi almış 

ve pratik saha deneyimine sahip olmalıdırlar. Eğitici uzmanlar bitki toplama sürecine dahil 

çeşitli görevleri gerçekleştirmeleri için toplayıcılara yeterli teknik bilgileri vermeli ve onların 

eğitimlerinden sorumlu olmalıdır. Yanlarında işçilerin gözetimi ve çalışmaları için tüm 

dokümanlar bulunmalıdır. Çalışan personelin tıbbi ve aromatik bitkileri tanıması, onların yerel 

ve bilimsel adlarını bilmesi için yeterli zirai eğitimler verilmelidir. Yerel uzmanlar toplayıcılar 

ile yerel veya yerel olmayan insanlar ve topluluklarla ilişkilerini düzenlemelidir. Tüm 

toplayıcılar ve yerel işçiler toplanacak tıbbi ve aromatik bitki ve ona yakın ve/veya morfolojik 

olarak benzer türler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Toplayıcılara çevre ve bitki 

türlerinin korunması yanı sıra, tıbbi ve aromatik bitkilerin sürdürebilir toplanmasının sosyal 

faydaları hakkında bilgiler verilmelidir (Javani ve ark.1994).  

 İdari ve Yasal Tedbirler: Bazı ülkelerde, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplaması 

için devlet yetkililerinden ve arazi sahiplerinden izin alınması gerekmektedir. Toplama 

planlarında bu izinlerin alınabilmesi için yeterli süre önceden ayarlanmalıdır. Toplama 

konusunda ulusal mevzuata uyulmalı, nesli tehlikede olan ve kırmızı listelerde yer alan türler 

konusunda gerekli görüşler alınmalıdır. İhracata yönelik tıbbi bitki toplamlarında ihracat 

izinleri, bitki sağlık sertifikaları ve CITES listesinde yer alan türler için ilgili otoriteden önceden 

izin alınmalıdır. CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) listesinde yer alan türlerin re-export için de ön izin 

gereklidir ( Javani ve ark.1994). 

 İn-situ koruma: Biyoçeşitliliği doğal yaşam alanında ya da yerinde koruma in-situ 

koruma olarak adlandırılır. Türlerin kendi ekosistemlerinde korunmaları, yaşamlarını 

sürdürebilmek için doğal çevreye bağımlı olduklarını kabul eden bir yaklaşımdır. Milli Parklar, 

Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Özel Çevre 
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Koruma Bölgeleri, Doğal Sitler, Doğal Varlıklar, Gen Koruma ve Yönetim alanları in-situ 

koruma alanlarıdır. 

 Ex-situ koruma: Biyoçeşitliliği doğal yaşam alanı dışında ya da yapay koruma ex-situ 

koruma olarak adlandırılır. Ex-situ koruma botanik bahçeleri, gen bankaları, tohum bankaları, 

arboretumlar ve agroekosistemler vb. alanlarda gerçekleştirilir. 

 Toplama sonrası kayıpları asgariye indirecek tedbirler: Doğadan toplanan taze 

materyal kısa zamanda bozulmaktadır. Bu yüzden toplanan bitkilerin bozulmasını önlemek için 

uygun şartlarda kurutulması ve saklanması gereklidir. Tıbbi ve aromatik bitkileri hasat sonrası 

güvenli depolamak için sahip oldukları yüksek nem içeriğinden uygun nem seviyesine 

düşürmek gerekmektedir. Saklama sırasında bozulmaya neden olan faktörler rutubet, sıcaklık 

ve ışıktır. Bunun için kuru materyalin serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanması gerekir. 

Ürünün miktarına göre farklı büyüklükte bez torba, karton kutu, kese kâğıdı, teneke kutu veya 

cam kavanozlarda saklanabilir. Plastik kap, torba materyal saklamak için uygun değildir. 

Kurutma ve öğütme işlemleri için temiz alanlar kullanılmalı, kirli alanlardan izole edilmelidir. 

Binanın tüm yapım malzemelerinde tıbbi ve aromatik bitki materyaline bulaşma riski olan 

istenmeyen herhangi bir madde olmamalıdır. İnşaat tamamlandıktan sonra, inşaat 

malzemelerinden zararlı gaz vb. şeyler yayılmamalıdır ( Javani ve ark.1994). 

 

Ülkemizde Nesli Tehdit Altında Olan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Ülkemizde sumak, kekik, karabaş, defne, adaçayı, kantaron, biberiye, ısırgan, 

ebegümeci, hatmi, meyan, peryavşanı, kapari, kekik, çakşır otu, murt, papatya, ayrık kökü, 

meşe palamudu doğadan toplanan başlıca tıbbi ve aromatik bitkilerdendir. Süs bitkisi ve tıbbi 

amaçlı olarak değerlendirilmek üzere yurtdışına gönderilen soğanlı, rizomlu ve yumrulu 

bitkilerin  (geofitler) %90’lık kısmı doğadan sökülmekte olup, geriye kalan %10’luk kısmı ise 

kültürü yapılan türlerden oluşmaktadır. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile 

özdeşleşmiş ve gün geçtikçe popülaritesi artan soğanlı bitkilerden olan ağlayan gelin 

(Fritillaria imperialis L.) ve Adıyaman lalesi (Fritillaria persica L.) türleri doğadan kaçak 

sökümler yapılarak toplanmaktadır. Bölgede yapılan arazi çalışmalarında özellikle Fritillaria 

imperialis’in yayılış gösterdiği yerlerde yoğun bir toplamayla karşı karşıya olduğu, hatta bazı 

yerlerde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı gözlemlenmiştir (Anonim, 1996; Ekim ve 

ark.,1992; Ildır, 1993). Ayrıca gentiyan (Gentiana lutea L.), kardelen (Galanthus elwesii 

Hooker fil.) ve salep (Orchidaceae familyasına ait) türleri florada önemli ölçüde azalmaktadır. 
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Doğu Anadolu Bölgesinde boya bitkisi olarak kullanılan Rubia ve Isatis türleri, kökleri tıbbi 

olarak hem yöre halkı tarafından kullanılan hem de dış satımı yapılan Gypsophila türü ile 

adaçayı bulunmaktadır. Bu türler özellikle kaçak söküm, baraj yapımı, ağaçlandırma 

çalışmaları ve erozyon nedeniyle yok olma tehdidi altındadırlar. Benzer şekilde yaklaşık 2400 

bitki türünün bulunduğu Amanos dağları ve civarında endemizm oranı %12 olup, çeşitli 

nedenlerle tehdit altında olan bitkilere örnek olarak, Alkanna amana, Allium karamanoglui, 

Fritillaria baradjianii, Gypsophila arsusianum, Hypericum montanum, birçok Isatis türleri, 

Origanum brevidens verilebilir. Aynı bölgede Origanum onites ve Laurus nobilis aşırı toplama 

nedeniyle tehdit altındadır (Heywood ve Davis, 1994). Kayseri Erciyes Dağı’nda, yoğun kesim 

ve otlatma nedeniyle ormanların yerini dağlık step bitki toplulukları almıştır. Burada ayrıca 

küresel, Avrupa ve ülke çapında tehlike altında bulunan 33, yakın gelecekte tehlike altına 

girebilecek 17 bitkinin yetiştiği de bilinmektedir (Cüce ve Demirel, 2014).  

 

SONUÇ  

 Türkiye, üç önemli floristik bölgenin kesiştiği alanda bulunması nedeniyle farklı 

iklimlere, geniş yüzölçümüne ve büyük bir bitki çeşitliliğine sahip olmasına rağmen doğal 

florada kendiliğinden yetişen pek çok tıbbi bitki bazı nedenlerle zarar görmekte ve nesli 

tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle doğadan yoğun olarak toplanan ve 

bitkisel ilaç ve kozmetik ürünlerin ticaretinde ham madde olarak kullanılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin muhafazası ve sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir.  

Tabiat olayları hariç tıbbi ve aromatik bitkileri tehdit eden bütün faktörler, insan 

kaynaklıdır. Bu tehditlerin etkisi ile bitkilerin doğal yaşam (habitat) alanlarının yok olması ve 

bitkilerin günden güne nesillerinin tükenmesi ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizde doğadan 

toplamada doğal yaşam alanlarında sürdürebilirlik ve bunun için alınması gerekli tedbirler, en 

öncelikli konular arasında yer almalıdır. Popülaritesinin yüksek olması ve bir çok alanda 

değerlendirildikleri göz önünde bulundurulduğunda, tıbbi ve aromatik bitkilerin aslında 

ülkemiz ve dünya için potansiyel kültür bitkileri olduğu unutulmamalıdır. Tüm bunlar dikkate 

alındığında ülkemiz ve dünyada doğal ve genetik bir zenginlik olan tıbbi ve aromatik bitkilerin 

neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi, gelecek kuşaklara bu zenginliğin eksiksiz bir şekilde 

aktarılabilmesi ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması için çok geç kalmadan önlemlerin 

alınması gerekmektedir.  
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Özellikle doğadan toplanarak ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri kültüre alma 

çalışmaları türlerin neslinin devam etmesi açısından önem taşımaktadır. Nesli tehlike altında 

olan türlerde popülasyona zarar vermemek açısından tohumla üretim vejetatif üretim 

yöntemlerine göre daha çok önem taşımaktadır (Sevik ve  Çetin, 2016). Ancak bazı durumlarda 

tohumla üretim uzun zaman almaktadır. Ayrıca tohumdan eşeyli olarak üretilebilen Lilium 

türleri gibi bazı geofitlerde genetik saflığın korunması için toprak altı organları ile vejetatif 

olarak üretim tercih edilmektedir (Çelikel,  2014; Güney ve ark., 2017). Bunun yanında 

tohumdan eşeyli olarak üretimin gerçekleştirilemediği nesli tükenen tıbbı ve aromatik bitkilerin 

kültüre alınmasında farklı yöntemlerle (in-vitro koşullarda üretim vb.) çoğaltma çalışmaları 

arttırılmalı ve teşvik edilmelidir. İhracat doğadan toplama yerine daha çok üretimden yapılmalı, 

üretim konusunda  destek  ve teşvikler  artırılmalıdır. Ayrıca nesli tehlike altında olan tıbbi ve 

aromatik bitki türlerinin biyolojik ve ekolojik  özellikleri  üzerine bilimsel  araştırma çalışmaları 

da arttırılmalıdır.  

Tıbbi ve aromatik bitki türlerinin korunması, neslini devam ettirebilmesi ve mevcut 

popülasyonun zarar görmemesi için nesli tehlike altında olan türler ile ilgili  eğitim 

çalışmalarıyla toplayıcılar ve  diğer ilgili kişiler konunun önemi hakkında bilinçlendirilmelidir 

(Montmollin ve Strahm, 2005; Manvelidze ve ark.,  2009;  Çelikel,  2014; Çelikel, 2015; 

Balkaya ve ark., 2015).  

Özellikle endemik olan nesli tehlike altındaki türleri ex-situ  olarak  gen ve tohum 

bankaları, arboretumlar, agroekosistemler  ve  botanik  bahçeler vb. alanlarda  muhafaza etmek 

alınacak tedbirler arasında yer almaktadır Günümüzde  yeni  teknikler  geliştirilerek  türlerin  

ex-situ muhafazası  in-vitro muhafaza,  DNA  depolanması, polen depolanması, yavaş büyüme 

tekniği kullanarak muhafaza, dondurarak  muhafaza  yada  yapay  tohum  depolanması şeklinde  

de  yapılmaktadır (Demir ve Çelik, 2017; Balkaya  ve  Yanmaz,  2001; Nybom,  2004;  Özen  

ve  ark.,  2016). Ancak türlerin doğal yaşam alanlarından kaybolması durumunda, floraya geri 

kazandırma oldukça zor olmaktadır.  Bu nedenle türler doğal yaşam  alanlarında  (in-situ)  

mutlaka koruma altına  alınmalıdır. 

Dünya üzerinde olan en önemli doğal kaynaklardan biri genetik kaynaklardır ve  genetik  

kaynakların  korunması için  doğanın  korunması  gerekmektedir.  Türkiye’nin sahip olduğu 

genetik kaynak değeri yüksek alanlara farklı koruma alanı statüleri verilerek ve farklı 

kanunlarla koruma altına alınarak günümüzde biyolojik çeşitliliğin ve diğer önemli doğal  
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kaynakların  sürdürülebilir kullanımına  yönelik  umut  verici  adımlar  atılmaktadır (Özen  ve  

ark. 2016;  Yeşil, 2016).  

Doğadan toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasak olan doğal çiçek soğanları için 

olabilecek kaçak sökümler engellenmeli, türlerin habitatlarının zarar görmemesi açısından  

başta nesli tehlike altında olan  tüm doğal tıbbi ve aromatik bitki türleri  için yasal önlemler 

arttırılmalıdır. Tıbbi aromatik bitkilerin kültüre alınma ve ıslah çalışmalarına ağırlık 

verilmelidir. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА  

Азербайджанский Медицинский Университет 

 

Ключевые слова: лямблиоз, беременность, паразитоз, диагностика 

 

   В настоящей работе с целью  осуществления задач исследования, на основании 

разработанных нами клинико-лабораторных данных, за период с 2015 по 2017 год было 

обследовано 137 беременных  в возрастной группе  от 18 до 45 лет (средний возраст 

28,42±4,8) инвазированных лямблиями, в  сроке 16-40 недель  беременности. В 

зависимости от характера течения настоящей беременности при разных клинических 

формах лямблиоза беременные  основной группы были разделены на  следующие 

группы: 1-я основная группа – 56 женщин (40,9±4,2%), беременность которых протекала 

на фоне  первичной инвазии лямблиями (острый лямблиоз); 2-я основная группа – 81 

женщин (59,1±4,2%),  беременность которых осложнилась затяжным рецидивирующим 

течением (хронический лямблиоз).  С целью изучения  характерных особенностей 

влияния лямблиоза на течение и исход  беременности для обследования беременных 

женщин применялись классические акушерские методы и клинико-лабораторные 

исследования, а также методы определения аллергологического статуса и диагностику 

лямблиоза. В ходе исследований всех обследованных пациенток мы вели проспективно. 

Клинический диагноз у каждой обследованной женщины был установлен путем 

комплексного паразитологического и гинекологического обследования.  Обращает на 

себя внимание высокая частота гастроэнтерологических жалоб у обследованных 

женщин.   Наиболее часто у пациенток обеих основных групп, но с достоверным 

преобладанием в I группе женщин, отмечались жалобы на боли в правом подреберье 

(85,7±4,9% и 75,3±4,8% соответственно, р<0,05), боли в гипогастрии (62,5±6,5% и 

39,5±5,5% соответственно, р<0,05), боли в эпигастрии (55,4±6,6% и 28,4±5,0% 

соответственно, р<0,05). При этом, такие синдромы, как: кишечная диспепсия 

(метеоризм, нарушение стула); функциональная диспепсия (тошнота); билиарная 

диспепсия (чувство горечи в рту) также достоверно чаще присутствовали  у беременных 

в основных группах (р<0,05). Cоматический статус обследованных женщин отличался 

широким спектром заболеваний различных органов и систем.   Полученные в нашем 

исследовании данные позволили посчитать относительный риск (отношение шансов, 

доверительный интервал) развития лямблиоза при наличии ряда анамнестических 

факторов. По результатам нашего исследования можно утверждать, что факторами риска 

лямблиоза являются:  отягощенная наследственность по патологии ЖКТ, перенесенные 

ОКИ,  повторные аборты в анамнезе, наличие гинекологической хронической патологии 

(рецидивирующий неспецифический вагинит, полипы эндометрия).  
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ABSTRACT 

In temperate climate zone, it is possible to grow flavorful, high quality table grapes with the 

proper varieties and good vineyard management. However, vegetative development of the vines 

in arid and semiarid regions under temperate climate condition is usually weak due to limitation 

in environmental condition. The present investigations was performed to reveal the effects of 

the diameter of propagation material on graft callusing and subsequent sapling growth 

performance of ‘Michele Palieri’/1103 P grafting combination. The cuttings of the rootstock 

and scion were divided into four experimental groups according to cutting diameters; 5.0-6.5 

mm, 6.6-7.5 mm, 7.6-8.5 mm, 8.6-10.5 mm at internode. Cleft grafting (V type) was performed 

by using a hand machine. No significant affect of cutting diameter on callus formation at graft 

union point was revealed because almost all of the grafts generated full callusing. However, 

basal callusing grades of the grafted cuttings were significantly higher in cuttings thicker than 

7.5 mm. Partial (1 and 2 grades) and proper (3 and 3 grades) basal callusing rates also showed 

significant differences in response to cutting diameter. Scion shoot diameter increased in the 

graftins of thicker canes. 

Key words: Grapevine propagation, cleft grafting, cane quality 

 

INTRODUCTION 

The principal aims of sustainable and environmentally healthy agriculture is to produce 

food of high nutritional quality in sufficient quantity, to interact in a constructive and life-

enhancing way with natural systems and cycles, to encourage and enhance biological cycles 

within the farming system (Ingels, 1992; Sabir et al. 2018). In viticulture, phylloxera 

(Daktulosphaira vitifoliae Fitch) is a worldwide pest of grapevines. North American Vitis 

species can tolerate this pest and can provide varying degrees of prevention of such soil-borne 

problems, when they were used as rootstocks. Grafting combines two separate plant pieces, a 

scion wood (the cultivar desired for fruit production) and a rootstock (portion of the vine serves 

as its root system). The practice of grafting onto disease-resistant stocks now extends to a 

variety of horticultural plants. Several factors affect the success of grafting such as 

characteristics of the genotypes (Schaefer, 1982; Sivritepe & Turkben, 2001), phytosanitary 

mailto:asabir@selcuk.edu.tr
mailto:yasingayretli89@gmail.com
mailto:70alper33@gmail.com
mailto:minekilinc07@gmail.com
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(Waite and Morton, 2007), chemical application (Sabir and Ağaoğlu 2009), cold treatment of 

the cuttings (Alley, 1978), time of grafting (Alley 1981), grafting method (Alley and Koyama 

1980; Çelik, 2000), graft union medium (Sabir et al. 2005) and environmental conditions 

(Baydar & Ece, 2005). Many diseases that were disseminated among producing regions from 

propagation materials have been decreasing the grafting success in grapevines. Such diseases 

have generated a new stage for the improvement of technologies in vegetative propagation. Hot 

water treatment is one of the phytosanitary practice that has been validated in recent years for 

the control of fungi of trunk diseases (Waite and Morton, 2007). Cutting quality of rootstock 

and scion genotypes is also essential for success in grafting (Cangi and Etker 2018). The length 

and thickness of cuttings for grafting or propagation should be at least 7-12 mm in diameter at 

the top, and 30 to 40 cm in length, depending on location and soil type. However, in many 

location of Central Anatolia, vegetation period is not generally long enough to obtain thick 

canes from many grapevine genotypes due to constrains in ecological conditions. Therefore, 

the present study was conducted to investigate the possible changes in grafting success with 

respect to the use of canes in different diameters, using ‘Michele Palieri’ cultivar and 1103 P 

rootstock. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The study was performed in the laboratories, graft union rooms, glasshouse and 

vineyard of Agriculture Faculty of Selcuk University as described below. 

1. Preparing the Plant Materials: As depicted in Fig. 1A, one year old woody shoots (canes) 

of ‘Michele Palieri’ ( ‘Alphonse Lavallée’ X ‘Red Malaga’) table grape cultivar and the 

rootstock 1103 P (Berlandieri rességuier No 2 x Rupestris du Lot) were obtained from the 

Research and Implementation Vineyard and Glasshouse of Selcuk University. The healthy cane 

samples were cut into lengths of about 30 cm for the rootstocks and single-bud pieces for the 

scion cultivar. Buds of the rootstock cuttings were then removed with a knife (Weaver, 1976). 

The cuttings of the rootstock and scion were divided into four experimental groups according 

to cutting diameters; 5.0-6.5 mm, 6.6-7.5 mm, 7.6-8.5 mm, 8.6-10.5 mm at internode. The 

prepared rootstock cuttings and scion buds were than kept in the water for 24 h (Fig. 1B, C and 

D).   

 
Figure 1: Preparing the rootstock and the scion parts for grafting (A: Healthy canes, B: 

Immersion into the water, C: Rootstock cuttings, D: Scion buds). 
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2. Grafting Operations:After the water immersion stage, the rootstock cuttings and the scion 

buds were immersed into hot water (55±2 °C) for ten min for phytosanitary practice against 

certain fungi and viruses causing trunk diseases (Waite and Morton, 2007). The grafting was 

performed by using a hand machine with cleft grafting (V type) as illustrated in Fig. 2A, B, 

because the common omega (Ω) grafting techique is not suitable for cuttings thiner than 8 mm. 

The parts of both rootstock and the scion had the same diameter at the point of graft contact 

point so that the cambium layers of the union matched (Sabir 2013). The grafts were wrapped 

in parafilm wax applied as a dip covering the scion and graft union to prevent eternal disease 

inoculation and to fix graft parts tightly. Melted wax was maintained at a constant temperature 

of 60 to 70 °C. Waxed scion cuttings were immediately dipped into the cold tap water to cool 

(Fig. 2C). Grafting combinations were replicated 3 times, comprising a total of thirty grafted 

plants (Fig. D).  

 
3. Graft Union Stage: The grafted cuttings were placed into the graft union box with vertical 

position (Fig. A, B). Damp sawdust was used as the union medium as it is suitable to sustain 

optimum humidity around the cuttins. The graft union boxes were placed into the rooms in 

which 24±1 °C and 80-90% relative humidity conditions are maintained for 25 d (Sabir et al. 

2005). The climatic condition in graft union room was controlled with a data logger (Fig. 3C). 

After this period, the inside temperature was decreased to 20 °C for a final four d to help graft 

adapt the outside conditions. 

 
4. Sapling Production Stage: The grafted plants were grown under glasshouse conditions with 

50% shade for the duration of the experiment (Fig. 4A). Cultivation conditions such as 

irrigation, weed control, and pruning of any shoots emerging from rootstocks, were performed 

for all plants as standard cultivation practices. Plants were grown having main shoots by cutting 
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the lateral shoots (Fig. 4B). When the shoot elongation was near to cease (Fig. 4C), grapevines 

were measured for each grafting method of each combination, dividing into three replications.  

 
Investigation: In order to evaluate the effects of grafting methods on grafting success, the 

following parameters were examined as illustrated by Zembery and Globaska (1988), Celik 

(2000), Sabir & Agaoglu (2009). 

• Bud break: This investigation was carried out at the end of the graft union stage while 

transplanting the grafted cuttings to the pots. 

• Callus formation (0-4 scale) and callusing  rates at graft union point and rootstock basal 

part: A scale ranging from 0 to 4 was used (0=no callus,  1=25%, 2=50%, 3=75% and 

4=100% callus formation on graft union surface) to determine the callus formation level 

at graft union point. Rates of the grafted cuttings with different callusing levels were 

groped as partial callusing rate (the percentages of the grafts having the grade 1 and 2 

at graft union point) and proper callusing rate (the percentages of the grafts having the 

grade 3 and 4  at graft union point). The same investigations were also performed for 

the basal callus formation of the rootstock parts. 

• Final take rate (%): Percentages of the survived vines that have an adequate vegetative 

development untill the end of the vegetation period. 

• Shoot length (cm): The length of the scion shoot was measured by a meter with a 

sensitivity of 1 mm. 

• Shoot diameter (mm): It was obtained by using a digital caliper by measuring between 

3th and 4th nodes. 

Statistical Analysis 

Analysis of data variance was performed with SPSS 13.0 software program. The least 

significant difference (LSD) were calculated at the level of P<0.05. The results were presented 

in tables and figures. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Callusing level at graft union point is closely related with the graft success (Bahar et al. 

2007; Sabır ve Ağaoğlu 2009). Mean value of callusing level at graft point, rates of partial or 

proper callusing levels were presented in Table 1. Cutting diameter had no significant affect on 

mean callusing level of graftings, because almost all of the grafts generated full callusing at 

graft union point. The mean values on callusing grade in the present study are quite higher than 
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the previous studies on different grafting combinations of Vitis vinifera L. cultivars and 

rootstocks (Sabir et al. 2005; Korkutal et al. 2011). This difference may be due to the genotypic 

variations among the studies (Cangi et al. 2000; Sabir and Agaoglu 2009), as the differential 

callus formation capacities were proven among the Vitis materials (Tangolar et al. 1997; Zhang 

et al. 1997). 

Table 1. Assessment of callusing level at graft union point.  

 

Investigations on basal callusing of the graftings were presented in Table 2. Findings on 

basal callusing were quite different from those of graft union point. Mean grades on basal 

callusing of the grafted cuttings were significantly higher in cuttings thicker than 7.5 mm. All 

of the rootstock cuttings belonging to 8.5-10.5 mm group had basal callusing in varying grades, 

while the remaining groups had some non-callusing cuttings in varying percantages, from 16% 

(5.0-6.5 mm) to 24% (6.6-7.5 mm). Partial and proper basal callusing rates also showed 

significant differences in response to cutting diameter with the the highest values (38% and 

62%, respectively) obtained from the cuttings belonging to 8.6-10.5 mm. As stated by Díaz et 

al. (2009), deficient processes that include inhibition of basal callus formation, poor formation 

of the grafting callus and symptoms of incompatibility result in sapling highly susceptible to 

several factors in future vineyards. Considering the the results of previous studies, a high level 

of callusing at graft union point and an edaquate 

 

Table 2. Assessment of basal callusing level of rootstock cuttings.  

 

Bud 

break 

percentage (%) of the graftings were illustrated in Fig. 1. The cutting diameter did no affect the 

bud break percentage of the cuttings according to the investigations carried out at the end of the 

Investigations 

on graft callusing 

Cutting diameters (mm) 

5.0-6.5 6.6-7.5 7.6-8.5 8.6-10.5 

Callus formation  (Grades 0 to 4) 3.9 3.9 4.0 4.0 

Partial callusing rate (%) 4.2  6.0  0.0  0.0  

Proper callusing rate (%) 95.8 94.0 100 100 

Partial callusing rate is the percentages of the grafts having the grade 1 and 2 at graft 

union point. Proper callusing rate is the percentages of the grafts having the grade 3 and 

4  at graft union point. 

Investigations 

on basal callusing 

Cutting diameters (mm) 

5.0-6.5 6.6-7.5 7.6-8.5 8.6-10.5 

Callus formation  (Grades 0 to 4) 2.0 b 2.1 b 3.0 a 3.0 a 

No basal callusing (%) 16 a 24 a 20 a 0 b 

Partial basal callusing rate (%) 26 b 30 b 22 b 38 a 

Proper basal callusing rate (%) 58 a 46 b 58 a  62 a 

Partial callusing rate is the percentages of the grafts having the grade 1 and 2 at graft 

union point. Proper callusing rate is the percentages of the grafts having the grade 3 

and 4  at graft union point. 
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graft union stage. Nonetheless, bud break percentage across the graftings may be sufficient 

ranging insignificantly from 80.4% (5.0-6.5 mm) to 88.0% (6.6-7.5 mm). 

 

 
Figure 1. Bud break percentage (%) of the graftings with respect to cutting diameter. 

As can be seen in Fig. 2, scion shoot diameter was significantly affected by the cutting diameter. 

The lowest scion shoot diameter was recorded in graftings of the cuttings with 5.0-6.5 mm (5.10 

mm). The other groups were in the same statistical level with very close values ranging from 

5.40 mm (6.6-7.5 mm) to 5.51 mm (7.6-8.5 mm). Studies revealed that the scion shoot growth 

were markedly affected by the graft types (Alley 1980;Celik 2000), grafting times (Celik and 

Odabas 1998) as well as the genotipic feature (Schaefer, 1982). The present findings on 

differantial effects of the cutting diameter on the scion shoot growth may be arisen from the 

initial differences in carbonhydrate reserves of the cuttings as it may affect the callus formation 

and the subsequent bud break. 

 
Figure 2. Scion shoot diameter (mm) of the graftings with respect to cutting diameter. Values 

of bars indicated by different letters identify significantly different means (P<0.05, LSD). 

Bars represent standard errors. 

The scion shoot length differences of the ‘Michele Palieri’ table grape cultivar were statistically 

insignificant as depicted in Fig. 3. With a partial conformance to the shoot diameter values, the 

shoot length values of the graftings performed with thicker cuttings were slightly higher than 

those of thinner ones. Such findings were also investigated regarding to the final take 

parameters as shown in Fig. 4, displaying a range between 60.0% (6.6-7.5 mm) and 73.3% (8.6-

10.5 mm). Although the cutting diameter did not sinificantly affect the final take percentages, 

thicker cuttings led to slight increments in final take percentages. In general, the final take 
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percentages investigated in the present study are similar to those reported by different 

researchers on various scion/rootstock combinations (Celik 2000; Sivritepe and Türkben 2001). 

 

 
Figure 3. Scion shoot length (cm) of the graftings with respect to cutting diameter. 

 

 
Figure 4. Final take rate (%) of the graftings with respect to cutting diameter 

 

CONCLUSION 

The present study was conducted to reveal the effects of the cane diameter on graft callus 

formation and sapling growth performance of ‘Michele Palieri’/1103 P grafting combination. 

The cuttings of the rootstock and scion having different diameters (5.0-6.5 mm, 6.6-7.5 mm, 

7.6-8.5 mm, 8.6-10.5 mm) were used in cleft grafting technique. Results revealed that no 

significant affect of cutting diameter on callus formation at graft union point was revealed 

because almost all of the grafts generated full callusing. On the other hand, basal callusing 

grades of the grafted cuttings were rnoticably higher in cuttings thicker than 7.5 mm. Basal 

callusing rates also displayed significant differences in response to cutting diameter. Scion 

shoot diameter increased in the graftins of thicker canes. Considering the overall findings of the 

study, the healthy canes of 110 P and ‘Michele Palieri’ genotypes in a diameter rangefrom 5.0 

to 10.5 mm may be used for cleft grafting, although slight differences were determined in basal 

callusing and scion diameter. 
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ABSTRACT 

The grape seed requires stratification to match its chilling requirement for a uniform and 

satisfactory germinate. Stratification is commonly performed by placing the seeds in plastic 

bags after fungicide treatment and keeping in the refrigerator at 4±1 °C (40 F) for about 3 moths. 

In many cases, stratification alone may be insufficient for optimum germination and subsequent 

seedling growth when the seeds are generated from a crossing study. In the present 

investigations, grapevine seeds generated form several breeding studies (‘Alphonse 

Lavallée’x’Tarsus Beyazı’, ‘Alphonse Lavallée’x’Trakya İlkeren’, ‘Alphonse 

Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’, free pollination and self pollination) were used to test the 

effects of stratification, priming (calcite) and their combined applications on emergence and 

vegetative development of hybrid grape seedling. Stratification treatment alone significantly 

increased the seedling emergence rate across the seeds used. Stratification, with or without seed 

priming, resulted in earlier emergence and improved seedling development in comparison to 

control or priming alone. General results confirm that subjecting the seeds to chilling is an 

essential issue in germination of seed grape. 

Key words: Grapevine breeding, hybridization, chilling requirement, seed germination. 

 

INTRODUCTION 

 Grapevine breeding is aimed to include better agronomic characters besides stress 

resistance into the development of novel cultivars well suited for sustainable viticulture. 

However, breeding studies in grapevines require long years because the juvenility period is long 

in perennial crops like the genotypes in Vitis species. Furthermore, seed germination rate is also 

very poor in grapes (Celik, 2001; Karatas and Agaoglu 2007; Sabır 2011), which may cause 

genotypic losses during the breeding. 

 Propagation of grapevine by seed is used only in breeding studies to generate new 

genotypes for producing new cultivars. As commonly seen in perennials, the long generation 

time of grapevines forces the breeders to germinate the seeds as early as possible. Besides, 

seedling emergence rate should be as high as possible to prevent the genotypic loss. However, 

the seeds belonging to Vitis ssp. are usually physiologically dormant and require a considerable 

period of cold stratification to germinate (Conner, 2008; Wang et al., 2011). Optimum seed 

germination occurs at 20–30 °C chilling (Baskin and Baskin, 1998). Studying on the effect of 

stratification on dormancy release in seeds of Beichun grape (a cross-breed of V. vinifera × V. 

mailto:asabir@selcuk.edu.tr
mailto:hatice_arsln@hotmail.com
mailto:yasingayretli89@gmail.com
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amurensis), Wang et al. (2009) found that dormancy was efficiently released with prolonged 

stratification time at temperatures around 10 °C.  

 The present study was conducted to investigate the effects of stratification, calcite 

priming (pelleting) and their combined applications on seedling emergence and subsequent 

vegetative development in grapes. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 Grape seeds were collected from grape breeding studies (‘Alphonse Lavallée’x’Tarsus 

Beyazı’, ‘Alphonse Lavallée’x’Trakya İlkeren’, ‘Alphonse Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’, 

Free pollination, Self pollination) performed at the glasshouse of Agriculture Faculty of Selcuk 

University. The seeds of each genotypic lot were surface-sterilized with 2% sodium 

hypochloride for 10 min followed by washing with distilled water, and were then air dried 

(Basra et al., 2003). Afterwards, the seeds of each genotypic group were divided into four 

treatments (with sixty seeds for each three replicate in a group) as follows; 

1) Stratification: The seeds were kept at cold condition (5±1 °C) for three months (Eriş, 

1976; Okogami ve Teuri, 1996; Sabir 2011). 

2) Stratification + calcite: Seeds first primed (treated with moisture calcite) and then 

stratified. 

3) Calcite: Seeds primed (treated with moisture calcite substances). 

4) Control: Dried seeds kept at room temperature. 

 After a three month period, the seeds were sown approximately 1 cm deep into a 5 cm 

depth of  sterilized seed-raising mix (1:1 peat moss:perlite) in the spring. The seeds of each 

cross including self and free pollination were sown into a separate polyethylene trays with 48 

cells (planting space) and watered thoroughly. They were kept in a glasshouse (average 

maximum temperature ± SE: 24±6 °C). The seed trays were watered daily and glasshouse 

humidity maintained around 50-70%. Successful seedling emergence was recorded once the 

seedling hook was free of the sand. Observations on emergence continued until the termination 

of emergence. Investigations on vegetative features such as seedling shoot length, leaf area, leaf 

fresh mass and shoot diameter were performed to reveal possible effects of seed treatments 

when the shoots were near to cessation at the end of the vegetation period. 

 Numerical data were subjected to one way analysis of variance (ANOVA). Statistical 

differences with p values under 0.05 were considered significant and means were compared by 

Tukey’s MSD (Minimum Significant Differences) test at 5% level, using SPSS program version 

13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Seed emergence was investigated by daily controls. Changes in seedling emergence 

period in response to seed treatments were illustrated in Fig. 2. Seed emergence commenced 

earlier in seeds of ‘Alphonse Lavallée’x’Trakya İlkeren’ cross and self pollination in response 

to stratification treatment. Stratification increased the seedling emergence rates across the seeds 

in comparison to control or calcite treatment alone. In stratified seeds, seedling emergence rates 

were always higher in artificial cross pollinations than those of both self and free pollination. 
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Similrly, Doijode (2001) reported that the germination of grape seeds obtained from self 

pollinations are usually lower than those from open or cross pollinations. 

Poor germination in grape seeds were commonly reported (Celik, 2001; Karatas and Agaoglu 

2007), probably due to prezygotic incompatibility mechanism may be responsible for (Sabir 

2011). 

 
Figure 1. Changes in seedling emergence 

period in response to seed treatments (A: 

‘Alphonse Lavallée’x’Tarsus Beyazı’, B: 

‘Alphonse Lavallée’x’Trakya İlkeren’, C: 

‘Alphonse Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’, D: 

Free pollination, E: Self pollination; Stra: 

Stratification, Ca: Calcite). Values of bars 

indicated by different letters identify 

significantly different means (P<0.05, LSD).  

 
Figure 2. Changes in seedling shoot length in 

response to seed treatments (A: ‘Alphonse 

Lavallée’x’Tarsus Beyazı’, B: ‘Alphonse 

Lavallée’x’Trakya İlkeren’, C: ‘Alphonse 

Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’, D: Free 

pollination, E: Self pollination; Stra: 

Stratification, Ca: Calcite). Values of bars 
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indicated by different letters identify 

significantly different means (P<0.05, LSD). 

 

As can be seen in Fig. 3, shoot lengths of the seedlings were signifiantly affected by the 

treatment,except for those coming from self pollination. In ‘Alphonse Lavallée’x’Tarsus 

Beyazı’ phylogeny, shoot lengths of the seedlings were about 63% higher than those of control 

or calcite alone treatments. Similar effects were also determined in other crosses, althoug the 

magnitudes were slightly different. General findings on seedling shoot length indicated that 

stratification treatment performed before seed sowing markedly enhanced the vegetative 

developments of the seedlings. This is particularly important in grapevine breeding studies to 

shortan the begining of recording the significant genotipic features of hybride progenies. 

Beacuse earlier investigations on agronomic characters can advance the breeding efficiency in 

horticultural plants as previously indicated by different researchers (Kingsbury 2009; Eibach 

and Töpfer 2015). 

Several vegetative features such as leaf area, leaf fresh mass and shoot diameter were 

investigated to reveal possible effects of seed treatments as presented in Table 1. Leaf area and 

leaf mass values were generally lower in control seedlings that received neither of treatments. 

On the other hand, all of the treatments had positive effects on certain features in many cases. 

The most obvious effects were detected in seedlings emerged from ‘Alphonse 

Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’ hybrids. In these seedlings, stratification alone or in 

combination with calcite priming markedly improved the leaf growth and shoot diameter. 

 

Genetic background Treatment 
Leaf 

area 

Leaf 

mass 

Shoot 

diameter 

‘Alphonse Lavallée’x’Tarsus Beyazı’ Stratification 50.6 0.70a 2.79 

 Stratification + calcite 61.4 0.74a 2.70 

 Calcite 52.0 0.52b 2.67 

 Control 56.2 0.56b 2.74 

Alphonse Lavallée’x’Trakya İlkeren’ Stratification 26.2b 0.41 2.28 

 Stratification + calcite 30.2a 0.46 2.27 

 Calcite 25.5b 0.41 2.13 

 Control 20.4c 0.37 2.20 

‘Alphonse Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’ Stratification 43.7a 0.72a 3.14a 

 Stratification + calcite 31.1b 0.64a 3.02a 

 Calcite 30.9b 0.47b 2.85b 

 Control 21.9c 0.41b 2.72b 

 Free pollination Stratification 21.6 0.32 2.58a 

 Stratification + calcite 19.4 0.39 1.85b 

 Calcite 22.2 0.32 1.85b 

 Control 18.4 0.31 1.88b 

Self pollination Stratification 19.7a 0.40 2.45a 

 Stratification + calcite 18.6a 0.40 1.95b 

 Calcite 18.0a 0.35 1.90b 

 Control 14.8b 0.31 1.93b 
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A: ‘Alphonse Lavallée’x’Tarsus Beyazı’, B: ‘Alphonse Lavallée’x’Trakya İlkeren’, C: ‘Alphonse 

Lavallée’x‘Pembe Çekirdeksiz’, D: Free pollination, E: Self pollination; Stra: Stratification, Ca: 

Calcite. Means indicated by different letters identify significant difference (P<0.05, LSD). 
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ABSTRACT 

             The optical microscope image of the yeast cells is shown in Figure 2. Following 

positive polyelectrolyte coating, cells were treated with fluorescence molecule and examined 

by fluorescence microscope. Figure 2. shows that the positively charged yeast cells interact 

with the negatively charged molecule. The fluorescence microscope image given in Figure 2 

was obtained after treatment of Hg2+ ions with Compound. Here, it is seen that the fluorescence 

intensity of the molecule is quenched. 

Keywords: Bodipy, fluorescent, salophen 

1. Introduction  

In general, synthetic methods for Bodipy, the starting material is aldehyde, and in this way 

intermediate dipyrromethane is produced; dipyrromethene must be oxidized before it is 

chelated. The meso carbon in Bodipy compounds prepared using acid chloride is already 

oxidized. Various simple derivatives of Bodipy have been synthesized. Each showed similar 

strong fluorescence (ΦF = 0.7-0.81), sharp absorption and emission peaks. This is a general 

rule; Absorption and emission wavelengths shift towards red with the increase of the 

substituents on the pyrolytic position of Bodipy. Substituents of the 8 (meso) position do not 

have much effect on the fluorescence intensities of the derivatized Bodipys. A similar reduction 

in fluorescence intensity can be observed when a free aryl group is attached to the 8-position. 

When drawing the dipyrromene segment, a zwitter ionic structure is often shown. In Bodipy 

compounds, the charge distribution may be considered as boron atom negative and positively 

charged on nitrogen. In coordination chemistry, this bond formed between boron and nitrogen 

is called coordinated covalent bond. Resonant structures can be derived by displacement of 

double bonds [1,2]. 
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2. Experimental 

The prepared compounds were synthesized as a known procedure [3]. Relevant graphs were 

generated for ion, complex stoichiometry and binding constants competing for the selective metal 

ions. Concentration, pH, reaction time, complex stoichiometry (by Job method) and quenching 

constants for Bodipy derivatives which were determined to select metal ion were calculated from 

the relevant spectroscopic data. The selectivity to which metal ion of the ligand was determined 

and finally visualized on yeast cells by bio-imaging technique to promote ion selectivity. In the 

last stage, due to its similarity to plant and animal cells, the yeast, a single-cell eukaryotic model 

microorganism, was subjected to bio-imaging technique with selective metal ions and thus the 

usability of the sensor in living cell was discussed. Here, yeast derivatives which do not harm 

human health were used. 

 

 

Fig 1. The synthesis route of target Bodipy compound 

 

3. Results and Discussions 

The absorption, emission and associated spectroscopic studies were carried out with a solution 

of the ligand in the acetonitrile / water (9/1) mixture at a concentration of 1.10-6 M and metal 
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salt solutions at a concentration of 20.10-6 M. Spectroscopic experiments were performed by 

mixing the metal and ligand solutions by volume 1: 1. Here again, metal salts identified in the 

project design stage were used as metal ion sources (Li (I), Cr (III), Mn (II), Fe (II), Co (II), Ni 

(II), Cu (II), Zn (II), Al (III), Ga (III), Ag (I), Cd (II), Hg (II)).  

Bodipy molecule was observed after being Hg2+ ions and it was confirmed that the fluorescence 

intensity of the Bodipy molecules were damped. The absorption and emission spectra of Bodipy 

differed only in the presence of Hg (II) ion. So much so that the absorption bands; the emission 

band was markedly reduced. These data revealed the Hg (II) sensitivity of the ligand. For the 

Bodipy, whose sensitivity study was completed, competing ion experiments were performed 

for Hg (II) selectivity and other metal ions studied did not affect the Hg (II) selectivity of the 

ligand. This result was supported by other spectroscopic experiments (complex stoichiometry, 

binding constant, etc.). It was concluded that Bodipy can be used as a sensitive and selective 

fluorescence sensor for Hg (II) ion. 

 

Fig. 2 Bright-field optical microscopy image of (a) yeast cells and fluorescence microscopy 

image of (b) yeast cells with BODIPY. When Hg(II) solution was also added to the BODIPY -

treated cells (c) no fluorescence was detected.  
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A FLUORESCENT COMPOUND BASED-ON BODIPY/SALOPHEN AND ITS 

METAL ION SENSITIVE PROPERTIES 

Ahmed Nuri Kursunlu,  
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Ersin Güler 
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ÖZET 

             The absorption, emission and associated spectroscopic studies of the based-on 

Bodipy/Salophen were carried out with a solution of the ligand in the acetonitrile/water (9/1) 

mixture at a concentration of 1.10-6 M and metal salt solutions at a concentration of 20.10-6 M. 

Spectroscopic experiments were performed by mixing the metal and ligand solutions by volume 

1:1. Here again, metal salts identified in the project design stage were used as metal ion sources 

(Li (I), Cr (III), Mn (II), Fe (II), Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Al (III), Ga (III), Ag (I), Cd 

(II), Hg (II)). The absorption spectrum of the compound revealed essentially three different 

passes (270, 380 and 510 nm). 

 

Keywords: Bodipy, fluorescent, salophen 

 

1. Introduction 

Nature's efficiency in converting sunlight into chemically stored energy has inspired many 

scientists' research efforts. In general synthetic methods for Bodipy, the starting material is 

aldehyde, and in this way intermediate dipyromethane is produced; dipyromethene must be 

oxidized before it is chelated. This field of research is often referred to as “artificial 

photosynthesis. Through photosynthesis, natural systems collect, condense and convert light 

energy into electrochemical energy. Energy is converted to chemical potential energy that can 

be stored in adenosine triphosphate and other compounds and used by living organisms based 

on carbohydrates. When drawing the dipyromene segment, a zwitter ionic structure is often 

shown. In Bodipy compounds, the charge distribution may be considered as boron atom 

negative and positively charged on nitrogen. In coordination chemistry, this bond formed 
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between boron and nitrogen is called coordinated covalent bond. Resonant structures can be 

derived by displacement of double bonds [1,2].  

 

2. Experimental  

The absorption, emission and excitation spectra of Bodipy compounds prepared in the presence 

of Li (I), Cr (III), Mn(II), Fe (II), Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Al (III), Ga (III), Ag (I), Cd 

(II) and Hg (II) metal ions were taken and the data obtained were interpreted. The concentration 

of Bodipy derivatives at 1.10-6 M and methanol; metal salts (Li (I), Cr (III), Mn (II), Fe (II), 

Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Al (III), Ga (III), Ag (I), Cd (II), Hg (II)) Water solutions were 

prepared at concentrations of 20.10-6 M. The absorption, emission and excitation spectra were 

obtained from mixtures prepared with a ligand / metal ratio of 1/20. Commercially available 

chemicals (organic solvents and triethylamine, 2,4-dimethyl-3-ethyl-pyrrole, boron trifluoride 

etherate, 4-hydroxybenzaldehyde, silica gel (60-200 mesh), potassium carbonate, calcium 

hydride, sodium sulfate, sodium chloride, chromium (III) chloride, manganese (II) chloride, 

copper (II) chloride, iron (II) chloride, cobalt (II) chloride hexahydrate, nickel (II) chloride (II), 

copper (II) II) chloride dihydrate, zinc (II) chloride, aluminum chloride, gallium (III) chloride, 

silver (I) chloride, cadmium (II) chloride, mercury (II) chloride, o-phenylenediamine) were 

obtained from JT Baker, Fluka, Sigma Aldrich, companies. 

 

2.1. The synthesis of 8-{4-(chloromethyl)phenyl}-2,6-diethyl-4, 4-difluoro-1,3,5,7-

tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene 

The compound was prepared as a known procedure [3]. To a stirred solution of 2,4-dimethyl-

3-ethylpyrrole (2.5 mL) in dry dichloromethane (100 mL), 4-(chloromethyl)benzoyl chloride 

(1.875 g, 10 mmol) was added drop wise at room temperature and under N2. The solution was 

heated and stirred to 60 oC for 2 h. After cooling of the solution, triethylamine (TEA) (5 equiv.) 

was added to the residual solid, the mixture was stirred at room temperature for 30 min under 

N2, and boron trifuoride diethyl etherate (7 equiv.) was then added. The solution was stirred at 

60oC for 2 h and the final residue was purified by column chromatography (petrolium ether-

EtOAc; in 8:1 ratio) and obtained to redden an adhesive material. 

1H NMR [400 MHz, CDCl3]: d (ppm) 7.41 (d, 2H, ArH), 7.18 (d, 2H, ArH) 4.63 (s, 2H, CH2), 

2.44 (s, 6H CH3) 2.21 (q, 4H, CH2) 1.27 (s, 6H, CH3) 0.89 (t, 6H, CH3). 
13C NMR [100 MHz, 

CDCl3]: d (ppm); 153.81, 139.42, 138.42, 136.12, 135.81, 132.83, 130.62, 129.02, 128.78, 
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45.59, 17.07, 14.43, 12.43, 11.62. Anal.Calc. for (%) C24H28N2F2ClB: C, 67.23; H, 6.58; N, 

6.53; Found: C, 66.82; H, 6.98; N, 6.12. 

 

2.2. The synthesis of 8-{4-(benzyloxy)benzaldehyde}-2,6-diethyl-4, 4-difluoro-1,3,5,7-

tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene 

The compound was prepared as a known procedure [3]. 8-{4-(chloromethyl)phenyl}-2,6-

diethyl-4, 4-difluoro-1,3,5,7-tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (0.429 g, 1.00 mmol, 1 

equiv.) was dissolved in DMF (70 mL), 4-hydroxybenzaldehyde (0.183 g, 1.5 equiv.) was 

added to this solution followed by 5 equivalents K2CO3 as solid. The mixture was refluxed 24 

h. The acetone was then removed under vacuo and ethylacetate (100 mL) was added to the 

residue. The solution was extracted with ethylacetate (200 mL) and water (2 x 200 mL) and 

brine (1:200 mL). The organic layer was collected and dried over anhydrous magnesium sulfate. 

Then, the solvent of the filtration was removed, after which the residue was purified through a 

column eluting with 4:1; petroleum ether:ethyl acetate. The relevant fractions were collected 

and the solvent was removed by evaporation. A red solid was obtained. 1H NMR [400 MHz, 

CDCl3]: d (ppm) 9.90 (s, 1H, CHO), 7.81 (d, 2H, ArH), 7.55 (d, 2H, ArH), 7.30 (d, 2H, ArH), 

7.08 (d, 2H, ArH), 5.25 (s, 2H, CH2), 2.52 (s, 6H, CH3), 2.27 (q, 4H, CH2), 1.26 (s, 6H, CH3), 

0.96 (t, 6H, CH). 13C NMR [100 MHz, CDCl3]: d (ppm); 189.33, 161.31, 139.24, 137.42, 

135.43, 134.12, 133.51, 132.83, 131.44, 130.62, 129.02, 128.78, 117.55, 57.59, 18.57, 15.33, 

13.93, 12.82. Anal.Calc. for (%) C31H33N2O2BF2: C, 72.38; H, 6.47; N, 5.45; Found: C, 71.92; 

H, 6.98; N, 5.12. 

 

 

2.3. The synthesis of target Bodipy compound 

0.514 g of 8-{4-(benzyloxy)benzaldehyde}-2,6-diethyl-4, 4-difluoro-1,3,5,7-tetramethyl-4-

bora-3a,4a-diaza-s-indacene was dissolved in 30 mL of methanol and 0.054 g of o-

phenylenediamine compound prepared in 30 mL of methanol was added dropwise and the 

temperature was stirred at 50 ° C for 5 hours. At the end of the reaction, methanol was 

evaporated and purified on the column with a 20: 1 mixture of chloroform: methanol prepared. 

Yield: 18%. M. P.: 200. 1H-NMR [400 MHz, DMSO]: 8.95 (s, 2H, CH=N), 7.47 6.88 

(m, 20H, ArH), 5.23 (s, 4H, CH2), 2.88 (s, 12H,CH3), 2.70 (q, 8H, CH2), 2.25 (s, 12H, CH3), 

1.05 (t, 12H, CH3). 
13C-NMR [100 MHz DMSO]: 161.3, 159.1, 146.4, 142.2, 140.9, 135.4 
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134.8, 133.2, 132.3, 131.8, 129.5, 128.8, 119.4, 115.7, 71.5, 18.1, 18.0, 17.0, 14.5, 12.6, 11.9. 

Anal. Cald. (%) C68H70B2F4N6O2; C, 74.18; H, 6.41; N, 7.63; Found; C, 74.52; H, 6.57; N, 7.51. 

 

 

Fig 1. The synthesis route of target Bodipy compound 

 

 

3. Results and Discussions 

The absorption, emission and associated spectroscopic studies were carried out with a solution 

of the ligand in the acetonitrile / water (9/1) mixture at a concentration of 1.10-6 M and metal 

salt solutions at a concentration of 20.10-6 M. Spectroscopic experiments were performed by 

mixing the metal and ligand solutions by volume 1: 1. Here again, metal salts identified in the 

project design stage were used as metal ion sources (Li (I), Cr (III), Mn (II), Fe (II), Co (II), Ni 

(II), Cu (II), Zn (II), Al (III), Ga (III), Ag (I), Cd (II), Hg (II)).  
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Fig. 2 The absorption spectra of Bodipy in presence of metal ions  

 

The absorption spectrum of Compound revealed essentially three different transitions (270, 380 

and 510 nm). Here, transitions around 375 nm and 340 nm indicated transitions of π-π * in 

different aromatic groups (benzene, pyrrole rings). The sharp band observed at 510 nm indicates 

the classical Bodipy absorption. After the addition of the metal salts studied within the scope 

of the project, it was observed that the metal ions other than mercury (II) did not cause a 

significant change in the absorption spectrum of Bodipy. In the presence of mercury ions, the 

absorption band around 510 nm decreased and the band around 230 nm expanded. This change 

was explained by a charge transfer from the Bodipy nucleus to the mercury ion and revealed 

the Hg (II) sensitivity of Bodipy. 
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Fig. 3 The fluorescence spectra of Bodipy in presence of metal ions 

 

The emission spectra of Bodipy were determined in the absorption spectrum of Hg (II) 

sensitivity in the presence of the same metal ions and excitation at 470 nm. Similar to the 

changes in the absorption spectrum, the fluorescence intensity of Bodipy was only significant 

in the presence of Hg (II). Here, the fluorescence intensity of 900 units of Bodipy around 538 

nm was damped up to 100 units by the addition of mercury. Since mercury is a member of the 

soft acid group, it is possible to mention a charge transfer event due to chelating between the 

amine groups and the nitrogen atoms in the triazole rings. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА  

Азербайджанский Медицинский Университет 

 

Ключевые слова: лямблиоз, беременность, паразитоз, диагностика 

 

   В настоящей работе с целью  осуществления задач исследования, на основании 

разработанных нами клинико-лабораторных данных, за период с 2015 по 2017 год было 

обследовано 137 беременных  в возрастной группе  от 18 до 45 лет (средний возраст 

28,42±4,8) инвазированных лямблиями, в  сроке 16-40 недель  беременности. В 

зависимости от характера течения настоящей беременности при разных клинических 

формах лямблиоза беременные  основной группы были разделены на  следующие 

группы: 1-я основная группа – 56 женщин (40,9±4,2%), беременность которых протекала 

на фоне  первичной инвазии лямблиями (острый лямблиоз); 2-я основная группа – 81 

женщин (59,1±4,2%),  беременность которых осложнилась затяжным рецидивирующим 

течением (хронический лямблиоз).  С целью изучения  характерных особенностей 

влияния лямблиоза на течение и исход  беременности для обследования беременных 

женщин применялись классические акушерские методы и клинико-лабораторные 

исследования, а также методы определения аллергологического статуса и диагностику 

лямблиоза. В ходе исследований всех обследованных пациенток мы вели проспективно. 

Клинический диагноз у каждой обследованной женщины был установлен путем 

комплексного паразитологического и гинекологического обследования.  Обращает на 

себя внимание высокая частота гастроэнтерологических жалоб у обследованных 

женщин.   Наиболее часто у пациенток обеих основных групп, но с достоверным 

преобладанием в I группе женщин, отмечались жалобы на боли в правом подреберье 

(85,7±4,9% и 75,3±4,8% соответственно, р<0,05), боли в гипогастрии (62,5±6,5% и 

39,5±5,5% соответственно, р<0,05), боли в эпигастрии (55,4±6,6% и 28,4±5,0% 

соответственно, р<0,05). При этом, такие синдромы, как: кишечная диспепсия 

(метеоризм, нарушение стула); функциональная диспепсия (тошнота); билиарная 

диспепсия (чувство горечи в рту) также достоверно чаще присутствовали  у беременных 

в основных группах (р<0,05). Cоматический статус обследованных женщин отличался 

широким спектром заболеваний различных органов и систем.   Полученные в нашем 

исследовании данные позволили посчитать относительный риск (отношение шансов, 

доверительный интервал) развития лямблиоза при наличии ряда анамнестических 

факторов. По результатам нашего исследования можно утверждать, что факторами риска 

лямблиоза являются:  отягощенная наследственность по патологии ЖКТ, перенесенные 

ОКИ,  повторные аборты в анамнезе, наличие гинекологической хронической патологии 

(рецидивирующий неспецифический вагинит, полипы эндометрия).  
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AN EXPERIMENTAL STUDY THE EFFECTS OF HYDRAULIC DIAMETER (DH) 

TO THE FINS HEAT TRANSFER PERFORMANCE BY FORCED WATER SYSTEM 

 

Asst. Prof. Dr. Hazim Abed Mohammed AL-JEWAREE 

AlKitab University,Kirkuk –Iraq 

 

Abstract 

Plate rectangular fin arrays are commonly found, for example in the cooling of electronics 

components and in various heat exchangers. In designing any kind of heat sink or heat 

exchanger, the need to save energy and reduce costs always sets the following requirements for 

the design: the total heat transfer rate should be high while the volume and weight of the system 

should be low. 

The aim of this study is to experimentally investigate the fin heat transfer performance and 

pressure drop characteristics of an offset-strip fin at horizontal fin positions at different 

hydraulic diameter ( Dh) from 13 to 24cm. In the present study, experiments are conducted at 

the range of Reynolds number from 2600 to 4400 for water system at water flow temperature 

from 20 to 26 oC . The computations are conducted by assuming that the flow in the offset-strip 

rectangular fin channels is steady and turbulent at the range of Reynolds numbers from 4000 

and bigger. 

According to obtained results, it is concluded that our computational results from laminar and 

turbulent flows assumption and experiments are reliable at almost all the range of Dh studied. 

There is an effect of the different hydraulic diameter (Dh) to the fin heat transfer performance. 

Also, the experimental results observed that the performance of heat transfer rate to Dh is better 

in respect of heat transfer coefficient, fin efficiency, and fin effectiveness for forced water 

system. 

Key Word: ( hydraulic diameter (Dh)., Rectangular Fin , Forced water flow Convection, Heat 

Transfer Performance) 
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GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE 

MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER ETKİLERİ 

 

                                                                                                        Doç. Dr. Osman Nuri Keleş 

                                                                                                     Atatürk Üniversitesi 

 

                                                                              Doktora Öğrencisi Özlem Özgül Abuç 

                                                                                                                     Atatürk Üniversitesi 

 

   

ÖZET 

İlaç ve diğer endüstri alanlarında kullanımı giderek artan mühendislik yapımı gümüş 

nanopartiküllerinin (AgNPs) insan vücudundaki toksik etkileri hakkında sınırlı bilgi vardır. 

Bununla birlikte, bu nanopartikülün karaciğer inflamasyonunda rol oynayan sinüzoidal endotel 

hücreleri, kupffer hücreleri ve ana parenkimal hücreler olan hepatositler üzerindeki etkisini 

araştıran bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Mevcut çalışma, Ag nanopartikül tarafından 

sinüzoidal hücreler ve hepatositler üzerinde oluşturulabileceği morfolojik ve moleküler 

değişimleri belirlemek için gerçekleştirildi.   

99.9, 20 nm, w/~0,3% PVP kaplı özellikte olan Ag nanopartikülleri uygulanacak doz oranına 

göre distile suyla sonikatör cihazıyla 25 dakika karıştırılarak solüsyonlar hazırlandı. Çalışmada 

2 aylık, ortalama 25-30 gram ağırlığında Balb-c cinsi beyaz erkek denekler, Atatürk 

Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden temin edilerek 

kullanılmıştır. Kontrol grubunda bulunan farelere kuyruktan intravenöz olarak distile su verildi. 

Deney grubundaki farelere 3 gün arayla her dozu 10 mg/kg olan AgNPs intravenöz olarak 

kuyruktan 5 doz verildi. 15. günün sonunda hayvanlar servikal dislokasyon ile ötanazi edildi ve 

karaciğerler cerrahi olarak çıkarıldı. Stereolojik ve immunohistokimyasal analizler için 

histolojik takip prosedürü uygulandı ve değerlendirdi. 

İmmünohistokimyasal sonuçlara göre, AgNPs grubunda kontrol grubuna göre sinüzoidal 

endotel hücrelerinde ve kupffer hücrelerinde tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) ve interlökin 

1 (Il-1) gibi pro-inflamatuar sitokin genlerin transkripsiyonundan sorumlu olan Nüklear Faktör-

kB (NF-kB subunit p65) nüklear lokalizasyon ve ekspresyon düzeyinin arttığı tespit edildi. 



 

 
www.selcukkongresi.org                    ISBN: 978-605-80174-2-9                UYGULAMALI BİLİMLER  KİTABI 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

228 

Fractionator yöntemi ile hesaplanan çift nükleuslu hepatosit sayısal yoğunluklarında, AgNPs 

grubunda kontrol grubuna göre önemli bir artış görüldü.  

Stereolojik ve immunohistokimyasal analizlere göre, Ag nanopartiküllerinin endüstride yararlı 

etkileri olmasına rağmen bu nanopartikül Kupffer hücrelerinde hem transkripsiyon faktörü NF-

kB aktivitesine bağlı inflamasyonu artırarak hemde direkt olarak karaciğerde nekro-inflamatuar 

sürece yol açan toksik etkiler oluşturur. 

Anahtar Kelimeler: Stereoloji, AgNPs, NF-Kb (p65),  Kupffer hücresi, Hepatosit. 

 

 

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR EFFECTS OF SILVER 

NANOPARTICLES ON THE LIVER TISSUE 

ABSTRACT 

There is limited information about the toxic effects of engineered silver nanoparticles (AgNPs) 

in the human body, which are increasingly used in pharmaceutical and other industries. 

However, there is no study on the possible effects on hepatocytes which are main parenchymal 

cells, sinusoidal endothelial cells and kupffer cells in the liver caused by this nanoparticle. The 

present study was performed to determine the morphological and molecular changes that can 

be induced by AgNPs on sinusoidal cells and hepatocytes. 

99.9, 20 nm, w/~0.3% PVP coated Ag nanoparticles were prepared by mixing distilled water 

with sonicator for 25 minutes according to the dose ratio to be applied. In this study, Balb c 

type white male mice (weighing 25-30 grams and 2 months old) were obtained from Ataturk 

University Medical Experimental Application and Research Center. The mice in the control 

group were given intravenous distilled water into the tail vein. The experimental group was 

formed by intravenously (tail) injecting 5 doses of 10 mg AgNPs / kg bw to healthy mice at 3 

days intervals between 0 and 15 days. At the end of the 15th day, the animals were euthanized 

by cervical dislocation and the livers were surgically removed. Histological procedure was 

performed and then evaluated for stereological and immunohistochemical analyzes. 

According to immunohistochemical results, AgNPs group showed a significant increase in 

nuclear localization and expression of the Nuclear factor-kB (NF-kB subunit p65), which is 

responsible for transcription of pro-inflammatory cytokine genes such as tumor necrosis factor-
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alpha (TNF-α) and interleukin 1 (II-1), in sinusoidal endothelial cells and Kupffer cells 

compared to control group. There was a significant increase in numerical density of binucleate 

hepatocytes calculated by fractionator method in the AgNPs group compared to control group.  

Despite the beneficial effects of Ag nanoparticles in various industries, according to 

stereological and immunohistochemical analyzes, this nanoparticle creates toxic effects, both 

increasing inflammation due to the transcription factor NF-kB activity in Kupffer cells and 

directly leading to the necro-inflammatory process in the liver.  

KeyWords: Stereology, AgNPs, NF-Kb (p65),  Kupffer cell, Hepatocyte. 


