


ODUN LİFİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİVİNİL ASETAT 

TEMELLİ RİJİT KÖPÜK ÜRETİMİ

ÖZET

Bu çalışmada, dondur-kurut tekniği kullanılarak

tasarlanmış ve üretilmiş rijit köpükler polivinil

asetattan (PVAc), ağartılmış ve ağartılmamış kraft

hamurundan yapılmıştır. Rijit köpük çevre dostu bir

ürün olarak üretim aşamasında pentan veya

hidrokloroflorokarbon içermemektedir. Ayrıca PVAc

temelli malzemeler servis ömrü bittikten sonra

belirli koşullar altında bozunabilmektedir, böylelikle

doğaya zarar vermeden hızlı bir şekilde yok

edilmesi mümkündür. PVAc bazlı köpük farklı

oranlarda kraft hamuru ile güçlendirilmiştir. Basınç,

eğilme dirençeri, fiziksel ve morfolojik özellikleri

incelenmiştir. Köpük yoğunlukları 0,017 g/cm3 ile

0,137 g/cm3 arasında değişmiştir ve köpük

malzemenin porozite değerleri %98,82 ile %84,15

arasında değişmiştir. Basınç direnci 0,007 N/mm2

ile 0,03 N/mm2 arasında bulunmuştur. Eğilme

direnci 0,032 N/mm2 ile 0,11 N/mm2 arasında

tespit edilmiştir.

ABSTRACT
The innovative rigid foams, which were

manufactured using freezedrying technique were

made from polyvinyl acetate (PVAc), bleached kraft

pulp and unbleached kraft pulp. The rigid foam

designed as an environmentally-friendly product

with no pentane or hydrochlorofluorocarbon

included in manufacturing process. In addition,

PVAc-based materials can decompose under certain

conditions after the end of their service life, so that

they can be destroyed quickly without damaging the

nature. The PVAc based foams were reinforced with

different kraft pulp content. Compressive and

flexural strength, physical and morphological

properties were investigated. The foam densities

ranged from 0,017 g/cm3 to 0,137 g/cm3 and the

foams porosities changed between %98,82 to

%84,15. The compression resistance found between

0,007 N/mm2 and 0.03 N/mm2. The flexural

resistance found between 0,032 N/mm2 and 0,11

N/mm2.

GİRİŞ

Düşük maliyet, hafif ağırlık, ses ve ısı

yalıtımı gibi özelliklere sahip olduğu için

köpük malzemeler oldukça fazla

kullanılmaktadır. Ancak ticari köpüklerin

çoğu polistiren ve poliüretandan üretilir. Bu

polimerler petrol bazlıdır ve doğada

ayrışması uzun zaman gerektirir. Nişasta veya

polivinil alkol temelli köpük malzemeye nano

lifli selüloz güçlendirici olarak ilave edilerek

dondur kurut tekniği ile üretim yapılmıştır ve

benzer çalışmada üretilen malzeme ticari

olarak kullanılan köpük malzemelerle rekabet

edebilir sonuçlar vermiştir (Svagan ve ark.,

2007; Dash ve Ragauskas, 2013; Korehei ve

ark., 2016; Yıldırım, 2018).

Literatürde PVAc bazlı köpük malzeme

üretimi üzerine çalışma yapılmamıştır. Tezin

ilerleyen aşamalarında hem yangına hem de

mantar ve bakteriye karşı dayanıklılık

kazandırmak amacıyla çinko borat ve suda

çözünen kitosan ilave edilerek köpük

malzeme üretimine devam edilip, gerekli

testler yapılacaktır.
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SONUÇLAR 
Bu çalışmada, yenilikçi rijit köpükler, köpük

ajanı kullanılmadan tasarlanmış ve

üretilmiştir. PVAc‘nin düşük mekanik

özellikleri nedeniyle, güçlendirici olarak kraft

hamuru kullanılmıştır ve nihai ürünün

mekanik özelliklerinde artış sağlanmıştır.

Kraft hamuru miktarının arttırılması ürünün

yoğunluğu arttırmıştır. Ürün yoğunluğu

arttıkça da % porozite değeri azalmıştır. Lif

miktarının arttırılması, B-5 kodlu örnek

dışında üretilen köpük malzemenin mekanik

özelliklerini arttırmıştır. En yüksek mekanik

özellikleri B-4 kodlu örnek vermiştir. B-5

kodlu örneğin çözelti içerisine ilave edilen

liflerin bireysel hale gelmemesinden dolayı

düşük mekanik özellik verdiği

düşünülmektedir.

YÖNTEM

Yapılan çalışmada matriks olarak PVAc

bağlayıcısı, güçlendirici olarak kraft hamuru

kullanılmıştır. Laboratuvar koşullarında

öncelikle suda homojen şekilde dağılmış

liflere PVAc bağlayıcısı ilave edilip 15 dakika

2000 rpm hızında karıştırılıp kalıplara

dökülmüştür. Hazırlanan karışımlar bir gece

derin dondurucuda bekletilmiştir. Donan

örnekleri 2 gün süreyle dondur-kurut

cihazında -500 C sıcaklıkta 0,350 mBar

vakum altında kurutulmuştur. Üretim

aşamaları Şekil 1.’de gösterilmiştir.

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Kodlar Kraft Kağıt 

Hamuru Türü

PVAc / 

Kraft 

Hamuru

Oranı

Porozite

(%)

Üretilen 

Malzemenin

Yoğunluğu

(g/cm3)

P-0 - 1/0 98,82 0,017

U-1
Ağartılmamış 1/0,2 94,56 0,047

U-2
Ağartılmamış 1/0,4 91,89 0,081

U-3
Ağartılmamış 1/0,6 91,06 0,083 

U-4
Ağartılmamış 1/0,8 87,67 0,109 

U-5
Ağartılmamış 1/1 86,37 0,128

B-1 Ağartılmış 1/0,2 94,03 0,064

B-2 Ağartılmış 1/0,4 91,99 0,080

B-3 Ağartılmış 1/0,6 90,48 0,089

B-4 Ağartılmış 1/0,8 89,28 0,107

B-5 Ağartılmış 1/1 84,15 0,137 
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Şekil 1. PVAc-Kraft hamuru rijit köpüğün üretim aşaması

Şekil 2. x25, x50 and x500 büyütmede sade PVAc

rijit köpüğün (P-0) SEM görüntüleri

Şekil 3. x25, x50 and x500 büyütmede farklı

oranlarda ağartılmış kraft hamuru takviyeli

PVAc rijit köpüğün SEM görüntüleri

Şekil 4. x25, x50 and x500 büyütmede farklı

oranlarda ağartılmamış kraft hamuru takviyeli

PVAc rijit köpüğün SEM görüntüleri
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Şekil 5. Ağartılmış ve ağırtmamış kağıt hamuru takviyeli 

üretilen köpük malzemenin eğilme direnci

Şekil 6. Ağartılmış ve ağırtmamış kağıt hamuru takviyeli 

üretilen köpük malzemenin basınç direnci
Tablo 1. Üretilen köpük malzemenin karışım oranları ve 

fiziksel test sonuçları



ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİNİN CAM LİFİ 

DOKUMA KUMAŞLAR İLEGÜÇLENDİRİLMESİ

ÖZET

Bu çalışmada odun plastik kompozitlerinin cam lifi

dokuma kumaşları ile güçlendirilerek mekanik

özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu

amaçla 2 farklı yoğunlukta cam lifi dokuma kumaşı

kullanılmıştır. Ayrıca uyumlaştırma ajanı

kullanılarak odun, plastik ve dokuma kumaşlar

arasındaki uyumun arttırılması amaçlanmıştır.

Dokuma kumaşlar ile güçlendirme işlemi mekanik

özellikleri iyileştirmiştir. Uyumlaştırma ajanı

kullanımı bileşenler arasındaki uyumu arttırmış ve

mekanik özellikleri olumlu etkilemiştir. Eğilme

direnci değeri dokuma kumaşlar ile güçlendirme

işlemiyle % 246’ya kadar arttırılmıştır. Benzer

şekilde elastikiyet modülü değerleri % 88 oranında

arttırılmıştır. Güçlendirme işlemi yüksek mekanik

özelliklerin istendiği kullanım alanlarında odun

plastik kompozitlerinin değerlendirilmesine imkan

sağlayacaktır.

ABSTRACT 
The aim of this study was to improve mechanical

properties of wood plastic composites reinforced

with woven glass fiber fabric. For this purpose, 2

different fabric density was used for woven glass

fiber fabric. Compatibility between wood plastic

composite and fabric was aimed to improve as using

coupling agent. The reinforcement with woven

fabric improved mechanical properties of wood

plastic composites. The coupling agent increased

compatibility between components and had a

positive effect on mechanical properties. The

flexural strength was improved up to 246 %. The

increase in modulus of elasticity was 88 %. The

reinforcement could provide opportunity for wood

plastic composites to be utilized where high

mechanical properties are required in service.

GİRİŞ

Odun plastik kompozitleri (OPK)

lignoselülozik materyal ile plastiklerin

birleştirilmesi ile elde edilen kompozitlerin

genel ismidir (Avcı, 2012). Plastik

hammaddenin içerisine dolgu maddesi olarak

odun unu eklenmesiyle üstün özellikler elde

etmenin yanında daha uygun maliyetli levha

ürünleri elde edilebilmektedir. OPK’lar

genellikle dış ortam yer kaplamaları, tırabzan,

çit, peyzaj kerestesi, bina kaplaması, bank,

pencere/kapı çerçeveleri ve iç ortam

mobilyalarında kullanılmaktadır. Son

zamanlarda OPK’ların yapısal uygulamalar

için kullanılması gündeme gelmiştir. Rıhtım,

iskele ve köprü gibi uygulama alanları

endüstrinin dikkatini çekme yetmiştir

(Şekil 1). Son zamanlarda polimer

kompozitleri çeşitli bileşenler (örn, sentetik

lifler) ile güçlendirilerek daha üstün özellikler

sağlanmaktadır (Fu vd., 1999; Rezai vd.,

2009). Bu çalışmayla OPK’lar cam lifi

dokuma kumaşları ile güçlendirilerek mevcut

mekanik özelliklerin arttırılması

amaçlanmıştır.
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Cam lifi dokuma kumaşları eğilme direnci

değerlerini % 246’ya kadar arttırmıştır. En

yüksek eğilme direnci değeri 390 gr/m²

yoğunluğundaki dokuma kumaştan elde

edilmiştir. Uyumlaştırma ajanı kullanımı

odun unu, plastik ve cam lifleri arasındaki

uyumu arttırarak bağlanmayı iyileştirmiştir.

Bu sayede uyumlaştırma ajanı içeren

gruplarda daha yüksek eğilme direnci

değerleri elde edilmiştir.

Şekil 2. Güçlendirilmiş OPK üretimi.

Şekil 3.Güçlendirilmiş OPK’ların eğilme direnci (MPa).

YÖNTEM

Çalışmada 40-60 mesh boyutunda çam odun

unu ve polipropilen toz polimer

kullanılmıştır. % 3 oranında maleik anhidrit

grafte polipropilen uyumlaştırma ajanı olarak

kullanılmıştır. 195 ve 390 gr/m² yoğunlukta

twin tip cam dokuma kumaşlar güçlendirme

işlemi için seçilmiştir. % 48.5 odun unu ve

% 48.5 plastik tamburlu karıştırıcı ile

karıştırılmıştır. Levha yoğunluğu 1 gr/cm³

olarak belirlenmiştir. Odun/plastik

karışımının ağırlıkça % 20’si alüminyum

levha üzerine serilmiş ve üzerine dokuma

kumaş yerleştirilmiştir. Karışımın % 60’lık

kısmı ilk dokuma kumaş üzerine serilmiş ve

üzerine 2. dokuma kumaş yerleştirilmiştir.

Kalan karışım 2. dokuma kumaşın üzerine

serilerek levha taslağı oluşturulmuştur (Şekil

1). Levha taslağı sıcak preste 15 dakika

boyunca 170 ⁰C’de 2.3-2.5 N/mm² basınçta

preslenmiştir. Panel boyutları 50 cm x 50 cm

x 4 mm olarak belirlenmiştir. Eğilme direnci

ve elastikiyet modülü değerleri ASTM D 790

standardına göre belirlenmiştir.

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Şekil 1. OPK'nın deniz uygulamalarında kullanılması

SONUÇLAR 
Yüksek mekanik özelliklerin istendiği

kullanım alanlarında maruz kalınan etkilerden

bir tanesi eğilmedir. Bu çalışmada dokuma

kumaşlar ile güçlendirilmiş odun plastik

kompozitlerine ait eğilme direnci ve

elastikiyet modülü performansları

incelenmiştir. Şekil 3’de dokuma kumaşlar ile

güçlendirilmiş OPK’ların eğilme direnci

performansları verilmiştir.

Şekil 4’de dokuma kumaşlar ile

güçlendirilmiş OPK’ların elastikiyet modülü

değerleri verilmiştir. Güçlendirme işlemi

% 88’e kadar elastikiyet modülü değerlerini

arttırmıştır. 390 gr/m² yoğunluktaki cam lifi

dokuma kumaşı en yüksek elastikiyet modülü

değerini sağlamıştır. Uyumlaştırma ajanı

kullanımı burada da değerleri arttırmıştır.

Dokuma kumaşlar ile güçlendirme işlemi

OPK’ların mekanik özelliklerini iyileştirerek

yüksek mekanik özelliklerin istendiği

kullanım alanlarında değerlendirme imkanı

sağlayacaktır.

Şekil 3.Güçlendirilmiş OPK’ların elastikiyet modülü

değerleri (MPa).



Deprem ve yangın esnasında yapının ayakta kalma süresinin 

uzatılarak canlıların bulundukları ortamdan çıkmaları için 

ihtiyaç duyulan sürenin sağlanması

Lamine malzemelerin mekanik özelliklerinin güçlendirilmesi ile 

daha az malzeme ile aynı dirence sahip yapıların üretilmesi.

Ahşap sektörü için ekonomik değeri yüksek ürünler elde ederek 

yeni iş sahalarının oluşturulması ve pazar payının yükseltilmesi.

CFRP uygulamasının, ahşap yapı elemanlarının mekanik 

performanslarında meydana getirdiği değişim miktarının 

belirlenmesi

CFRP uygulamasının proses farklılıklarında oluşturabilecekleri 

avantaj ve dezavantajların ortaya konulması

Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler ışığında bilimsel 

yayın yapmak.
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ÖZET

Ahşap yapı malzemesi olarak ilkel çağlardan günümüze kadar çeşitli

gelişimler göstererek kullanılmış doğal bir malzemedir ve diğer yapı

malzemeleri içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Ahşap yapılarda

kullanılan malzemeler, uygulanan teknik ve yöntemler, yapı endüstrisinde

yaşanan önemli gelişimler nedeniyle değişime uğramış ve günümüzde

uygulanan tekniklere ulaşılmıştır. Ahşap yanabilen bir malzemedir. Diğer

yapı malzemelerine göre tutuşma sıcaklığı düşüktür ancak yangın

esnasında ahşap taşıyıcıların dirençlerini uzun süre muhafaza etmesi,

canlıların kaçması için yeterli süreyi temin edebilmektedir.

BULGULAR

AMAÇ & HEDEFLER

Yapılan bu tez çalışmasında, günümüz ahşap yapı ve 

kereste endüstrisinde sıkça kullanılmakta olan 

Epoksi tutkalı, poliüretan tutkalı

Ladin (Picea orientalis) ve çam odunu

2 Tip karbon dokuma kumaşı «tek yönde ve farklı 

gramajlarda»

2 Bölge «en dışta bulunan lamelin iç yüzeyi ve dış 

yüzeyi», 

4 kalınlık «20mm, 40 mm,80 mm,120 mm»

Yoğunluk (TS 5497 EN 408)

Çekme-makaslama (EN 302-1/2004) 

Eğilme direnci ve Eğilmede E-Modülü (TS2474)

Yapısal Boyutlu Kerestelerde Eğilme Direnci ve Eğilmede E-

Modülü (TS 5497 EN 408 )
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It is a natural material which has been used as a wooden building material

by showing various developments since the primitive ages and has an

important place among the other building materials. The materials used in

the wooden structures, techniques and methods applied have been changed

due to the important developments in the building industry and the

techniques applied today have been reached. Wood is a combustible

material. Compared to other building materials, the ignition temperature is

low, but during the fire, the wooden carriers can maintain their resistance

for a long time and provide enough time for the living things to escape.

ABSTRACT
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ŞÜPHELİ FRAKTÜRLERİN VE FİSSÜRLERİN 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNTEMLER İLE TESPİTİ  

ÖZET 

Kısa kemiklerde şüpheli kırıkların veya fissürlerin tam olarak teşhis 

edilememesinden dolayı hastaya yanlış tedavi yöntemleri 

uygulanabilmekte ve bu durum, hastayı iyileştirmeyip hastanın yaşam 

kalitesini etkilemektedir. Gerçekleştirilmek istenen çalışmada amaç; bu 

tür şüpheli durumların bilgisayar tabanlı algoritmalar yardımı ile 

teşhisini kolaylaştırmak ve hekime yardımcı bir klinik karar destek 

sistemi geliştirmektir. Bu çalışmada görüntü yükleme, görüntü işleme ve 

kullanıcı arayüzü geliştirme için programlama aracı olarak MATLAB 

R2018a kullanılmıştır. 

 

ABSTRACT 
Because the suspected fractures or fissures in the short bones cannot be 

identified completely, wrong treatment methods can be applied to the 

patient, which does not improve the patient's quality of life and affects 

the patient's quality of life. The aim of the study is to facilitate the 

diagnosis of such suspicious situations with the help of computer-based 

algorithms and to develop a clinical decision support system to assist the 

physician. In this study, MATLAB R2018a is used as a programming 

tool for image loading, image processing and user interface 

development. 

GİRİŞ 

 Gelişen radyografi teknolojileriyle anlık olarak görüntü elde 

etme ve bu görüntünün değerlendirilmesi mümkündür. Dıştan 

veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan 

ayrılmaya veya kemiğin anatomik bütünlüğünün ve 

devamlılığının bozulmasına “Kırık” denir. Uzun kemik 

radyografileri incelendiğinde genellikle Şekil 1’de gösterildiği 

gibi fraktür (kırık) ve fissürler (çatlak) çoğunlukla net olarak 

görülebilmekte iken kısa kemiklerde radyografik görüntü ile 

tanı konulması genellikle güçtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)        b) 

 

 Kısa kemiklerde fissür  travmalarının net olarak görülebilmesi 

hekim deneyimine bağlıdır. Bir hekimin incelediği 

radyografiden yola çıkarak burkulma diye tanı koyduğu bir 

vakaya başka bir hekimin fissür şeklinde tanı koyması sağlık 

tesislerinde rastlanabilen bir durumdur. Doğru tanının 

konulamaması nedeniyle belirlenen tedavi yöntemi hastayı 

iyileştirmemekte ve hastanın yaşam kalitesini etkilemektedir. 

Uygulanan bu yanlış tedavi yöntemi sonrasında hastaya 

yeniden tedavi planlamasının oluşturulması iyileşme sürecinin 

uzamasına neden olabilmektedir. 

 Yapılan çalışmalar incelendiğinde; çeşitli morfolojik 

operatörler kullanılarak çoğunlukla uzun kemiklerde kırık  

tespiti yapıldığı, kırığın sınıflandırıldığı ve çatlak tespiti için 

çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmüş, fakat kısa kemiklerde 

oluşan kırıkların veya fissürlerin tespit edilmesinde başarılı 

olunamadığı anlaşılmıştır. 

 Bu çalışmanın amacı; x-ışını görüntülerinden (radyografik 

görüntü) elde edilen bilgilere dayanarak kısa kemik 

kırıklarının/fissürlerinin hızlı ve doğru bir şekilde 

sınıflandırılması için görüntü işleme tabanlı verimli bir sistem 

geliştirmektir. 

Alper DOĞAN  
Danışman: Doç. Dr. Osman ÖZKARACA 

Teknoloji Fakültesi- Bilişim Sistemleri Mühendisliği ABD, Muğla 

SONUÇLAR 
Görüntü işleme ve kenar tanıma basamaklarının sonuçları Şekil 3‘te 

gösterilmiştir. Şekil 3(a); fissür bulunan ayak kemiğinin röntgen 

görüntüsünü, Şekil 3(b); kenarı algılanan görüntüyü ve Şekil 3(c) 

işlenmiş çıktı görüntüsünü göstermektedir. GLCM (Gray-Level Co-

occurrence Matrisi), parçalı görüntü için hesaplama yapar ve 

hesaplama sonuçlarına dayanarak kırığın olup olmadığını tespit eder.     

 

 

 

Şekil 1. Uzun kemikte oluşan a) fraktür ve b) fissür görüntüsü   

Şekil 2. Kırık/fissür tanıma adımları 

YÖNTEM  

İlk adımda; ön işleme teknikleri uygulanarak görüntü RGB den gri 

skalaya dönüştürüldü ve görüntüden gürültüyü gidermek için 

filtreleme algoritması kullanıldı. Daha sonra kenar algılama 

yöntemleri kullanılarak görüntüdeki kenarlar tespit edildi ve görüntü 

bölümlere ayrıldı. Segmentasyondan sonra, bazı özellik çıkarma 

teknikleri kullanılarak her görüntü bir dizi özelliğe dönüştürüldü. 

Çıkarılan özelliklere dayanılarak sınıflandırma algoritması 

oluşturuldu. Son olarak, önerilen sistemin performansı ve doğruluğu 

değerlendirildi. X-ışını görüntülerinde kemik kırılmasının 

saptanması için önerilen sistemin akış şeması, Şekil 2'de 

gösterilmiştir. 

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 

Şekil 3. Görüntü işleme adımlarının sonuçları (a) giriş görüntüsü (b) kenar 

algılanan görüntü (c) çıktı görüntüsü 
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KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA TAVLAMA BENZETĠMĠ 

ALGORĠTMASI ĠLE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ OPTĠMĠZASYONU 

ÖZET 

Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) bir çok alanda 

verilerin toplanması ve belirli merkezlere 

iletilmesinde kullanılmaktadır. KAA’larda enerji 

verimliliği, algılayıcı düğümlerdeki bataryaların 

enerji kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı kritik 

bir etken olmuştur. Önerilen enerji verimli 

yönlendirme algoritması, ağdaki yük dağılımını 

iyileştirerek algılayıcı düğümlerin ömrünü uzatmayı 

amaçlamaktadır. Bu algoritmada, LEACH 

protokolünü kullanan algılayıcı ağdaki düğümlerin 

enerji kayıplarını azaltmak için Tavlama Benzetimi 

Optimizasyonu Algoritması kullanılmıştır. Önerilen 

çalışmanın katkısı, kümeleme tabanlı LEACH’e  

Tavlama Benzetimi Optimizasyonu Algoritmasının 

entegre edilmesiyle küme başlarının seçilmesi 

sağlanmış, ağın toplam enerji verimliliğinin ve ağ 

kullanım ömrünün LEACH protokolüne kıyasla 

iyileştiği görülmüştür. Böylelikle ağ ortamında 

iletilecek veri miktarının artacağı sonucuna 

varılmıştır. 

ABSTRACT 
Wireless Sensor Networks (WSN) are used in many 

areas to collect and transmit data to specific centers. 

Energy efficiency in WSN has been a critical factor 

due to the limited energy resources of the batteries 

in the sensor nodes. Therefore, the proposed energy 

efficient routing algorithm aims to extend the life of 

the sensor nodes by improving the load distribution 

in the network. In this algorithm, the Annealing 

Simulation Optimization Algorithm is used to 

reduce the energy losses of the nodes in the sensor 

network using the LEACH protocol. The 

contribution of the proposed study was achieved by 

integrating the Annealing Simulation Optimization 

Algorithm into the clustering-based LEACH. 

GĠRĠġ  

LEACH, KAA’da ağın ömrünü optimize etmek 

için düğümlerin enerji, sensör donanım modülü 

ve ağ protokolü dahil her yönden verimli 

olmasını sağlayan ilk protokoldür (İhsan ve 

diğ.,2019). Protokole göre; belirli bir alana 

dağıtılan algılayıcı düğümlerden kümeler 

oluşturulur. Küme içinde bulunan düğümler 

arasından bir Küme Başı (KB) seçilir. Kümede 

bulunan algılayıcı düğümler topladıkları verileri 

KB’ye gönderir. KB topladığı bu verileri Baz 

İstasyonu’na gönderir. 

LEACH’te enerji tüketimi aşağıdaki formüllere 

dayanılarak hesaplanmaktadır: 
𝐸𝑇𝑥 𝑚, 𝑑

=
𝑚𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑚𝜖𝑓𝑠𝑑2   ,      𝑑 < 𝑑0

𝑚𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑚𝜖𝑚𝑝𝑑4  ,       𝑑 ≥ 𝑑0
 

Burada 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 , verici veya alıcı devreleri 

çalıştırmak için bit başına harcanan enerjidir. 𝑑 

iletim mesafesidir. 𝜖𝑓𝑠 , 𝑑 < 𝑑0  olduğunda 

yükselteçte kullanılan enerjidir ve 𝜖𝑚𝑝, 𝑑 ≥ 𝑑0 

olduğunda yükselteçte kullanılan enerjidir. 

İletişim mesafesi 𝑑0 , boş alan ve çok yollu 

modeller arasındaki eşiktir, aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

𝑑0 =
𝜖𝑓𝑠

𝜖𝑚𝑝
 

GülĢah Çakır GülbaĢ – DanıĢman(Dr. Öğr. Üyesi Gürcan Çetin) 
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ġekil 1. MATLAB ortamında geliĢtirilen KAA Enerji verimliliği  uygulaması 
 

Literatürde kümelemeye dayalı ağ oluşturmak için 

parçacık sürü optimizasyonu (Yadav ve diğ.,2018), 

karınca kolonisi optimizasyonu(Ahmad ve diğ. 

2017) ve bulanık mantık tabanlı (Mazumdar ve Om, 

2017) LEACH algoritmaları önerilmiştir.  

TAVLAMA BENZETĠMĠ 

Nonlinear ve non-convex optimizasyon 

problemlerinin çözümü için sunulan iterative 

metaheuristic bir yöntemdir. Temelinde katıların 

tavlama sürecindeki atomik hareketlerini simüle 

etmektedir.  

Tavlama benzetiminde yeni bir durumun kabul 

edilme olasılığı aşağıdaki ifade ile elde edilir: 

 

 

 

 

 

 

KAA MODELĠ 

Çalışmada LEACH protokolünün verimliliğini 

arttırmak için MATLAB R2015b yazılımda 

öncelikle LEACH protokolü  modellenmiş ve 

Tavlama Benzetimi algoritması ile optimize 

edilen modelin sonuçlarının grafiksel olarak  

incelenmesi için GUI tabanlı bir program 

geliştirilmiştir. Geliştirilen Matlab Programına 

ait ekran görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. FEN BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA SEMPOZYUMU 

ġekil 2. Enerji tüketimi sonucu ölen düğümler 

SONUÇLAR  
100 düğümlü bir KAA’ın çalışma sonuçlarına 

göre; 

 Tavlama Benzetimi ile gerçekleştirilen 

kümeleme işleminin LEACH protokolüne 

göre %12 daha verimli çalıştığı 

görülmüştür. LEACH protokolü ile 

KAA’ın toplam çalışma tur sayısı 696 

olurken, Tavlama Benzetimi kullanılarak 

yapılan kümelemede bu değer 779 

olmuştur. Tavlama Benzetimi ile bir tur 

sırasında en az enerji tüketecek KB’lerin 

bulunması sırasındaki enerji tüketim 

grafiği Şekil 3’te verilmiştir. 

ġekil 3. Enerji tüketimini azaltacak KB Seçiminde Enerji Durumları 



ZEKİ YÖNTEMLER İLE ARK KAYNAĞINDAKİ EN UYGUN KAYNAK 

PARAMETRE ARALIKLARININ BELİRLENMESİ

ÖZET

Gerçekleştirilen çalışmada, iki farklı algoritma ile

farklı kaynak girdi parametreleri kullanılarak

kaynak sarf malzemelerinin akma mukavemeti

(N/mm²) optimize edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada

genel amaç; kaynak sarf malzemesinin daha kaliteli

bir ürün olması için gerçekleştirilen Ar-Ge

faaliyetlerini hızlandırmak ve maliyetlerini

düşürmektir.

Bu amaçla son yıllarda oldukça gözde bir alan olan

yapay zekanın alt yöntemlerinden biri olan Yapay

Bağışıklık Sistemi Klonal Seçim Algoritması

(KSA) ile Bulanık Mantık yönteminin bir arada

kullanıldığı hibrit bir model geliştirilmiştir. YBS-

BM hibrit algoritma yöntemi ile E7018-1

standardına sahip üründe beklenen optimum akma

mukavemeti için %Karbon, %Silisyum, %

Manganez girdilerine bağlı olarak alınan sonuçların

başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Diğer çalışma ile kaynak akımı, kaynak gerilimi ve

kaynak ilerleme hızı deneysel girdi parametreleri

olarak belirlenerek, yapay sinir ağları yöntemi ile

akma mukavemeti (N/mm²) tahminlerinin yapılması

amaçlanmıştır. Çalışmada gerçek verilerine göre

eğitilen yapay sinir ağı modelinin ileri-geri besleme

algoritması ile akma dayanımının en ideal ve

standartlara uygun değerlerde ileriye dönük

tahminlerine ulaşılmıştır.

ABSTRACT

In this study, yield strength (N / mm²) of welding

consumables was tried to be optimized by using

different welding input parameters with two

different algorithms. The general purpose of the

study; to accelerate R & D activities and reduce

costs to ensure that welding consumables are a

better quality product.

For this purpose, a hybrid model has been

developed in which artificial system clonal selection

algorithm (KSA) and Fuzzy Logic method are used

together. It has been observed that the results

obtained with% YBS-BM hybrid algorithm method

based on % Carbon, % Silicon, % Manganese inputs

are successful for optimum yield strength of E7018-

1 product. In the other study, welding current,

welding voltage and welding travel speed were

determined as experimental input parameters and

yield strength (N/mm²) estimation by artificial

neural network method was aimed. In the study, the

forward-feedback algorithm of the artificial neural

network model, which is trained according to the

real data, yields the most ideal and standards-based

predictions of yield strength.

GİRİŞ
Günümüzde üretiminin birçok alanında kullanılan

kaynaklı birleştirme tekniklerinden en çok tercih

edileni ark kaynağıdır. Ark kaynağı, metal

malzemeleri ark ısısı ile ergitme gerçekleştirip, ilave

malzeme ile birleştirme işlemidir. Kaynak

operasyonunda kimyasal kompozisyon ve parametre

seçimleri oldukça önemlidir.. Kaynak kalitesini ve

ömrünü belirleyen çıktı özelliklerinden biri olan

akma mukavemetini etkileyen parametrelerden

bazıları; akım, gerilim, ilerleme hızı ve karbon,

manganez, silisyum gibi kaynağın karakteristik

özellikleridir. Çalışmada optimal veri giriş

değerlerini ve parametrelerini ağırlık fonksiyonuna

göre elde etmek için çok amaçlı bir Yapay

Bağışıklık Algoritması ile Bulanık Mantık (YBS-

BM) hibrit algoritma kullanılmaktadır.
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SONUÇLAR
Kaynak parametreleri arasındaki etkileşim, akma

mukavemetini önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Sunulan modeller ile, kaynak akma mukavemet

özelliklerine etki eden parametreler araştırılmıştır.

Yapay Bağışıklık Algoritması ile Bulanık Mantık

(YBA-BM) hibrit algoritma deneyleri ile yapılan

uygulama sonucunda, maksimum akma mukavemeti

amaçlanarak, kaynak parametreleri giriş aralıkları

daraltılmıştır. YBA-BM hibrit algoritma modelin

tahmin ettiği giriş ve çıkış aralıkları Tablo 1’de

sunulmuştur. Karbon için gözlemlenen en büyük

hata oranı % 4,55 ortalama hata oranı ise % 2,3,

Magnezyum için en büyük hata oranı % 3,1

Silisyum için ise bulunan en büyük hata oranı %

6,7’dir.

Bu yöntem sadece en yüksek doğruluk oranını değil

aynı zamanda en az doğruluk oranı desteğini de

sunmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmanın başarısını

belirlemek amacıyla uzman kararları ile

karşılaştırma yapılmış ve sistemin sonuçlarının en

iyi optimum değerleri; düşük hata oranları ile

başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca diğer çalışma ile kaynak akımı, kaynak

gerilimi ve kaynak ilerleme hızı deneysel girdi

parametreleri olarak belirlenerek, yapay sinir ağları

yöntemi ile akma mukavemeti (N/mm²) tahminleri

yapılmıştır.

Çalışmada gerçek verilerine göre eğitilen yapay

sinir ağı modelinin ileri-geri besleme algoritması ile

akma dayanımının en ideal ve standartlara uygun

değerlerde ileriye dönük tahminlerine ulaşılmıştır.

UYGULAMA

YBS-BM Hibrit algoritmalarının uygulaması C#

programlama dili kullanılarak geliştirilen

uygulamanın ana ekranı Şekil 1’den görülebilir.

Uygulama ara yüzü ile tamamen kaynak

uzmanlarına göre aralık değerlerinin girişinin esnek

biçimde seçilmesi sağlanmıştır. Böylelikle Karbon,

Manganez ve Silisyum gibi kaynak kimyasal

değerleri ile kaynak akma mukavemetini optimize

etmek için YBS Klonal Seçim Algoritması (KSA)

kullanılmıştır.

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Yapay Bağışıklık algoritması çalışma prensibi ve

örnek akış diyagramı Şekil 2’deki gibidir.

Kaynak giriş parametrelerinin aralıklarının

maksimizasyonu alınır ve en iyi fitness akma

mukavemeti elde edilir. İterasyon sayısı programda

opsiyoneldir. Uygulamada her iterasyon sonunda

elde edilen en iyi çözümler gridde yer almaktadır.

Ayrıca program boyunca elde edilen en iyi çözüm ve

hangi iterasyonda bulunduğu bilgisi ile bu çözümü

oluşturan değişkenleri de gösterilmektedir. Ardından

Bulanık Mantık Kontrol adımlarına aralıkların

üyelik değerleri oluşturulması sağlanmaktadır.

Bulanık Çıkarım Mekanizması olarak Mamdani

fonksiyonu ve Üçgen üyelik fonksiyonları

kullanılmıştır.

Şekil 3. MATLAB’ta öğrenme, doğrulama ve test kümelerine ilişkin 

regresyon grafiği

Şekil 4. Eğitim, doğrulama ve test kümelerine ilişkin hata 

performansları

Tablo 1. YBA-BM Hata Sonuçları

Şekil 2. YBA Optimizasyon problemleri için klonal seçim 

algoritması [1].

Gerçekleştirilen tez çalışmasında diğer model olan

Yapay Sinir Ağları algoritması ile; akım, gerilim ve

ilerleme hızı parametreleri giriş olarak alınıp Akma

Mukavemeti değerleri 0,014 hata ile yakınsanmıştır.

Deneysel inceleme ve yapay sinir ağı analizleri

Şekil 3. ve Şekil 4.’te hata sonuçları gösterilmiştir.

TEŞEKKÜR
Gerçekleştirilen çalışmada sağladıkları desteklerden dolayı Oerlikon

Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş firmasına ve çalışanlarına teşekkür

ederiz.
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Şekil 1. YBA Optimizasyon Parametreleri ve Başlangıç Popülasyon 

oluşumu Uygulama Ekranı

Diğer çalışmada ise Matlab üzerinden Yapay sinir

ağları kullanılarak kaynak giriş parametreleri olan

akım, gerilim ve kaynak ilerleme hızı kullanılarak;

akma mukavemetini tahminleyen algoritma

tasarlanmıştır.



Süt Sığırcılığında Bir Yapay Sinir Ağı Modellemesi İle Kızışma 

Tespitindeki Başarım 

ÖZET  

Büyükbaş süt besiciliğinde en önemli problemlerden 

biri olan kızgınlık gösteren hayvanların 

belirlenememesidir. Bu durum maddi kayıplara 

neden olmaktadır. Bu çalışmada, sürü yönetim 

sisteminin uygulandığı bir işletmede yetiştirilen 

siyah alaca ırkı sığırlardaki kızgınlık tespitinin, 

yapay zekâ yöntemleri kullanılarak, en az yanılma 

payı ile tespiti amaçlanmıştır. Bunu sağlamak üzere 

çalışma kapsamında kurulan yapay sinir ağı 

modelleri ile kızgınlık doğruluk oranı tespit edilmiş; 

bu doğruluk oranlarının, veri setinin her 

eğitilmesinde %85 ile %93 arasında değiştiği 

gözlemlenmiştir. 

ABSTRACT  
One of the most important problems in 

bovine milk fattening is the inability to 

identify the animals that show anger. This 

situation causes material losses. In this study, 

it was aimed to determine the estrus detection 

in black pied cattle reared in an enterprise 

using herd management system with the least 

error rate by using artificial intelligence 

methods. In order to achieve this, anger 

accuracy rate was determined with artificial 

neural network models established within the 

scope of the study; it was observed that these 

accuracy rates ranged between 85% and 93% 

for each training of the data set. 

GİRİŞ  
Biyolojik özellikleri sebebiyle hayvansal 

ürünler, beslenmemizin vazgeçilmez bir 

parçasıdır. İnsan vücut ağırlığının her bir 

kilosu için günde 1 gr protein tüketmelidir. 

Protein kaynağı olarak büyük baş hayvanlar 

önemli kaynaktır. Fakat büyükbaş 

hayvancılıkta kızgınlık tespiti önemli 

sorundur. Kızgınlığın doğru tespiti için ilkel 

yöntem olan gözlem yöntemi başarı oranı 

%40 ile %50 arasında bir  orana sahiptir. 

Kızgınlığın tespitinde farklı yöntemler olarak 

yapay zeka, makine algoritmaları 

kullanılmıştır. Fakat bu yöntemlerin bazıları 

yavaş veya başarı oranı düşüktür. Bu 

çalışmada kızgınlık için hızlı ve yüksek 

oranda belirlemeyi amaçlamaktadır. 

İlhan Tarımer ; İrfan Sarıca  
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
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SONUÇLAR  
Bu çalışmada, 88 büyükbaş hayvana ait farklı 

yapay sinir ağı modelleri kurularak kızışma 

olanların tespitine yardımcı olacak bir 

yöntem geliştirilmiştir. Bu ağ için 84111 

veriden %70’i, eğitim verileri olarak, %15 

test verisi; %15’ini, geçerlilik işlem verisi 

olarak belirlenmiştir.  Gerçek verilerle elde 

edilen veriler arasındaki korelasyon katsayısı 

(0.85-0.93) %85-93’dür. Bu çalışmadaki YSA 

modelinin üretmiş olduğu sonuçların gerçeğe 

en kuvvetli biçimde yaklaştığı gösterilmiştir. 

Şekil 1. Sürü yönetim sistemlerinde yapay zeka temsili 

gösterim 

Şekil 3. Şekiller, 24 punto, TNR, KOYU olmalıdır. 

YÖNTEM  

Yapay sinir ağları, çeşitli bilim dallarına ait 

problemlerin çözümünde gün geçtikçe artan 

bir ivmeyle uygulanarak çözümü 

kolaylaştırmaktadır. Yapay sinir ağları 

günümüzde akıllı tarım uygulamalarında her 

geçen gün teşhis ve tahmine dayalı çalışmalar 

için kullanım alanları artmaktadır. Otomatik 

sağım sistemlerinde “kızışma” tespiti 

işlerinde işletme sahiplerine büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Bu çalışmada materyal olarak 

ileri beslemeli geri yayımlı yapay sinir ağları 

kullanılmıştır. 

. 
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Şekil 2. İleri beslemeli geri  yayılımlı  yapay  sinir ağı. 

Bu çalışmada 88 hayvana ait 2 kategoriden 

oluşan veriler alınmıştır. Bu veriler MATLAB 

ortamına girilerek “nntool” komutu ile 

çalıştırılmış, toolbox yardımıyla 

sınıflandırılmıştır. Bu veriler 88 siyah alaca 

ırkı sığıra ait 84111 satır örnekten oluşmuştur. 

Bu 2 kategorik durum, otomatik sürü yönetim 

sistemlerinden (Hareket Sayısı Değişim 

Oranı, Geviş Sayısı Değişim Oranı) ibarettir. 

Hareket 

değişimi 

Geviş 

değişimi 

Tam 

kızıştığı 

zaman 

Hareket 

değişimi 

Geviş 

değişimi 

Tam 

kızıştığı 

zaman 

3 0 0 … … …. 

6 0 0 13 -18 0 

6 0 0 12 -16 0 

6 0 0 13 -6 0 

2 0 0 4 -9 0 

2 0 0 4 -17 0 

1 0 0 2 -15 0 

11 0 0 -1 -10 0 

11 0 0 -2 -11 0 

7 0 0 -1 -14 0 

4 0 0 0 -9 0 

25 7 0 4 -4 0 

… … …. 6 0 0 

Çizelge 1. YSA Modellemesinde Eğitilen Kızışma Değerleri 

Şekil 4. Matlap kodları ile oluşturulan yapay sinir  

ağının eğitim sonuçları 

Şekil 3. Eğitim sonuçları değerlendirmesi 



Real-time Estimation of Low Density Polyethlene-Tubuler(LDPE-T) 
Product Quality with Machine Learning Algorithms
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RESULTS
XGBoost model predicts correct quality results with ~98% accuracy. Shorter
MTTR of engineers to low quality batches in production. Improvement in
confidence of resolving problems in production through narrower intervals.
Improvement in overall quality of LDPE-T G03-21T production. Prediction is
accurate as %70 for 2.nd quality products and %56 on 3rd quality products.

X FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

PHD sensor data

Plant production recordings

Lab quality reports

Data starting from 
2017 is used

Good: First class

Near prime

Bad: 2-1 and 2-2

Online quality results

§ Model predicts correct quality results with ~98% accuracy. Prediction accuracy for near-prime and bad 
quality batches can not be defined due to low number of incidents in them

§ Model will be tested as a prototype for 6 months to observe its prediction power, especially in near-
prime and bad quality batches 

Model:

ÖZET
Polimer ürün türlerinden olan AYPE-T granül olarak üretilmektedir. Kapalı
sürekli sistemde üretilen ürün plastiğin önemli hammaddesidir. Bu ve benzer
ürünlerin kalitesi (1-2-3. sınıf ürün) laboratuvarda kimyasal ve fiziksel
analizler yapılarak belirlenmektedir. Analizin 3-4 saat sürmesi üretilen ürün
kalitesinin geç öğrenilmesine ve böylece kötü kaliteli ürünün geç öğrenilmesi
ile maddi kayıp oluşmaktadır. Bu tezde fabrikanın reaktör bölgesinden 133
sensorun 2 senelik verisi ve laboratuvar sonuçları konsolide edilerek
denetimli makine öğrenmesi algoritmaları ile tahmin edilmiştir. En isabetli
tahmin XGBoost [1] algoritması ile elde edilmiştir. Eğitilmiş modele ürün
kalitesi tahmin edilmesi için 133 sensorun anlık değerleri girilmektedir ve
tahmin edilen sonucu fabrikanın kontrol sistemi ile operatörlere
sunulmaktadır. XGBoost, yüksek verim ve esnek olmak için tasarlanmış
optimize bir gradyan artırma [2] algoritmasıdır.

ABSTRACT
LDPE-T is a granule shape polymer type, produced in industrial closed
continuous system. LDPE-T is the main raw material of the plastic. The
quality (first, second, third class products) of the products like LDPE-T is
determined by the multiple chemical and physical lab analysis which takes
3-4 hours. Long-lasting analyze duration lead to financial loss if off-spec
products manufactured. In order to predict the real time quality of the
manufacturing product, 133 sensors data from the reactor section of the plant
and previous 2 years lab results consolidated and machine learning algorithm
built. The objective function of the machine learning algorithm is to predict
the quality of the real time production and show the quality to plants
technicians. The best prediction is obtained with XGBoost algorithm.
XGBoost is an optimized distributed gradient boosting library designed to be
highly efficient, flexible and portable.

INTRODUCTION
LDPE-T quality prediction model will enable plant to see quality results
instantly and adjust production parameters accordingly for G03-21T grade.
Polyethlylene aslo known as PE, high crystalline non-polar thermoplastic
and lightweight synthetic resin made from polymerization of ethylene. PE
is an easily meltable and reshapable industrial product. Thus, PE widely
used in open food bags and medical devices coverage. The most common
types of PE are LDPE-T, LDPE, HDPE, LLDPE and UHMWPE. Among
them, LDPE-T (Low Density Polyethylene Tubuler) production is the
subject of this thesis. The global low-density polyethylene market is
estimated to be around $ 31 billion in 2017. The market is expected to
reach $ 39 billion by 2023.
The aim of this thesis is to determine the quality of the real-time prediction
with machine learning algorithms by using historic production and
laboratory analyze results for previous years and prescribe action plans for
plant authorities. It is targeted to develop a preventive system that provides
warning, suggestion and decision support mechanism to operators,
technicians and engineers in the factory and laboratory, in the case of off-
spec quality production. In addition to the decision support mechanism,
side benefits of the thesis will be energy efficiency, process digitization and
revenue increase. Below diagram 1 explains the as is and to be conditions.
And diagram 2 shows the data flow in the plant.

Toghrul Karimli1, Osman ÖZKARACA2
1 Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı 

APPLICATION
The lifecycle of the problem from idea to implementation and methodology are
shown in the Figure 1. Data sources, consolidation and result of the model
shown in Diagram 3. In this thesis, petrochemical industrial data sets is used
and one of the ensemble machine learning algorithms, XGBoost classification is
used.

Figure 1. Work principle and model development process

AS IS

Quality 
results are 
received after 
~5-8 hours

Production 
batch is 
collected for
~3.5 hours

Batches are 
tested for 
quality in 

labs

To Be

Real-time quality 
prediction

Optimal intervals for 
production parameters

Diagram 1. AS IS situation and aimed results

Diagram 2. High level industrial data flow
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Diagram 3. Data Sources, ML model and result configuration
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In Silico Identification of Host Receptor-Adenovirus Protein 

Interactions Contributing to Host Specificity

ABSTRACT

Adenoviruses(AdV) are large double-stranded DNA

viruses that infect a wide range of vertebrates and

can shift hosts. They can cause serious infections in

human, especially in young children and elderly.

In this work, our goal is to predict host specificity of

an adenoviruses. For this purpose, we first collected

human receptors that are involved in the uptake of

adenoviruses into cells. We have identified 6 human

receptors and their isoforms located in cellular

membrane. We, then, computed these human

receptor’s orthologs in 297 other adenovirus host

organisms using BLASTP. In parallel, we created a

library of fiber proteins from various adenovirus

species infecting different host organisms. We

currently have 1450 fiber proteins from 5

adenovirus genus. We are developing a pipeline for

predicting host specificity of adenovirus using a

machine learning based PPI prediction methods.

We anticipate our work can be leveraged for early

detection of host shifts in adenoviruses.

ÖZET
Adenovirüsler(AdV), birçok omurgalıyı enfekte

edebilen ve konakları arasında geçiş yapabilen

büyük çift sarmallı DNA virüsleridir. İnsanlarda,

özellikle küçük çocuklarda ve yaşlılarda ciddi

enfeksiyonlara neden olabilirler.

Bu çalışmada hedefimiz, bir adenovirüsün konak

özgüllüğünü tahmin etmektir. Bu amaçla, ilk olarak,

insanda adenovirüslerin hücre içine alınmasında rol

alan adenovirüs reseptörlerini derledik. İnsan hücre

zarında 6 tane reseptör ve bu reseptörlerin

izoformlarını belirledik. Bunun ardından BLASTP

kullanarak diğer 297 konak organizmadaki insan

reseptör ortoluğunu hesapladık. Eş zamanlı olarak,

organizmaları enfekte eden birçok adenovirüs

türünden fiber proteinleri kütüphanesi oluşturduk .

Şu an itibariyle 5 farklı adenovirüs genus’undan

1450 fiber proteinimiz bulunmaktadır. Adenovirüs

konak özgüllüğünü tahmin etmek için makine

öğrenmesi temelli protein-protein etkileşim

metodlarını kullanarak bir çalışma dizini

geliştiriyoruz.

Gelecekte, çalışmalarımızdan adenovirüslerin

konaklardaki kaymalarının erken tespiti için

yararlanılabileceğini düşünüyoruz.

INTRODUCTION

Adenoviruses are well characterized viruses

and are gaining increasing interest, in recent

years, due to their therapeutic/biotechnology

uses and public health impact. For instance,

only the Centers for Disease Control and

Prevention (CDC) in United States, released

over 2000 notices about adenovirus infection

outbreaks. Similarly, the World Health

Organization (WHO), reported thousands of

adenovirus infection outbreaks worldwide.

The increasing interest in adenoviruses is also

reflected in number of PubMed indexed

publications about Adenoviruses that is

almost doubled in last two decades, (see

Figure 1).
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We tuned e-value and overlap thresholds to

find at least one CXAR homolog in each

host. Since not all host organisms had

complete proteomes, we managed to compute

Human AdV receptor orthologs in 48 of

them.

Identification of AdV Fiber Proteins: We

searched UniProKB AdV proteins’ names

using terms such as “fiber”, “fibre”.

Furthermore, to be able to compute

uncharacterized fiber proteins, BLASTed this

initial list all AdV protein sequences. We

ended up with 1450 fiber proteins from 5

different genus under Adenoviriade family.

(Figure 2).

Figure 2. Five genus for the collected fiber proteins under 

Adenoviridae family.

Prediction of Host Receptor-AdV Fiber

Protein Interactions: As a preliminary

work, we used one publicly available virus-

host PPI prediction tool HoPItor [Basit, 2018]

to test their sensitivity/specificity on our data.

RESULTS

Through this work, we created a valuable

dataset to support in silico adenovirus

research that contains AdV receptors from 48

different organisms and 1,450 AdV fiber

proteins with their host annotations.

As we predicted interactions between

selected AdV fiber proteins and CXAR

receptors from diverse taxa using HoPItor

(Figure 3). The predictions are promising as

they did not report any cross-species CXAR-

fiber protein interactions. This part will be

expanded by addition of new PPI prediction

tools and by including all possible fiber-host

protein interactions and critically assess their

performance.

Figure 3. Host CXAR- AdV fiber protein interactions 

Figure 1. The of PubMed-indexed publications about 

adenoviruses decades since 1950s.

AdVs attachment to the host cells is triggered

by a close interaction between a host cell

receptor and AdV fiber knob domain. Human

AdV types interact with receptors such as

CAR or CD46. AdV uptake happens via

endocytosis supported by secondary

interactions of the penton base with αv

Integrins [Wickham, 1993]. Hence, host

receptor-and AdV fiber protein interaction

(PPI) plays an important role in initiation of

infection.

In this study, we investigated host receptor-

adenovirus fiber protein interactions that

leads to adenoviruses’ host organism

specificity. For this purpose, we first

identified host receptor and adenovirus fiber

proteins spanning several host organisms and

adenovirus strains. We are now developing

methods to predict host receptor- adenovirus

fiber protein interactions with the goal of

creating a pipeline to determine potential

pathogenicity of an adenovirus strains for a

given host.

METHOD

Collection of Human AdV Receptors: We

searched UniProt Knowledgebase

(UniProtKB) [The UniProt Consortium,

2017], for human proteins containing

adenovirus keyword to identify 198 human

receptor candidates. Then we manually

curated using literature and narrowed it down

to six human proteins (e.g. CXAR) and

included their 27 non-secreted isoforms using

UniProtKB annotations.

Identification of non-Human AdV Host

Organisms: From 29,000 Adenoviridae

proteins in UniProtKB, we identified 297

AdV host organisms spanning a wide range

of taxa including mammalians to birds. The

hosts are either extracted from UniProtKB

virtual host annotations, or, in their

absence(in majority cases), computed from

AdV organism names.

Computation of AdV receptor orthologs:

We BLAST'ed 32 human AdV receptor

candidates against 297 host organism proteins

downloaded from UniProtKB.

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU



Cordyceps m�l�tar�s (L.) Fr. and Med�cal Importance 
Gülç�n TEVLİM, Hakan ALLI

Mugla Sıtkı Koçman Un�vers�ty, Faculty of Sc�ence, Department of B�ology, Mugla, Turkey 

Spec�es:Cordyceps m�l�tar�s (L.) Fr. (1818) 

D�v�s�o:Ascomycota

Subd�v�s�o: Pez�zomycot�na

Class�s: Sordar�omycetes 

Class�s: Sordar�omycetes 

Subclass�s: Hypocreomycet�dae 

Ordo: Hypocreales 

Genus: Cordyc�p�taceae 

 MATERIALS & METHODS
Fung� samples were collected from İstanbul �n 15th 
December 2017; 09th December 2019. Dur�ng field 
stud�es, necessary morpholog�cal and ecolog�cal features 
of the samples were noted and they were photographed. 
Thereafter they were taken to the fungar�um for necessary 
macroscop�c  and  m�croscop�c  �nves t �ga t �ons . 
Ident�ficat�on was performed w�th the a�d of the l�terature 
(Bre�tenbach and Kränzl�n, 1984; Hansen and Knudsen, 
2000). The �dent�fied samples were depos�ted at Mugla 

 RESULTS & DISCUSSION
Macroscop�c and m�croscop�c features 
Stromata club or clavate shaped, d�v�ded �nto fert�le and 
ster�le parts (F�gure E,F,G). Fert�le part 10-30 ×5-12 mm, 
redd�sh to dark orange, roughened by ost�oles from the 
orange per�thec�a (F�gure 2). Ster�le part 30-40 ×5-10 mm, 
yellow, pale o red orange, somet�mes motted w�th orange. 
Per�thec�a 550-700 × 250-400 μm. broadly ovo�d, sem�-
�mmersed, Asc� 350-400 × 3~4 μm, narrowly cyl�ndr�cal, 
e�ght-spored, break�ng part �nto many �nd�v�dual spores 
(F�gure B). Ascopores filamentous and septate, smooth and 
hyal�ne. up to 300× 1 μm, part of spores 3-4 × 1 μm, 
cyl�ndr�cal to fus�form. 
Ecology: Autumn, paras�te on larva or pupa of lep�dopteran 
�nsects (Wang et al., 2008).
Spec�men exam�ned: 
TURKEY-İstanbul: Ş�le, Kömürlük, on bur�ed  pupae, 
among mosses, near p�ne, 41° 03'N-29°25' E, 205 m, 
15.12.2017, Allı 6848; Umran�ye, Kent Ormanı, 41° 03'N-
29°06‘, E, 203 m, 09.12.2019, TVL 001.
 The ant�ox�dant and cell protect�ve propert�es of 
Cordyceps m�l�tar�s are known. Therefore, I th�nk �t may 
have ant�cancer effects. I plan to �nvest�gate poss�ble 
ant�cancer effects �n the future. 

Ç�zelge 1. Class�ficat�on of Cordyceps m�l�tar�s. 

 ÖZET 
Cordyceps m�l�tar�s, �nsanlar tarafından uzun yıllardır  tanınan ve 
kullanılan dünyaca ünlü tıbb� b�r mantardır. Bu mantarın b�rçok 
ülkede kültürü yapılmaktadır. Cordyceps  mantarından elde ed�len 
ürünler özell�kle bağışıklık s�stem�n� güçlend�rmek �ç�n kullanılır. 
Bu nedenle çeş�tl� hastalıklarda ve tıbb� koşullarda sağlık açısından 
önem� büyüktür.. 

 ABSTRACT 
Cordyceps militaris �s a world famous med�c�nal mushroom that has 
been known and used by the people for a long t�me. Cordyceps 
mushroom �s cult�vated �n many countr�es and the products obta�ned 
from th�s spec�es are espec�ally used to boost �mmune system. 
Therefore, �t �s very �mportant for health �n var�ous d�seases and 
med�cal cond�t�ons.

 INTRODUCTION
Cordyc�p�taceae �s a fam�ly of the order Hypocreales w�th�n 
the d�v�s�on Ascomycota. Members of the fam�ly produce 
pall�d or br�ghtly p�gmented and fleshy stromata or 
sub�culum, superfic�al to completely �mmersed per�thec�a, 
and or�ented at r�ght angles to the surface of the stroma, 
cyl�ndr�cal asc� w�th th�ckened apex, cyl�ndr�cal and 
mult�septate spores d�sart�culat�ng �nto part-spores or 
rema�n�ng �ntact at matur�ty (K�rk et al., 2008; Sung et al,, 
2007).
Cordyceps m�l�tar�s (L.) L�nk �s the type spec�es of the 
genus wh�ch �s an obl�gatory paras�te on larva or pupa of 
lep�dopteran �nsects (Wang et al., 2008). It �s reported many 
parts of the world, from sub-trop�cal to temperate reg�ons. 
C. m�l�tar�s conta�ns a number of act�ve components such 
as cordycep�n, polysacchar�des, ergosterol, and mann�tol. 
Due to �ts b�olog�cal and pharmaceut�cal act�v�t�es, C. 
m�l�tar�s has long been known as a one of the most 
�mportant med�c�nal fung� (Patel and Ingalhall�, 2013; Re�s 
et al., 2013).

 It is well known as a rare and exotic medicinal genus which 
has been a highly regarded corner stone of Chinese 
medicine for centuries. The members of the genus includes 
a broad range of compounds that are considered nutritional 
and a various bioactive constituents such as antimicrobial, 
antiinflammatory, antioxidant, immunomodulatory or 
antitumor agents have been reported from Cordyceps 
species (Holliday and Cleaver, 2008; Das et al., 2010).
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ORTACA (MUĞLA) İLÇESİ MAKROFUNGUSLARI 

ÜZERİNE TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR

ÖZET

Bu çalışmada Ortaca (Muğla) ilçesinin farklı

lokalitelerinden 2014-2019 yıllarında özellikle

sonbahar ve ilkbahar aylarında yapılacak olan arazi

çalışmalarıyla farklı makrofungus türleri toplanarak

taksonomik sınıflandırılması yapılmıştır. Toplanan

makrofungus örneklerinin yenilebilir, yenilemez ve

zehirli özellikleri belirlenmiştir.

Bu çalışma Muğla ili Ortaca İlçesinin makrofungus

florasının ortaya çıkarılması adına yapılan ilk

çalışma olacaktır.

ABSTRACT
In this study, different macrofungi species were

collected and taxonomic classification was made by

field studies which will be carried out especially in

autumn and spring in 2014-2019 from different

localities of Ortaca (Muğla) district.

Edible, inedible and toxic properties of macrofungi

samples were determined.

This study will be the first study to reveal the flora

of the macrofungi of Ortaca district in Muğla.

Serdal KURU1, Hakan ALLI2

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Muğla
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SONUÇLAR 
Daha önce yapılmış olan taksonomik

çalışmalar incelendiğinde, çalışma alanı

olarak belirlenen Ortaca (Muğla) ilçesi

sınırları içerisinde makrofunguslarla ilgili

bir çalışma yapılmadığı görülmekle beraber

ilçenin makrofungus florasının ortaya

çıkarılması adına yapılan ilk çalışma

olacaktır.

Ortaca (Muğla) ilçesinde makrofunguslar

üzerine yapılacak taksonomik bir çalışma

ile önemli bir eksikliğin ortadan

kaldırılması düşünülmektedir.

Araştırma alanı makrofungusların

gelişmeleri için gerekli ekolojik şartları

taşıdığından dolayı oldukça zengin olduğu

tahmin edilen tür çeşitliliğinin ortaya

çıkarılması büyük önem taşımaktadır.

Yapılan arazi çalışmalarında 274 adet

takson toplanmış ve laboratuvarda teshiş

çalışmaları devam etmektedir.

YÖNTEM

Arazi çalışmaları; 

Çalışmada kullanılacak makrofungus

örnekleri araştırma alanının farklı

lokalitelerinden sonbahar ve ilkbaharda

toplanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında

bulunan örneklere numara verildi ve bu

numaralarla birlikte örneklere ait özellikler

(renk, koku, salgı vb.) ve ekolojik özellikler

arazi defterine kaydedildi. Örnekler ayrı ayrı

paketlenerek laboratuvara getirildi, spor

baskıları alınarak kurutuldu ve sonra

numaraları ile birlikte kilitli torbalara

konulup Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Fen Fakültesi Fungaryum’unda saklandı.

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

GİRİŞ

Muğla ili Ortaca ilçesinin özellikle ormanlık

alanları, dere kenarları, çayırlık alanlarında

yetişmekte olan makrofungus türleri

toplanarak, laboratuvar ortamında teşhisleri

yapıldı. İlçenin makrofungus tür çeşitliliğinin

ortaya konulması ve ülkemizin fungal

biyoçeşitliliğine katkı sağlanması

amaçlanmaktadır. Bölgeden ülkemiz

makrofungus florasına yeni kayıtlar

eklenmesi de amaçlanmaktadır. Bölgedeki

yenen mantarların ortaya konulması, bu

mantarlardan yararlanılması (farmakoloji,

alternatif tıp vb.) yenen mantarlardan elde

edilecek ekonomik gelirin artmasına yardımcı

olmasıdır. Zehirli türlerin belirtilmesiyle bu

konuda bölge halkının bilinçlendirilmesi,

amaçlar arasında yer almaktadır.

Şekil 1. Ortaca ilçesi (çalışma alanı)

Şekil 5. Araziden toplanan mantar örnekleri

Laboratuvar çalışmaları; 

Makrofungusların teşhisinde makroskobik

karakterler (Şapka, Lamel, Por, Etli Kısım,

Sap Özellikleri) ve mikroskobik karakterler

(Spor rengi ve boyutları, Askus, Bazidyum,

Sistid, Parafiz özellikleri) çok büyük öneme

sahiptir. Ayrıca sporların çeperlerinin özelliği

(amiloid veya inamiloid) ve lamel tramasının

özelliği de (homomerous, heteromerous), tür

tayinlerinde kullanılan özelliklerdir.

Makrofungus teşhisinde kullanılan bir diğer

özellikte spor baskısı rengidir. Ayrıca teşhis

sırasında materyallerin kimyasal maddelerle

olan etkileşimleri de tayin için önemli bir

kriterdir. Tüm bu özellikler laboratuvar

çalışmaları sırasında gözlemlenerek not edildi

ve çeşitli kaynaklar kullanılarak

makrofungusların teşhisleri yapıldı.

Makrofungusların mikroskobik incelemesi

için, biyoloji bölümü kriptogam

laboratuvarında bulunan stereo ve ışık

mikroskopları kullanıldı.

Makrofungus teşhisinde kullanılan 

kimyasal ayıraçlar; 

Melzer ayracı, anilin mavisi, NH4OH, nitrik

asit-anilin, KOH, NaOH, demir sülfat,

metilen mavisi’ dir.

Şekil 4. Mantarların mikroskobik özelliklerinin 

belirlenmesi.

Şekil 2. Araziden toplanan mantar örnekleri

Şekil 3. L. orientalis ormanı



KÜRESEL ISINAM 

VE ETKİLERİ

Küresel ısınmaya neden

olan sera gazları nedeniyle

dünya ortalama hava
sıcaklığı +1 °C artmıştır.

Önlem alınmazsa yakın
gelecekte +1.5°C’lik artış

beklenmektedir. Küresel

ısınmanın gezegenimizde

yaptığı tahribat

tahminlerin çok ötesinde.

Termik santrallerden 

Kaynaklı Sera Gazı 

CO2 eşdeğeri 

salınımında ülkelerin 

sıralaması

Petrol Kullanımından 

Kaynaklı Sera Gazı 

CO2 eşdeğeri 

salınımında ülkelerin 

sıralaması

Grönland ve 

Antarktik 

buzul kaybı 

1850 yılından 2014 

yılına kadar küresel 

ortalama hava 

sıcaklığındaki 

değişim 

ATIKSU 

ARITMA TESİSİ

SERA GAZI 

EMİSYONULARI

GİRİŞ

Atıksuların arıtılması esnasında biyolojik

olarak parçalanabilir organik maddenin

(BOİ5) reaksiyonları sonucu açığa çıkan

sera gazı CO2 eşdeğerinin hesaplanması için

Ortaca Atıksu Arıtma Tesisi uzun

havalandırmalı aktif çamur prosesinde

oluşan reaksiyonlar matematiksel olarak

modellenmiştir.

Matematiksel modelleme Biyolojik olarak

parçalanabilir organik maddenin

oksitlenmesi ve yeni hücre sentezi

reaksiyonu, Azotlu organik madde oluşumu,

Azotlu organik maddenin oksitlenmesi

reaksiyonları Nitrifikasyon ve

Denitrifikasyon reaksiyonları ve hücre

sentezi reaksiyonları kullanılmıştır. Yapılan

çalışmada saha verileri kullanılmıştır.

X. FEN 

BİLİMLERİ 

ARAŞTIRMA 

SEMPOZYUMU

Danışman Prof. Dr. Ahmet 

BALCI,

Bora BARIN
Kötekli Mahallesi/Muğla

Küresel ısınmaya etki 

eden sera gazları 

başlıca  N2O, CH4, 

CO2

ABSTRACT

In order to calculate the CO2 equivalent of

greenhouse gas released by the reactions of

biodegradable organic matter (BOD5) during the

treatment of wastewater, the reactions formed in

the long aerated activated sludge process of Ortaca

Wastewater Treatment Plant were mathematically

modeled. Mathematical modeling Oxidation of

biodegradable organic matter and new cell

synthesis reaction, Nitrogenous organic matter

formation, Nitrogenous organic matter oxidation

reactions Nitrification and denitrification reactions

and cell synthesis reactions were used. Field data

were used in the study.
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Sera gazı üretiminde 

ülkelerin sıralaması 

ve ürettikleri sera 

gazlarının CO2

eşdeğeri

2017yılında Antarktika’daki

buzulların erime oranı

%280 artış gösterdiği tespit

edildi. 1979 ile 2001

arasında yılda 48 milyar ton

buzulun eridiği

Antarktika’da bu kaybın

2001-2017 aralığında

senede 134 milyar tona

çıktığına işaret edilmektedir.

YÖNTEM
YÖNTEM

Biyolojik reaksiyonların ampirik formülleri

kullanılarak girdiler ve ürünler hesaplanmıştır.

kullanılan formüller

1-Karbonlu Organik Maddenin Parçalanma 

Reaksiyonu:

C6H14O2N + 3,358O2 → 0,878C6H14O2N +

1,608CO2 + 0,122NH4 + 3,622H2O +

0,122OH-

2-Nitrifikasyon Reaksiyonu için:

NH4 +1,83O2+1,98HCO3 → 0,021C5H7O2N +

0,98NO3+ 1,041H2O+1,88H2CO3

3-Denitrifikasyon Reaksiyonu için:

NO3- + 1,08CH3OH + H+ → 0,065C5H7O2N

+0,47N2 +0,76CO2 + 2,44H2O

Reaksiyonlar sonucu oluşan sera gazı CO2 eşdeğeri 

belirlenmiştir. 

BOİ                306,005 tonCO2eşd./yıl

Nitr.-Denitr.            307,3939 tonCO2eşd./yıl

N2O            1312,8944 tonCO2eşd./yıl

CH4            5504,2470 tonCO2eşd./yıl

Px            1216,9727 tonCO2eşd./yıl

Reaksiyonlar sırasında oluşan sera gazlarının yüzdesi

Reaksiyonlar sonucu oluşan sera gazı CO2 eşdeğeri

uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi için

matematiksel modellemesi yapılmıştır.

Atmosferde CO2

oranının artması 

sonuç okyanusların 

Ph’sı da düşmekte ve 

çözünmüş O2 

azalmaktadır.

Çözünmüş O2’nin 

azalması  okyanus ve 

denizlerdeki 

popülasyonları tehdit 

etmektedir.

Denizlerde artan 

sıcaklık istilacı balık 

türlerinin avlanma 

sahalarını tehdit 

etmesine neden 

olmaktadır. 

BOİ5 - Px =0,023·Q·(So-S) kg eşd.CO2/gün 

Nitrifikasyon - Px =0,0003·Q·(0,02178·(So-S) + (No-N)) kg eşd.CO2/gün 

Denitrifikasyon - Px =1,182·(0,02178· (So-S) ·Q·10-3) + (( No-N)·Q·10-3) kg eşd.CO2/gün 

BOİ5  =0,7·Q·(10-3)·(So-S)  kg eşd.CO2/gün 

Nitrifikasyon =0,0026·Q·((0,021· (So-S)) + (( No-N)) 

 

kg eşd.CO2/gün 

Denitrifikasyon 

 

Küresel ısınma 

literatüre süper kurak 

alanlar gibi yeni 

terimler katmıştır.  

Atıksu Arıtım Tesisi 

Biyolojik 

reaksiyonlarından 

kaynaklı toplam 

sera gazı CO2

eşdeğeri 

8647,513 

tonCO2eşd./yıl
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Intergovermental Panel on Climate Change, Intergovermental Panel on Climate Change
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Climate Hot Map http://www.climatehotmap.org/

CO2 level https://climate.nasa.gov/



MUĞLA MERMER OCAKLARININ YARATTIĞI ÇEVRE 

KĠRLĠLĠĞĠ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

ÖZET  

Bu çalışmayla, Muğla’da bulunan mermer ocağı 

faaliyetlerinin, daha planlanma aşamasından 

başlanarak; kuruluş, işletme ve kapatma da dâhil 

bütün aşamalarında çevreye olan etkileri 

belirlenerek, çevreyle uyumlu bir şekilde nasıl 

faaliyet sürdürülmesi gerektiği ortaya koyulmuştur. 

Ayrıca çevre mevzuatı kapsamında faaliyet 

sahibinin sorumlulukları ve yapılması gerekenler 

hakkında bilgi verilerek Çevre kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerine uygun, sürdürülebilir bir 

çalışmanın nasıl yapılabileceği gibi sorular 

yanıtlanmaya çalışılmıştır. 
 

ABSTRACT  
With this study, the marble quarry activities in 

Muğla, starting from the planning stage; The 

impacts on the environment are determined at all 

stages, including the establishment, operation and 

shutdown, and how the activities should be carried 

out and demonstrated in harmony with the 

environment. In addition, within the scope of 

environmental legislation, information was given 

about the responsibilities of the marbel owners and 

the actions to be taken and the questions such as 

how to conduct a sustainable study in accordance 

with the environmental law and related regulations 

were tried to be answered. 

GĠRĠġ 

 

Ġpek ÖZAĞAÇ GEDĠK / Prof. Dr. Ġbrahim YOKAġ 
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Mermer ocağı faaliyeti esnasında ciddi 

miktarda mermer parçaları, mermer tozları 

ve atıksu oluşmaktadır. Ayrıca mermer 

ocaklarında faaliyet sırasında çeşitli atıklar 

oluşmaktadır. Faaliyetin plansız ve 

uygunsuz yapılması durumunda çevreye 

olumsuz etkisi olmaktadır. Bu nedenle daha 

planlama aşamasından başlanarak faaliyete 

son vermeye kadar tüm aşamalarda gerekli 

önlemler alınmalı ve çevre ile uyumlu 

faaliyet gerçekleştirilmelidir.  
 

ġekil 2. Arazi tahribatı ve görüntü kirliliği 

ġekil 4 ve 5. Toprak kirliliği ve arazi tahribatı 

YÖNTEM  

Muğla’da bulunan bazı mermer ocaklarına 

yerinde ziyaretlerde bulunularak, blok 

mermer üretim faaliyeti aşamalarıyla 

gözlemlenmiş ve üretim sırasında çevreye 

(hava, su, toprak, flora ve fauna vs.) olan 

etkileri belirlenmiştir. Faaliyetin çevre ye 

olan etkileri belirlendikten sonra çevreyle 

uyumlu bir şekilde, Çevre kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerine uygun, sürdürülebilir 

(çevresel-ekonomik-sosyal) bir çalışmanın 

nasıl yapılabileceği gibi sorular yanıtlanmaya 

çalışılmıştır. 

X. FEN BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA SEMPOZYUMU 

TaĢan pasa ile toprak kirliliği,  

arazi tahribatı ve erozyon 

Plansız geliĢi güzel bir faaliyet alanı 

ile arazi tahribatı ve görüntü kirliliği 

Bitkiler üzerine gelen toz 

ġekil 2. Hava emisyonu 

ġekil 3. Su kirliliği (Habertürk web sitesi, 2017) 

KarıĢık 

olarak 

toplanmıĢ ve 

yakılmıĢ 

atıklar 

ġekil 7. Atıklar ile çevre kirliliği 

ġekil 6.  Atık yağların dökülmesi ile toprak kirliliği 

ġekil 1. Mermer ocağı  (blok mermer üretimi) 

faaliyetinin çevresel etkileri  iĢ akım Ģeması 

SONUÇ 

 

 

 

 

 

 
Farkında olalım, sorumluluk alalım,  

her Ģey bizim elimizde... 

 

 

 

 

 

 

 
Güçlü bir ekonomi, bilinçli ve refah bir 

sosyal yapı, yaĢanabilir bir çevre için 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR faaliyet 

gerçekleĢtirilmelidir.  

 

Doğal kaynaklarımızdan olan mermer 

madeni, mermer ocaklarından çıkarılırken 

korunmalı, en yeni teknolojiler kullanılmalı 

ve en az zayiat verilmesine özen 

gösterilmelidir. Ġsrafı önlemek adına 

tüketim çılgınlığına göre değil ihtiyaca 

göre blok mermer üretilmelidir. Ayrıca 

pasalar atık değil artık olarak görülmeli ve 

pasa artıkları değerlendirilerek ülke 

ekonomisine katkı sağlanmalıdır. 

Ocak sahalarında havaya, suya, toprağa 

ve orada bulunan flora (bitki topluluğu) 

ile faunaya (hayvan topluluğu) zarar 

vermeyecek şekilde faaliyet 

gerçekleştirilmelidir. 

Türkiye’nin «korunan alanlar» vasfında 

olan yerlere ocak sahası ya kurulmamalı ya 

da özel izinler alınarak kurulmalıdır.  

Ocak sahalarında çalışan personele çevre 

ve atık yönetimi konusunda eğitim ve 

bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmalı, 

faaliyet sırasında oluşacak atıkların 

toplanması ve bertarafı ile çevre kirliliği 

önlenmelidir.  

Mermer ocağı faaliyetlerinin, daha 

planlanma aşamasından başlanarak; 

kuruluş, işletme ve kapatma da dâhil bütün 

aşamalarında çevre kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerine uygun faaliyet 

gösterilmelidir. Aksi durumunda idari para 

cezası uygulanmaktadır. 
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Disturbance observer implementation of SCARA Robot with 

MATLAB simulation.

ÖZET :

Bu çalışmada SCARA PRPR tipi robot manipülatör

tasarımı ve uygulaması sunulmaktad. İlk olarak,

SCARA robotu mekanik hesaplamalara göre dizayn

edildi. Daha sonra, robotun ileri ve ters kinematik

denklemleri D-H parametreleri ve analitik metotlar

kullanılarak türetilir. Robot üzerindeki kuvvet

etkilerini açıklayan dinamik analiz MATLAB

simülasyonu ile birlikte sunulmaktadır. Robot iki tür

güçten etkilenir. İlk olarak, robotun

modellenmesindeki belirsizlik nedeniyle iç kuvvet

oluşturulur, örneğin robotun bağlantı noktalarında

sürtünme meydana gelir. İkincisi, son efektörün

konumunu etkileyen dış faktörlerden dolayı ortaya

çıkabilecek dış kuvvet. Dış kuvvet, hedef

koordinatlara ulaşmada hatalara neden olur. Bu

çalışma, bu problemi bir gözlemci algoritması

kullanarak çözmeyi amaçlamaktadır.

ABSTRACT :
In this study, a SCARA PRPR-type robot

manipulator design and implementation is

presented. Firstly, the SCARA robot was designed

according to the mechanical calculations. Then,

forward and inverse kinematic equations of the

robot are derived by using D-H parameters and

analytical methods. The dynamic analysis which

explains the force effects on the robot is presented

together with MATLAB simulation. The robot is

affected by two types of forces. First, the internal

force is formed due to the uncertainty in modeling

the robot, for example friction occurred at the joints

of the robot. Second, the external force which can

occur due to the external factors that affect the

position of the end effector. The external force

causes errors in reaching the target coordinates. This

study aims to solve this problem by using a

disturbance observer algorithm.

INTRODUCTION :
In this thesis, we focus on a particular kind of

industrial robot, the selective compliance

assembly robot arm (SCARA) with 4

degrees-of-freedom manipulator. SCARA

robot can be used in industrial applications

such as CNC machines. The robot includes

the 4 motion RRPR which are rotational and

prismatic motion[1]. The structural design for

this robot includes the base and joints. The

figure below illustrates the design structure

for this robot. This study focuses on the

analysis of kinematics and dynamics for this

robot and applies this equation in Mat-Lab to

obtain the required results. The study analysis

firstly the forward kinematics, and soecondly

inverse kinematics and then dynamics of

motion [2].
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EXPECTED RESUITS :
When the robot is effected by any external

forces, it will overcome and compensate this

force with an opposite force to maintain the

robot in original position.

Fig 1. SCARA ROBOT

Fig 2. Block diagram of disturbance observation and rejection algorithm.

METHODOLOGY:
Firstly, the SCARA robot was designed

according to the mechanical calculations.

Secondly, forward and inverse kinematic

equations of the robot are derived by using D-

H parameters and analytical methods.

Thirdly, analysis is realized on dynamics to

explain the force effects on the robot.

Finally, after obtaining the all matrices from

this analysis this model will be implemented

with Mat-Lab program.

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

OBJECTIVE :
The main objective in this study design

observer system to compute the disturbance

source so that the robot can track the required

path if a robot is affected by an force.

The robot is affected by two types of forces:

1. Internal force:

It is formed due to the uncertainty in

modeling the robot, for example friction

occurred at the joints of the robot.

2. External force:

Which can occur as an effects of the external

forces that effect on the end effector[3].

The below figure illustrate block diagram of disturbance observer and rejection algorithm , in the

beginning the robot in the desired point and through the Cartesian point into inverse kinematic to be

know the unknown angle of the robot and then trajectory path of the robot . The controller deals

with online data from the robot and the reference of trajectory than the output is torque. The

disturbance observer deals with two data the exact angle is first from the plant and the control

torque is second data from controller and the final output in here is applied torque, this torque

obtained from dynamic equation to be know the affected torque from disturbance source .The error

is different between torque controller and applied torque than released data to the plant to be track

the required path.



USING PLASMA AS ELECTROMAGNETIC ABSORBER AND 

INVESTIGATING OF RADAR CROSS SECTION REDUCTION EFFECT

ABSTRACT

Radar Cross Section (RCS) can be defined as the measure of how much of the incident electromagnetic waves reflected

back on the object or the amount of visibility in the radar. Low RCS does not necessarily mean complete invisibility,

but should be considered as detectable at later and closer distances. The concept of RCS, which stands out especially in

military applications, is a significant parameter for the success of the operation and survivability. RCS comparison

among different vehicles is shown in Fig.1. For this purpose, methods such as changing the geometry of the object

(Fig.2) or coating the surface with Radar Absorbing Material (RAM) are used to reduce RCS. In this study, in addition

to these methods, the plasma layer formed on metal surfaces for absorbing electromagnetic energy will be examined

and RCS reduction effect will be determined.
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X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

INTRODUCTION

Plasma is the fourth state of matter and can

be produced from neutral gas molecules by

an ionization procedure. Gas molecules

become conductive when ionized and

thanks to the free electrons in the plasma,

the conductivity is high. The frequency

band of plasma can be controlled by its

electron density profile without shaping [1].

There are several important reasons for

using plasma structures as absorber of

electromagnetic waves; plasma provides

high absorption performance, light weight,

easy operation and cost-effective[2].

The main objectives of this study;

• Design of plasma producer circuit and

TX/RX antennas operating between

1-3.2 GHz frequencies to be used in

experiments

• Investigation of electromagnetic energy

absorbing effect of plasma layer formed

on metal surfaces

• Determine plasma properties for

optimum absorption performance

ÖZET

Radar Kesit Alanı (RKA) cismin üzerine gelen elektromanyetik dalgaların ne kadarını geri yansıttığının ölçüsü veya

radardaki görünürlük miktarı olarak tanımlanabilir. Düşük RKA’ya sahip olmak tamamen görünmezlik anlamına

gelmemekte fakat daha geç ve daha yakın mesafelerden tespit edilebilme olarak düşünülmelidir. Özellikle askeri

uygulamalarda öne çıkan RKA kavramı, harekatın başarısı ve hayatta kalabilme adına önemli bir parametredir.

Farklı platformlar için RKA karşılaştırması Şekil.1’de gösterilmiştir. Bu maksatla, cismin geometrisinin

değiştirilmesi (Şekil.2) veya yüzeyinin Radar Soğurucu Malzeme (RSM) ile kaplanması gibi yöntemler RKA

düşürmek için kullanılmaktadır. Bu yöntemlere ek olarak bu çalışmada, elektromanyetik enerjiyi soğurucu olarak,

metal yüzeyler üzerinde oluşturulan plazma katmanı incelenecek ve RKA düşürücü etkisinin tespit edilmesi

üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Bandwidth can be enhanced by opening

notches on the antenna surface or

changing their width [3]. In order to

increase the bandwidth as much as

possible, analyzes have been made on

different shaped antennas, shown in Fig.4.

METHODOLOGY

A high-voltage circuit is simply designed to

create a plasma coating on metal surfaces.

CONCLUSIONS

The expected result of this study is to find

an applicable method for decreasing Radar

Cross Section by investigating performace

of plasma coating as an electromagnetic

absorber. At the end, this will enlight us to

produce next generation applications, a

naval ship or aircraft totally surrounded by

plasma shield , with minimum RCS, shown

in Fig.6 and Fig.7.

 

Spectrum 
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TG RF In 

Metallic 
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Figure 1. Example RCS illustration

Figure 2. Stealth naval unit by shaping

Figure 4. Antenna design trials to 

increase bandwidth

In this study, the test setup shown in Fig.5

will be prepared, the difference in signal

level between the receiving and

transmitting antenna will be determined

using the spectrum analyzer and the

absorption performance of the plasma

formed on the metallic reflector surface

will be examined.

Figure 5. Experimental test setup

Figure 6. A Ship Surrounded Plasma Cloud

Figure 7. An Aircraft (SU-27IB) Surrounded

Plasma Cloud [2]

Figure 3. Basic circuit to generate plasma



LOW NOISE, WIDE BANDWIDTH TRANSIMPENDACE 

AMPLIFIER DESIGN FOR OPTICAL APPLICATIONS

ABSTRACT

In recent years sensor applications take a very

important role in the electronics industry. These

applications use an electronics sensor that produces

a signal. These signals are low. In optical

applications, amplifiers and analog front-end

circuits are very important circuit blocks in analog

electronics. Especially in the optical system, the

current generated from a photodiode,

photomultiplier tubes are generally low. Also, most

of the signal processing occurs in the voltage

domain. This low current has to be amplified. The

current to voltage amplifiers are also called

transimpedance amplifiers. Transimpedance

amplifiers are used to convert the low current signal

to voltage.

The main purpose of this thesis is to design and low

noise, wide bandwidth transimpedance amplifier for

these optical applications.

In the electronics industry, there are companies have

TIA solutions, but these solutions are very

expensive. In this thesis, we designed an analog

front-end circuit block to amplify the low current

signal which has low noise, robust, wide bandwidth,

stable at low cost. To design this analog front-end

circuit block we cared PCB design rules, multilayer

PCB stack-ups rules and also component selection.

ÖZET
Son yıllarda elektronik endüstrisinde sensör

uygulamaları çok önemli rol oynamaktadır. Bu

uygulamalar sinyal üreten elektronik sensörler

kullanır. Bu sinyaller düşük sinyallerdir. Optik

uygulamalarında yükselteç ce analog ön-yüz

devreleri çok önemli devre blocklarıdır. Özellikle

optik sistemlerde fotodiyot, fotoçoğaltıcı tüplerden

üretilen sinyaller genellikle düşüm akımlıdır. Ayrıca

çoğu sinyal işleme işlemi voltaj alanında yapılır. Bu

sebeple bu düşük akım yükseltilmedir. Akım gerilim

dönüştürücleri transempedans yükselteçleri olarak

da tanımlanır.

Bu tezin ana amacı optik uygulamaları için düşük

gürültü, geniş bandgenişliğidne sahip

transempedans yükselteci tasarlanmasıdır.

Endüstride TIA çözümleri sunan şirketler

bulunmaktadır fakar bu çözümler çok pahalıdır. Bu

tez ile düşük gürültü, gürbüz, geniş band genişliğine

sahip, stabil ve ucuz bir analog ön yüz devre bloğu

tasarlanmıştır. Tasarım süresinde PCB tasarım

kuralları, çoklu katman PCB tasarım kuralları ve

malzeme seçimine önem gösterilmiştir.
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Figure 1. Diagram of Analog Front-end Circuit Design

METHOD

At the first stage in order to convert an input 

current source into an output voltage, 

transimpedance amplifier will be used.

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Figure 3. Second Layer of DesignedAnalog Front-end

Circuit

CONCLUSION

This thesis's topics are designing a robust, 

stable, low noise and analog circuit blocks to 

an amplifier for optical signals. With this 

design, optical signals will be amplified such 

as Photomultiplier tube, a photodiode. 

The most important points should be 

considered to able to meet the goals of the 

thesis are noise and signal integrity of the 

designed PCB. 

In order to achieve the goals, we designed the 

PBC as 4 layers. Also, important PCB design 

technics were used such as using decoupling 

capacitors, controlled impedance traces, 

routing, corner geometries, signal vias, PCB 

stack-up, ground planes.

In the next, EMI suppression filters may be 

used to balance the signal integrity of the 

designed PCB.

Considering these points, we have designed 

an analog circuit block which includes pre-

amplifier, main amplifier, low-pass filter. This 

analog circuit block has a low-noise and 50-

100 MHz bandwidth. 

At the second stage, MMIC RF Amplifier 

will be used to amplify the signal.

At the third stage, Low-pass filter will be 

used. Then we can analyze the signal with a 

microcontroller.

This thesis aims to design a wideband, low 

noise transimpedance amplifier for using in 

optical applications such as photodiode and 

photomultiplier signals.

Companies like Thorlabs and Femto has 

some solutions on this topic. This companies 

design has wide bandwidth between 50-400 

MHz. But these solutions are very expensive. 

So, there are many articles and researches 

about this subject.  By considering the 

articles, new researches given at the 

references section and PCB design rules, we 

aim to design an analog circuit block which 

has low noise, robust, wide bandwidth, stable, 

signal integrity with low cost for optical 

signals.

Figure 2. First Layer of Designed Analog Front-end

Circuit

Figure 4. PCB Layout of Design

Figure 5. S12 Figure on Network Analyzer



ISI DEĞİŞTİRİCİLERDE DARBOĞAZ (PINCH) ANALİZİ VE AĞ 
TASARIMININ MODELLENMESİ

ÖZET 
Darboğaz (Pinch) analizi ve teknolojisi, termal 
süreçlerde enerji geri kazanımını sağlayan, bir 
termodinamik ve ısı transferi metodolojisidir. 
Yöntemin öncelikli hedefi “minimum harici enerji 
gereksinimini” sağlamaktır. 

Yöntemin elle yürütülmesi karışık ve hata yapmaya 
açık olduğu için bilgisayar destekli pratik bir araca 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kullanıcıdan 
proses akımlarını girdi olarak alan ısı değiştirici 
ağını tasarlayan bir yazılım geliştirilmiştir.  

Geliştirilen araç aynı zamanda açık kaynaklı bir 
kimyasal süreç simülasyonu yazılımı olan 
DWSIM’e ilk defa entegre edilmiştir. Açık kaynaklı 
bilgisayar destekli mühendislik yazılımları ekonomi 
ve know-how açılarından dışa bağımlılığı 
azaltmaktadır. Bu çalışma söz konusu açık kaynak 
yazılımın yeteneklerini artırmak konusunda önem 
taşımaktadır. 

ABSTRACT 
Pinch analysis is a thermodynamic and heat transfer 
methodology which provides energy recovery in 
thermal systems. Primary goal of the method is to 
sustain the minimum external energy requirement. 

Since manual application of the method is hard and 
error-prone, the need of a computer aided tool is 
obvious. In this study, an engineering software 
which takes process streams as input and creates 
fully fledged heat exchanger network is developed. 

Developed tool is also integrated to DWSIM, an 
open-source chemical process simulation software, 
for the first time. Open-source computer aided 
engineering software reduces external dependence 
in economical and technological aspects. The aim of 
this study is enhance the capabilities of such 
software. 

GİRİŞ 
Nüfusun artışı ve teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte enerji talebinde her geçen gün bir 
artış olmaktadır. Enerji talebindeki artış kısıtlı 
ve az ömürlü olan yenilenemez enerji 
kaynakları ile birlikte enerji krizlerine neden 
olmaktadır. Isı entegrasyonunun kullanımı 
endüstriyel kimyada ısı geri kazanımının 
maksimize edilmesini, dışsal ısıtmanın ve 
s o ğ u t m a y ü k l e r i n i n a z a l t ı l m a s ı n ı 
sağlamaktadır. 
Isı değiştiriciler iki yada daha fazla akışkan 
arasında ısı transferini gerçekleştirmek için 
kullanılan sistemlerdir. Birden fazla ısı 
değiştiricinin kullanılması ile birlikte bir ısı 
değiştirici ağı kurulmaktadır. Kurulan ısı 
değiştirici ağındaki dizayn problemleri ise 
literatüre ilk olarak Ten Broeck (1944) 
tarafından girmiştir. Isı değiştirici ağı dizaynı 
daha sonra başka bir problem olan Pinch 
problemini meydana getirmiştir. Pinch 
Teknolojisi, Linnhoff ve Vredeveld (1984) 
tarafından ısı değiştirici ağı dizaynında 
minimum enerji kademelerini sağlayan bir 
terim olarak tanıtılmıştır.
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SONUÇLAR 
Geliştirilen araç ile birlikte: 

Kullanıcı tarafından girilen termal bilgiler 
doğrultusunda Pinch analizi çözümü 
yapılmıştır. 
A k ı m l a r t e r m o d i n a m i k b i l g i l e r 
doğrultusunda ve termodinamik yasalarına 
uygun bir şekilde aralarında eşleştirilmiştir. 
Aynı zamanda uygulanabilir bir ısı 
değiştirici ağı kurulup, ağ dizaynı 
geliştirilen araç ile birlikte otomatik bir 
şekilde kurulmuştur. 
Geliştirilen bu araç açık kaynaklı bir 
kimyasal süreç simülasyonu programı olan 
DWSIM’e ilk defa entegre edilerek, 
program bünyesinde olmayan bir özellik 
programa kazandırılmıştır.

YÖNTEM 

Bir kimyasal sürece başlarken, minimum 
enerji tüketiminin hedeflenmesi için Pinch 
Analizi yapılmalıdır. Pinch Analizine 
başlamadan önce süreçteki termal bilgiler 
ortaya konmalıdır. Bu adım süreçteki ısıtma 
ve soğutma işlemlerini belirlemede önemlidir.

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Pinch teknolojisi, kimyasal süreçlerin 
analizinde termodinamiğ in 1. ve 2. 
yasalarının kullanıldığı bir metodolojidir. Bu 
metodoloji bir süreçte enerji ve ısı değiştirici 
ağ ı mal iye t le r in in hesaplanmasında 
kullanılmaktadır. Kullanılması ile birlikte 
dışsal minimum enerji gereksinimleri, 
kurulacak ağ alanı ve Pinch noktasında 
k u l l a n ı l a n b i r i m l e r i n s a y ı l a r ı ö n 
görülebilmektedir (Linnhoff, M., 1998). Bu 
sebeple Pinch analizinin öncelikli hedefi daha 
iyi bir ısı entegrasyonu ile birlikte 
maliyetlerin minimuma indirilmesini 
sağlamaktır (Linnhoff, B., ve Hindmarsh, E., 
1983). 
Bu çalışmada Pinch analizinin ve ısı 
değiştirici ağının otomatik bir şekilde 
h e s a p l a n m a s ı n ı s ağ l a y a c a k P y t h o n 
programlama dili ile yazılmış bir yazılım 
geliştirilmiştir. 
Geliştirilen bu yazılım ile birlikte elle 
hesaplanması vakit alan ve matematiksel 
hatalara açık olan Pinch analizinin 
hesaplanması ve aynı zamanda ısı değiştirici 
ağının kurulması sağlanmıştır. 
Geliştirilen yazılım ayrıca açık kaynaklı bir 
kimyasal süreç simülasyonu programı olan 
DWSIM’e ilk defa entegre edilmiştir. Bu 
entegrasyon ile birlikte DWSIM programına, 
bünyesinde mevcut olmayan bir özellik olan 
ısı değiştirici ağ dizayn aracı eklenmiştir. 
Programa eklenen bu özellik ile birlikte 
kullanıcılara ilk defa bir ısı değiştirici ağı 
kurabilme imkanı sağlanmıştır.

Tablo 1. Pinch analizi için gerekli termodinamik bilgiler.
(Smith,  R. , 2005)

Şekil 1. Sıcak ve soğuk akımların T-H bileşik eğrisi.

Tablo 1’de Pinch analizi için gerekli olan 
termal bilgi gösterilmiştir. Tipi sıcak olarak 
belirtilen akımlar soğutulması; tipi soğuk 
olarak belirtilen akımlar da ısıtılması gereken 
akımlardır. Enerji hedefleri bileşik eğri 
(composite curve) ile elde edilmektedir. 
Bileşik eğriler süreç içerisinde bulunan ısı 
profilini (sıcak bileşik eğri) ve ısı ihtiyacı 
profilini (soğuk bileşik eğri), sıcaklık-entalpi 
(T-H) özellikleri ile birlikte bir grafikte 
beraber bulundurmaktadır (Şekil 1). 
Geliştirilen programın çalışma algoritması 
Şekil 2’de, program tarafından elde edilen 
sonuçlar ise Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Programın çalışma algoritması.

Şekil 3. Program tarafından hesaplanan Pinch sıcaklık 
değerleri ve soğutma yükü miktarları.



ÖRNEK BİR GÜNEŞ BACASI UYGULAMASININ OPENFOAM İLE HAD

SİMÜLASYONU 

ÖZET

Enerji verimliliği ve

sürdürülebilirlik, dünya üzerindeki

yaşamın devamı açısından

önemlidir. Günümüzde enerjinin

evsel tüketim oranı %20‘lere

varmıştır. Bu nedenle yenilenebilir

kaynaklara dayanan sürdürülebilir

uygulamalar son derece önemlidir.

Bir güneş enerjisi uygulaması olan

güneş bacaları evsel ihtiyaçların

karşılanmasında potansiyel

vadetmektedir.

Bu çalışmada adyabatik duvaralara

sahip kapalı bir hacimle sınırlanan

örnek bir güneş bacası

uygulamasının Hesaplamalı

Akışkanlar Dinamiği (HAD, CFD)

simülasyonu yapılmıştır.

Simülasyonlar açık kaynak ve

topluluk güdümlü bir yazılım olan

OpenFOAM ile yürütülmüştür.

HAD simülasyonlarında

OpenFOAM kullanımının

yaygınlaşması ekonomi ve know-

how açısından dışa bağımlılığın

azaltılması için önem teşkil

etmektedir. Bu çalışmanın da söz

konusu yazılımın Türk

Akademisinde bilinirliğinin

artırması umulmaktadır.

ABSTRACT 
Energy efficiency and sustainability

is crucial for the continuity of the

life on earth. Domestic use of

energy is up to 20% nowadays.

Therefore, sustainable applications

based on renewable sources are

currently hot topics. Solar chimney

which is an application of solar

energy promises a great potential to

decrease domestic requirements.

In this study, computational fluid

dynamics (CFD) simulations of an

example solar chimney confined by

adiabatic walls are investigated.

Simulation are carried out using

OpenFOAM, an open-source and

community driven CFD simulation

software.

Promotion of OpenFOAM in CFD

simulations is extremely important

since it will reduce the foreign

dependency in terms of economy

and know-how. We hope that this

study will help to increase

familiarity of this software in

Turkish Academia..

GİRİŞ

Son yirmi yılda, sera gazı

emisyonu konusundaki artan

farkındalık, yeşil bina mima-

risinin bir parçası olarak

verimli ve etkili bir pasif

havalandırma sistemine ihtiyaç

duyulması sebebiyle bina içi

kullanımda doğal ventilasyona
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Sonlu hacimler metodu; meshleme (ızgara

hücreleri) ile gerekli alt bölgeleri oluşturmayı

sağlar. Bu metodu temel alan simülatörlerden

biri de açık erişimli ve topluluk güdümlü

olması sebebiyle tercih edilen ve aynı zamanda

bu çalışmanın da analiz aracı olan

OpenFOAM’dır. CFD analizlerinde doğru

sonuçlar elde etmek için dikkat edilmesi

gereken hususlar: Geometriye uygun mesh

tasarlanması, doğru başlangıç ve sınır

koşullarını içeren sözlüklerin oluşturulması,

Reynolds, Nusselt gibi sayıların mertebesine

uygun akış modeli ve türünün tanımlanması ile

çözüm matrislerini doğru kurmak olarak

özetlenebilmektedir.

SONUÇLAR
✓ Bu çalışmaya ait simülasyonlar hali hazırda 

devam etmektedir.

✓ Termal sınır tabakası kalınlığı, baca çıkışın

daki hava aralığı genişliğinden daha küçük

olduğunda baca çıkışında ters bir akışın

meydana geldiği bilinmektedir. Sonuç

olarak, kütle akış hızının azalması

beklenmektedir.

✓ Elde edilen sonuçlarda; kütle akış hızının,

hava boşluğu genişliğindeki değişiklikten,

giriş açıklığı yüksekliğindeki değişiklikten

daha fazla etkilendiğini göstermesi

beklenmektir.

✓ Bu çalışmanın güneş baca sistemlerinin

gelecekteki modellenmesi için de bir öngörü

sağlaması beklenmektedir.

Şekil 1. OpenFOAM HAD Analizi - Sıcaklık Değişim Grafiği Şekil 2. OpenFOAM HAD Analizi - Hız Değişim Grafiği

oluşan ilgiye, güneş bacası uygulaması umut vaad edicidir.

Güneş bacaları ısınarak yükselen havadan faydalanarak

doğal taşınımla pasif soğutma yapan sistemlerdir. Bir güneş

bacası kanalındaki hava akımı, akışın iki dikey karşılıklı

duvar arasında tutulduğu ve öncelikle termal olarak uyarılan

yüzdürme ile sürdürülen ısıtılmış bir dikey açık kanaldaki

akışa benzerdir.

Son yıllarda, güneş bacalarının havalandırmasını incelemek

için deneysel, sayısal ve teorik araştırmalar yapılmış ve

konunun anlayışına önemli ölçüde katkıda bulunulmuştur

Mevcut sayısal araştırmalar arasında Zamora ve Kaiser [1],

homojen duvar sıcaklığı ve homojen ısı akısının asimetrik

ve simetrik ısıtma koşulları altında, güneş baca

konfigürasyonu ile dikey açık bir kanalda hem laminer hem

de türbülanslı doğal konveksiyon üzerinde çalışmışlardır.

Araştırmalarının amacı, güneş bacalarında duvardan duvara

olan hava boşluğu genişliğini optimize etmektir. Elde

ettikleri sonuçlar, bir güneş baca sisteminin dinamik (kütle

akışı) ve termal (ısı transferi) performansının aynı anda

optimize edilemediğini göstermiştir. Daha sonra, Khanal ve

Lei [2], bir asimetrik isoflux (sabit ısı akısı) ısıtma koşulu

altında nispeten küçük bir emme yüksekliği ile (1m'den az)

bir güneş bacasında yüzdürme kaynaklı havalandırma

çalışmıştır. Bir güneş baca sisteminin etkinliğini ölçen

önemli bir parametre, ısıtılan duvar ile baca kanalı içindeki

bitişik hava arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan kütle

akış hızıdır. Hemen hemen tüm güneş baca çalışmaları,

kütle akış hızını ve böylece havalandırma performansını

artırmak için tasarımı optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Artık bir güneş bacası için, hava boşluğu genişliğinin, güneş

bacası sisteminin kütle akış hızı tahmini açısından

etkinliğini belirlemede giriş açıklığı boyutundan daha

önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir [2-3].

Bu çalışmada 1 m’yi aşkın yükseklikte emiciye sahip bir

güneş bacasındaki hava boşluğu genişliğinin yüzdürme

kaynaklı havalandırma üzerindeki etkisini incelemek için

tasarlanan simülasyonlar standart k-ɛ türbülans modeli ile

OpenFOAM [4] yazılımı ile yürütülmüştür.

YÖNTEM
Akışkan akışını ve ısı transferini tanımlayan kısmi dife-

ransiyel denklemler kütle, enerji ve momentum korunum

denklemleridir. Çok basit olmadığı müddetçe bu denklem-

lerin analitik çözümlerine ulaşılamamaktadır. Ancak

çözümü mümkün kılmak için problemin küçük alt bölgelere

ayrış- tırılmasını sağlayan yöntemler kullanılması ile

kolaylaşır.

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU



Ho – Metal Organik Çerçeve ve Fotolüminesans Enerji Aktarım 

Mekanizmasının İncelenmesi

ÖZET

Yeni bir lantanit tabanlı koordinasyon bileşiği

{[Ho(2-stp)‧3(H2O)]‧(H2O)}n (1) [2-stp = 2-

sülfotereftalik asit] hidrotermal reaksiyon ile

sentezlenmiştir. Elementel analizleri UV, IR, tek

kristal X-ışını kırınımı ve toz X-ışını kırınımı ile

gerçekleştirilmiştir ve katı hal fotolüminesans ile

karakterize edilmiştir. Bileşikler ve serbest

ligandların katı-hal fotolüminesans özellikleri,

görünür bölgede ve oda sıcaklığında 349 nm'de UV

ışığı uyarılması altında incelenmiştir. 1 bileşiği katı

halde ve oda sıcaklığında yoğun bir şekilde sarı-

turuncu ışıma sergiler; bu fotolüminesans dolaylı bir

işlem olan anten etkisi ile elde edilir.

ABSTRACT
A Novel lanthanide-based coordination complex

[Ho(2-stp)‧3(H2O)]‧(H2O)}n (1) [2-stp = 2-

sulfoterephthalic acid] was synthesized by

hydrothermal reaction, and the complex were

characterized by elemental analysis, UV, IR, single

crystal X-ray diffraction and solid state

photoluminescence. Complex 1 displays in the solid

state and at room temperature an intense yellow-

orange emission; this photoluminescence is

achieved by an indirect process (antenna effect).

GİRİŞ

Son yıllarda, koordinasyon bileşikleri

(Robson ve Hoskins, 1989) tasarımı ve inşası,

ilginç ağ topolojileri ve optik, manyetik, gaz

depolanması/ayrılması ve katalitik özellikleri

nedeniyle çok çeşitli alanlardaki potansiyel

uygulamalarıyla aşırı dikkat çekmektedir

(Bibi vd., 2017). Metal-organik çerçeveler,

inorganik merkezlerden ve organik

bağlayıcılardan oluşan kovalent koordinasyon

kuran inorganik-organik hibrit malzemelerdir

(James, 2003). MOÇ malzemeler, çok

sayıdaki ve çeşitli fiziksel özelliklerdeki

ligantlar kullanılarak sonsuz sayıda

kombinasyonla üretilebilirler. Metal-ligand

yapılar sıfır boyutlu (0B) moleküler

kompleksler veya sonsuz bir boyutlu (1B), iki

boyutlu (2B) veya üç boyutlu (3B) mimariler

oluşturabilirler.

YÖNTEM

Tek kristal XRD

Bileşik 1’in kristal yapı ve yapı arıtma

detayları Çizelge 1’de verilmiştir.
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Fotolüminesans ölçümleri
Bileşik 2’nin spektrumunda HoIII iyonunun

karakteristik ışımaları elde edilmiştir (Şekil

4). Dört karakteristik görünür bölge ışımaları
5G5 → 5I8,

5F3 → 5I8,
5S2+

5F4 → 5I8 ve
5F5 → 5I8 geçişlerine karşılık gelen 434, 520,

578 ve 662 nm (Lyapin vd., 2015; Coban vd.,

2016; Coban vd., 2017a) dalga boylarında

gözlenmiştir.

Enerji Aktarım Mekanizması

SONUÇLAR (TNR, 36 PUNTO, 

KOYU)    
Bu çalışmada {[Ho(2-stp)‧3(H2O)]‧(H2O)}, 1

başarılı bir şekilde sentezlendi ve yapısal

analizi yapıldı. Katı hal fotolüminesans

ölçümleri, bileşik 1’ingörünür bölgede güçlü

sarı-turuncu ışık yaydığını göstermektedir. 2-

stp, bileşik 1 için iyi bir ışık duyarlılaştırıcı

liganddır ve enerji transferi ile şiddetli ışıma

sergilemede rol almıştır. Anten etkisi ligandın

soğurma ve bileşiğin uyarma spektrumları

birlikte çizildiğinde, spektrumdaki örtüşme-

lerden gözlenebilir (Dang, vd., 2011).

YÖNTEM

IR Analizi

Ligand 1740 ve 1691 cm-1’de sırasıyla

υ(COOH) ve υ(SO3H)’ye ait olduğu

düşünülen iki adet karakteristik ve güçlü

titreşim piki vermiştir. Bileşik oluşumundan

sonra bahsedilen bu pikler yok olmuştur ve

buradaki protonların deprotonasyona uğradık-

larını gösterir. Karboksilat gruplarının LnIII

iyonlarına şelatlanma modunda bağlandıkla-

rını gösteren υas(COO-) ve υs(COO-) karak-

teristik titreşimleri bileşik 1 için 1559 ve

1403 cm-1’de ve gözlenmişlerdir (Liu ve Xu,

2005; Xiao vd., 2008; Zhang ve Zu, 2008).

UV-Vis Analizi

Serbest ligand 1’in ve onun bileşiği 1’in Uv-

Vis spektrumları verilmiştir. 2-stp Uv-Vis

spektrumunda λmax=374 nm’de genişçe bir

soğurma bandı ortaya çıkmıştır ve bu

soğurma, π-π* geçişi olarak değerlendirile-

bilir (Zhou vd., 2014). Ancak 1, biri 300

nm’de ve diğeri 443 nm’de iki tane soğurma

bandına sahiptir. Bu soğurma bandları,

ligandın π-π* yada n-π* geçişleriyle

açıklanabilirler.

Soğurma bandlarında ortaya çıkan kaymalar

ve/veya farklılaşmalar Ln iyonları ile 2-Stp

ligandlarının koordinasyon kurduklarını

göstermektedir (Shen vd., 2016).

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Şekil 2. Bileşik 1’in ve onun Ligandının IR spektrumları.

υ(O-H) υ(COOH, SO3H) υas(COO) υs(COO) υ(SO3)

Ligant 1 1740-1691 1565 1392 1312-1032

Bileşik 1 3343 --- 1559 1403 1219-1138

Çizelge 2. Bileşik 1’in ve onun Ligandının IR verileri
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Şekil 3. Bileşik 1’in ve onun Ligandının IR spektrumları.

Kristal verileri Bileşik 2

Kimyasal formül C8H11HoO11S

Molekül kütlesi (g mol–1 ) 480.16

Kristal sistem Monoclinic

Uzay grubu P21/n

Birim hücre boyutları

a= 7.0249(2)Å    = 90°

b= 15.3758(4)Å   =97.607(3)°

c= 11.3542(3)Å   =90°

Çizelge 1. Bileşik 1’in Kristal verileri

Şekil 4. Bileşik 1’in PL spektrumu.

Şekil 4. Bileşik 1’in PL spektrumunda rol oynayan 

"Anten Etkisi"nin Jablonsky diyagramıyla gösterimi.

Şekil 4. Bileşik 1’in Kristal yapısı.



SOL-JEL YÖNTEMİ KULLANILARAK NANO BOYUTTA ÜRETİLEN     

%(100-x) La0.67Sr0.33Mn03/%x.A (x=5,10,15 ve A=CuO, CaO) KOMPOZİT 

BİLEŞİKLERİN MANYETODİRENÇ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖZET 
Bu çalışmada, oda sıcaklığı civarında paramanyetik-ferromanyetik (TC) ve

yalıtkan-metal (TIM) faz geçişine sahip katkılı La0,67Sr0,33MnO3 bileşiğine,

farklı oranlarda CaO, CuO katkılamaları yapılmıştır. Bileşikler sol-jel

üretim tekniği kullanılarak üretilmiş ve 1000 oC de 24 saat ısıl işleme tabi

tutulmuşlardır. Bileşiklerin yapısal özellikleri taramalı elektron mikroskobu

(SEM), atomik kuvvet mikroskobu (AKM) ve x-ışınları kırınım (XRD)

yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. 0, 1, 2 ve 3 T alan altında 10-320 K

sıcaklık aralığında manyetik alan altında direnç ölçümleri (M-RT)

gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçlarından, CuO katkılanan bileşiklerin

metal-yalıtkan faz geçiş sıcaklıklarının yükseldiği, CaO katkılananlarınkinin

ise düştüğü bulunmuştur.

ABSTRACT 
This study aimed to develop new composites ((1-x).La0.67Sr0.33MnO3

x. CaO and CuO (x = 0, 0.05, 0.10, 0.15)) with technological potential.

Therefore, the parent La0.67Sr0.33MnO3 and composites were produced by

using the standard sol-gel method. The parent sample and composites were

pressed in tablet form and sintered at 1000 oC for 24 h. The morphological

and crystallographic properties of the samples were investigated by scanning

electron microscopy (SEM-EDS), atomic force microscopy (AFM, Solver

PRO SPM) and x-ray diffraction (XRD) techniques. The resistivity versus

temperature measurement of the compounds was performed by under the

0-3 T magnetic field using a standard four-probe method.

1.GİRİŞ 

Manyetodirenç kavramı, manyetik alan

uygulanan bir malzemenin elektriksel direnç

değerinin azalması ile tanımlanmaktadır. Bu

fiziksel özellik William Thomson tarafından,

1856 yılında yapılan çalışmalarda

bulunmuştur [1]. Daha sonra farklı

malzemeler üzerinde yapılan çalışmalar ile

dev manyetodirenç (giant magnetoresistance -

GMR), devasa manyetodirenç (colossal

magnetoresistance – CMR) özelliği gösteren

ve farklı alanlarda kullanılma potansiyelleri

olan bileşikler keşfedilmiştir [2-4]. Bu

özellik, manyetik alan uygulandığında

elektriksel direncin önemli ölçüde (%10-80)

azalmasıyla kendini gösterir. Bu tür etki

gösteren bileşikler manyetik sensör elemanı

olarak kullanılma potansiyeline sahiptir.

Bu çalışmanın amacı oda sıcaklığı civarında

TC ve TIM faz geçişine sahip, manyetik sensör

teknolojilerinde kullanılma potansiyeli olan

kompozit bileşiklerin üretilmesidir. Bu

bileşikler ile ilgili literatürde oldukça fazla

çalışma bulunmaktadır. Ayrıca yakın zamanda

farklı özellik gösteren manganit peroksit

bileşiklerin, farklı oranlarda karıştırılması ile

üretilen kompozit bileşikler ile ilgili

çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu

çalışmalar sonucunda bileşiklerin faz geçiş

sıcaklıklarında kayda değer değişimlerin

olduğu bulunmuştur. Bu motivasyondan yola

çıkarak, bu çalışmada bir manganit bileşik ile

(La0.67Sr0.33MnO3) metal-oksit bileşikleri

(CuO, CaO) farklı oranlarda karıştırılarak,

elde edilen kompozit bileşiklerin yapısal,

morfolojik ve elektriksel özellikleri ile ilgili

çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen ölçüm

sonuçlarından, üretilen kompozit bileşiklerin

elektriksel özelliklerinde hem iyileşme hem

de kötüleşme meydana geldiği (metal-oksit

bileşiklere bağlı olarak) açıkça ortaya

konulmuştur. Bu şekilde üretilecek kompozit

bileşiklerin teknolojik uygulamalar için

oldukça uygun adaylar olduğu bulunmuştur.
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3. SONUÇLAR

3.1 X-IŞINLARI KIRINIM DESENLERİ 

(XRD)  ANALİZLERİ

Şekil 1. Sol-jel yönteminin aşamaları.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada ana La0.67Sr0.33MnO3 manganit

bileşiği ve kompozit bileşik üretmede kullanılan

CaO ve CuO metal-oksit bileşikleri, istenilen

kompozisyonuna uygun olarak, standart sol-jel

yöntemi ile üretilmiştir. Sol-jel ile malzeme üretim

süreci, Şekil 1’de gösterilmektedir. Sol –jel yöntemi

ile üretilen saf bileşik ve metal-oksitler belirli

oranlarda karıştırılarak agat havanda bir saat

öğütülmüştür. Son aşamada toz malzemeye şekil

vermek için hidrolik pres kullanılarak, 6-7 ton

basınç altında 13mm çapında 2mm kalınlığında

tabletler üretilmiştir. Elde edilen tabletlere,

programlanabilir fırın yardımıyla 1000oC’de 24 saat

ısıl işlem uygulanarak, kompozit bileşiklerin

kristalleşmesi sağlanmıştır.

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Şekil 3.1. Saf ve kompozit bileşiklerin XRD desenleri

3.2 ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU 

(AKM) GÖRÜNTÜLERİ

Şekil 3.2. Saf ve kompozit bileşiklerin 2-D ve 3-D AKM

görüntüleri

3.3 TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU 

(SEM) GÖRÜNTÜLERİ

3.4 MANYETİK DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

Saf ve kompozit bileşiklerin SEM analizlerinden, CaO katkı

miktarının artmasına bağlı olarak, bu safsızlığın perovskite

yapıya girmediği bulunmuştur. Aksine, CuO katkı miktarındaki

artışla beraber daha fazla CuO safsızlığın peroskit yapıya

girdiği görülmektedir.

Saf ve kompozit bileşiklerin 2-D ve 3-D AKM görüntüleri

kontak modda 10 m x 10 m boyutlarında alınmıştır. CaO ve

CuO katkılamalarına bağlı olarak bileşiklerin tane büyüklüğü

ve yüzey morfolojisinin değiştiği görülmektedir.

Şekil 3.2. Saf ve kompozit bileşiklerin SEM görüntüleri

CaO katkı miktarının artmasına bağlı olarak,

bileşiklerin TIM değerinin azaldığı, CuO katkı

miktarındaki artışla beraber TIM değerlerinin

arttığı bulunmuştur. Bu sonuçlar SEM, AFM

ve XRD sonuçları ile örtüşmektedir.



A NUMERICAL STUDY ON ISOLATION PERFORMANCE 
OF WAVE BARRIERS

ÖZETÖZET
Makineleşmeye bağlı olarak yapılan çalışmaların ve

patlatmaların zeminde sebep olduğu titreşimler

insan sağlığı ile titreşimlerin etki alanı içindeki

yapıları, olumsuz bir şekilde etkilemekte ve zarar

vermektedir.Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar tam

anlamı ile bu problemin çözümüne her noktada ışık

tutamamıştır. Bundan dolayı bu konuda yapılan

çalışmalar hızlı bir biçimde artmaktadır.Tez

çalışmasında daha önce sahada yapılan test ve deney

sonuçlarına mümkün olduğunca en yakın sonuçları

veren sanal ortamda bir model oluşturarak hendek

tipi dalga bariyerlerinin davranışını etkileyen;

hendek bariyerinin geometrik özellikleri, titreşim

dalgalarının frekansı ve kayma dalgası hızı, zemin

katmanlarının derinliği ve yoğunlukların

değiştirilmesiyle sismik dalgaların genliğindeki

değişimler incelenecektir.

ABSTRACTABSTRACT
The vibrations caused by the operations and
explosions on the ground due to mechanization,
negatively affect human health and the structures
within the impact area of the vibrations and damage
them. Studies on this subject have not been able to
completely find a solution of this problem.
Therefore, studies on this subject are increasing
rapidly. In the model which is in the virtual
platform, the changes in the amplitude of the
seismic waves due to changes in the parameters
such as the geometric properties of the trench
barrier, the frequency of the vibration waves, the
shear wave velocity of the vibration waves, the
depth of the soil layers and the density of the soil
layers, will be examined. In addition, the behavior
of seismic waves after the barrier will be
investigated.

INTRODUCTIONINTRODUCTION
Trench type wave barriers have an important
position to prevent or reduce the damage of
ground motion.These studies were first used
to isolate vibrations caused by traffic.There
are two type of isolation.
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CONCLUSIONCONCLUSION
Necessary model was created and analyses
have been started.The aim of the course is to
provide the methodology that engineers can
use in the preliminary design of wave barriers
by emphasizing the barrier dimensions,
barrier filling material and the insulation
effect area behind the barrier.

METHODOLOGYMETHODOLOGY
A model that is closest to the real results has
been created in virtual platform.Plaxis 2D
program and Toygar (2015) field test results
were used to obtain the model.

In this model, analyzes are made by changing
the parameters of soil and trench.
Presence and absence of water
Soil type
The distance that is between source and

trench
Vibration frequency
Trench depth
Density of trench filled material
Shear wave velocity

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Al Hussaini (1991) is one of the researchers using the boundary element method.

A) Active Isolation
This method is the damping of the
vibration waves near the source.

B) Passive Isolation
The other method is the damping of the
vibration waves around the structure to be
protected.

The trench type wave barrier was evaluated
as filled and empty.
Filled materials
Water
EPS geofoam
Concrete
Bentonite
Rubber chips
Gas cushion
Piles
Sheet piles

The study results
Most of the vibrations emitted in the

environment are surface waves
Reduction rate must be at most 0.25 (75%

insulation)
Maximum isolation was observed in empty

trenches
The most important parameter of the

geometrical property is depth of the trench
There is no study which is about effective
isolation area after the wave barrier in trench.
The effect of soil stratification on the trench
has not been determined.After wave barrier,
isolation and amplification of siesmic waves
will be investigated.

Figure 1 (Siesmic wave propagation)

Figure 4 (Passive isolation)

Figure 3 (Active isolation)

Figure 8 (Toygar (2015) field tests)

Figure 7 (Plaxis 2D interface)

Figure 6 (Geofoam test)

Figure 5 (Sheet pile application)

Figure 2 (Acceloremeter)

Figure 9 (Accelaration-Time graph)



ÖZET 

Zaman Serisi Sınıflandırması (ZSS), kronolojik olarak ölçülen gözlemlerden oluşan za-

man serilerinin karakteristik özelliklerine göre önceden belirlenen sınıflara atanma süreci 

olarak tanımlanabilir. Zaman serisi,  insan konuşma ve aktivitelerinden, elektrokardiyog-

ram ve fonksiyonel MRI görüntülerine kadar birçok ölçümden oluşabilir. Dolayısıyla kalp 

ve beyin aktivitelerindeki fonksiyonel bozuklukların teşhisinden, konuşma tanımaya kadar 

birçok pratik uygulamaya sahiptir. ZSS yöntemleri, ham veri tabanlı, model tabanlı ve 

özellik tabanlı olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Bu çalışmanın odak noktası özellik tabanlı 

ZSS yöntemleri ve literatürde var olan özellik tabanlı ZSS yöntemlerinin sınıflandırma ba-

şarılarını karşılaştırmaktır. Bu bağlamda, ECG, görüntü, hareket, hemodinamik, spectro 

gibi kategorilerden 38 gerçek veri seti kullanılmıştır.    

ABSTRACT 

Time Series Classification (TSC) can be defined as the process of assigning time series 

consisting of chronologically measured observations to pre-determined classes according 

to their characteristic features. Time series can be consisted of many observations from 

human speech and activity to electrocardiogram and functional MRI image. Thus, It has 

many practical applications from diagnosis of heart and brain functional disorder to 

speech recognition.  TSC methods are divided into three categories as raw data based, 

model based and feature based. The focus of this study is the feature-based TSC methods 

and is to compare the classification success of feature-based TSC methods existing in lit-

erature. In this context, 38 real data sets from categories of ECG, motion, image, hemody-

namic,spectro are used.    

Eda TERCİ,  Nevin GÜLER DİNCER 

Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Kötekli, MUĞLA 

1. GİRİŞ 

Zaman serisi (ZS) istatistik, ekonometri, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi 

bilim dallarında yaygın olarak kullanılan önemli veri türlerinden biridir ve il-

gilenilen bir değişkene ilişkin ardışık zaman aralıklarında ölçülen gözlemler-

den oluşan veri kümesi olarak düşünülebilir. ZS, fonksiyonel MRI, elektrokar-

diyogram, konuşma,  görüntü, insan aktiviteleri, deprem hareketlilikleri, hava 

sıcaklıkları, kozmik ışınlar, ekonometrik göstergeler gibi çok sayıda değişken 

ile ilgili olabilir. ZSS,  sınıfı tahmin edilecek bireylerin her birinin bir ZS’e 

karşılık geldiği sınıflandırmanın özel bir türüdür. ZSS, tıptan bilime kadar bir 

çok alanda geniş bir uygulamaya sahiptir. Tıpta, kardivasküler hastalıkların 

teşhisi ve Alzheimer ve demans gibi beyin rahatsızlıklarının erken teşhisi,  bil-

gisayar bilimlerinde imza, konuşma, kimlik ve insan aktiviteleri tanıma, astro-

nomide gezegenlerin sınıflandırılması başlıca uygulama alanları arasında sayı-

labilir (Sadouk, 2018; Buza,2018). Şu ana kadar çok sayıda ZSS yöntemi ge-

liştirilmiştir. Ancak bu yöntemleri ham veri tabanlı, model tabanlı ve özellik 

tabanlı olmak üzere 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Ham veri ta-

banlı ZSS yöntemleri, orijinal zaman serileri ile çalışır. Bu yöntemlerde, Dina-

mik Zaman Bükmesi ve Öklit gibi uzaklık fonksiyonları kullanılarak zaman 

serileri arasındaki benzerlikler tespit edilir. .  

Model tabanlı ZSS yöntemleri, Box-Jenkins, Markov, Gizli Markov gibi mo-

delleme teknikleri kullanılarak her bir zaman serisi için bir model tahmin edil-

mesine dayanır. Bu yöntemlerde sınıflandırma aşamasında, zaman serilerini 

temsil etmek amacıyla model parametreleri kullanılır.    

Özellik tabanlı ZSS yöntemlerin de ise ilk adım ,  zaman serilerinin her biri-

nin, karakteristik özelliklerini yansıtan daha düşük boyutlu özellik uzayına dö-

nüştürülmesidir. Sınıflandırma aşamasında, orijinal zaman serileri yerine, özel-

lik vektörleri kullanılmaktadır.  

2. ZAMAN SERİSİ SINIFLANDIRMASI 

ZSS ile ilgili genel tanımlar aşağıdaki gibidir:  

Tanım 1 (Zaman Serisi): Bir zaman serisi  t1, t2,…,tn ardışık zaman nokta-

larında ölçülen Y= {y1,y2,…,yn  }şeklinde gözlemlerden oluşur.  

Tanım 2  (Etiketlenmiş Veri) : D, N sayıda zaman serisinden oluşan bir 

matris olsun. Eğer D’de yer alan her bir zaman serisine bir etiket verilebili-

yorsa D etiketlenmiş veri olarak adlandırılır. Etiketlenmiş D veri matrisi aşa-

ğıdaki gibi gösterilir.  

D ={(Y1,C1),(Y2,C2) ,…,(YN,CN)}                                       (1) 

Tanım  3   (Sınıflandırıcı ) : Bir sınıflandırıcı, zaman serilerini, orijinal 

uzaylarından sınıf etiketlerine haritalayan bir f fonksiyonudur.  Burada f(Yi), 

Yi zaman serisinin sınıf etiketini tahmin eden bir fonksiyondur. (Bailly, 

2019)  

Tüm sınıflandırma yöntemlerinde olduğu 

gibi ZSS’de iki temel adımdan oluşmakta-

dır. ZSS’nin ilk adımı eğitim seti olarak ad-

landırılan etiketlenmiş bir Değitim veri setini 

kullanarak    sınıflandırma başarısını maksi-

mize edecek bir f fonksiyonu tahmin etmek-

tir. İkinci adımda ise Dtest veri seti kullanıla-

rak tahmin edilen sınıflandırıcının perfor-

mansını değerlendirilip, yeni zaman serileri-

nin sınıfını tahmin etmek amacıyla kullanı-

lıp kullanılamayacağına karar verilir. Burada 

sınıflandırıcının başarısını ölçmek amacıyla çeşitli kriterler kullanılır.    

Bu çalışmada aşağıdaki gibi hesaplanan Doğruluk (D) (Accuracy) kriteri 

kullanılmıştır. 
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ÖZELLİK TABANLI ZAMAN SERİSİ SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

KAYNAKLAR 

Sadouk L., 2018, CNN approaches for time series classification.  

Buza K., 2018, Time series classification and its applications, Proceedings of the 8th International Conference 

on Web Intelligence, Mining and Sematics, Novi Sad, Serbia. 

Bailly A., 2019, Time series classification algorithms with applications in remote sensing, Doktora tezi. 

URL 1: https://timeseriesclassification.com/dataset.php  

 

 

Şu ana kadar , zaman serilerini temsil 

etmek amacıyla, Tekil Değer Ayrışımı, 

Temel Bileşenler Analizi, Kesikli Kosi-

nüs Dönüşümü, Kesikli Dalgacık Dönü-

şümü, Kesikli Fourier Dönüşümü gibi 

çok sayıda özellik çıkarım yöntemi kul-

lanılmıştır. Ancak bu yöntemlerin ger-

çek veri setlerindeki sınıflandırma başa-

rılarını karşılaştırmak amacıyla kapsam-

lı bir gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışma-

da, 10 zaman serisi özelliği ve en iyi bi-

linen 13 sınıflandırma algoritmasının 38 

gerçek veri seti kullanılarak performans-

ları karşılaştırılmıştır.      Şekil 1.  ECG  zaman serilerinin sınıflandırılması 

3. SONUÇLAR 

Bu çalışmasının amacı, özellik tabanlı ZSS yöntemlerinin performanslarını 

karşılaştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak 35’i gerçek zamanlı olmak üzere 

38 veri seti (URL1), UPTY, KKD, KFD, KDD, Tİ, OK, PTY, PDY, PSD ve 

TDA ‘den oluşan 10 zaman serisi özelliği ve 13 sınıflandırıcı kullanılmıştır.   

Şekil 2.  Özellik tabanlı ZSS 

Şekil 3.  Çalışmada kullanılan bazı veri setleri 

38 veri seti 10 zaman serisi özelliği ve 13 sınıflandırıcı için elde edilen  

ortalama D değerleri Şekil 3’te verilmiştir.  

Şekil 4.  Tüm (özellik, sınıflandırıcı) çiftleri için ortalama D değerleri 

Şekil 4’e göre sınıflandırma başarısı en yüksek olan özellik-sınıflandırıcı 

çifti %97.63 ile (Tİ, RBN), en düşük başarıya sahip özellik-sınıflandırıcı 

çifti ise (UPTY, DS )’dir. 

https://timeseriesclassification.com/dataset.php
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ÖZELLİK TABANLI ZAMAN SERİSİ KÜMELEME YÖNTEMLERİ VE  

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Kübra DURSUN, Nevin GÜLER DİNCER 

Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Kötekli, MUĞLA 

ÖZET 

Zaman serileri kümelemesi (ZSK), ardışık zaman noktalarında ölçülen gözlemlerden oluşan 

çok sayıda zaman serisine, aralarındaki benzerliği tespit etmek amacıyla kümeleme analizi 

yöntemlerinin uygulanması şeklinde tanımlanabilir. TSC yöntemleri,  ham veri tabanlı, model 

tabanlı ve özellik tabanlı olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu çalışmada, özellik tabanlı ZSK 

yöntemleri üzerinde durulmuştur. Şu ana kadar çok sayıda özellik tabanlı ZSK yöntemi geliş-

tirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin performanslarının karşılaştırılmasına yönelik bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmada,  yaygın olarak kullanılan 13 kümeleme algoritması ve 14 za-

man serisi özelliğinin ZSK’deki performanslarını karşılaştırmak amacıyla beş farklı benzetim 

çalışması gerçekleştirilmiş ve doğru kümelenmiş zaman serisi oranlarına göre performans de-

ğerlendirmeleri yapılmıştır.    

 

ABSTRACT 

Time series clustering (TSC) can be defined as applying clustering analysis methods to 

large number of time series consisted of observations measured at successive time points 

with aim of determining similarity between time series. TSC methods are divided into 

three groups as raw-based, model-based and feature based. In this study, feature-based 

TSC methods have been focused. So far, many feature-based TSC techniques have been 

developed. But, no study has been performed to compare the performances of these tech-

niques. In this study, five simulation studies have been carried out with aim of comparing 

performances of widely used 13 clustering algorithms and of 12 time series’s features and 

performance evaluations have been performed according to rate of correctly clustered 

time series.   

1.GİRİŞ 

Kümeleme Analizi (KA) , etiketlenmemiş X=[X1,X2,..,Xn] (burada her 

bir Xi =(x1,x2,…,xp)) veri setini,  “küme” olarak adlandırılan homojen 

gruplara bölmek amacıyla kullanılan bir veri madenciliği yöntemidir. 

Burada temel amaç, kümeleri, aynı küme içindeki bireylerin mümkün 

olduğunca benzer, farklı kümelerdeki bireylerin mümkün olduğunca 

benzemez olacak şekilde oluşturmaktır.  ZSK ise, kümelenecek bireyle-

rin her birinin zamanın bir fonksiyonu olan zaman serilerine karşılık 

geldiği, kümelemenin özel bir türüdür.  ZSK şu ana kadar  

 Zaman serilerindeki anormal, beklenmeyen ve sıra dışı desenlerin or-

taya çıkarılması 

 Çok sayıda zaman serisi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 

 Çok sayıda zaman serisi için eş zamanlı model uydurma ve tahmin 

 Bilgi fazlalığının azaltılması 

ZSK ile genel tanımlar şu şekildedir. 

Tanım 1(Zaman Serisi): Bir zaman ser isi ardışık zaman noktalar ında 

ölçülen gözlemlerden oluşan Y = (y1,y2,…,yn) şeklinde bir veri kümesidir.  

3. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, ZSK’da kullanılan zaman serisi özelliği ve kümeleme yöntemini 

performansını değerlendirmek  amacıyla  her biri 10000 iterasyondan oluşan 5 

farklı simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir.  Simülasyon çalışmalarında üreti-

len zaman serilerinin genel formları aşağıdaki gibidir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

KAYNAKLAR 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan özellik  ve 

kümeleme yöntemleri 
Yöntemlerin performansını karşılaş-

tırmak amacıyla Kümeleme Başarısı  

(KB) Kriteri kullanılmıştır.  

Şekil 2. Özellik Tabanlı ZSK Yöntemi 

Tanım 2(Zaman Serisi Kümelemesi): 

Y =[Y1,Y2,...YN] her bir ni gözlemden 

oluşan N zaman serisini içeren bir mat-

ris olsun. ZSK, Y matrisine herhangi 

kümeleme algoritmasının uygulanması-

dır.   

Tanım 3(Özellik Tabanlı ZSK): F her-

hangi bir özellik çıkarım yöntemini göste-

ren bir fonksiyon olsun. Her bir zaman se-

risi Yi için  Xi= F(Yi)  işlemi uygulanarak 

X=[X1,X2,…,XN] matrisi elde edilsin. X 

matrisine herhangi bir kümeleme algorit-

masının uygulanması özellik tabanlı ZSK 

olarak adlandırılır.   

Literatürde çok sayıda ZSK yönte-

mi mevcuttur (Rebbapragada vd. 

2009; Fujita vd. 2012; Elangasinghe 

vd.  2014). Bu teknikler, ham veri 

tabanlı, model tabanlı ve özellik ta-

banlı olmak üzere 3 ana kategoriye 

ayrılmaktadır. Ham veri tabanlı 

ZSK orijinal zaman serilerini kü-

meler ve genellikle küçük boyutlu 

zaman serileri için kullanılırlar.  

Model tabanlı ZSK yöntemlerin de ise her bir zaman serisi için  bir mo-

del tahmin edilir ve kümeleme aşamasında model parametreleri kulla-

nılırlar. Son olarak özellik tabanlı ZSK yöntemlerin de ise Tekil Değer 

Ayrışımı, Temel Bileşenler Analizi, Otokorelasyon Fonksiyonu gibi özel-

lik çıkarım yöntemleri kullanılarak zaman serisi daha düşük boyutlu 

bir özellik uzayına dönüştürülür. Bu yöntemlerde de kümeleme aşama-

sında özellik vektörleri kullanılır. Hem model tabanlı hem de özellik ta-

banlı ZSK yöntemlerinde temel amaç, hem zaman serilerinin karakte-

ristik davranışlarını ortaya çıkarmak hem de boyut azaltmaktır.  Dola-

yısıyla, zaman serisinin davranışını en iyi yansıtan en iyi özellik çıkarım 

yönteminin veya modelleme tekniğinin tespit edilmesi son derece önem-

lidir. Bu çalışmada 5 farklı simülasyon çalışması yardımıyla en iyi za-

man serisi özelliğinin ve kümeleme algoritmasının tespit edilmesi amaç-

lanmıştır.  Bu amaca yönelik olarak, literatürde yaygın olarak kullanı-

lan 13 özellik çıkarım yöntemi ve  14 kümeleme algoritması kullanılmış-

tır.  

Şekil 1. ZSK Yöntemleri 

Şekil 3. Ortalama KB Değerleri   

Şekil 3.’e göre, ortalamada en iyi zaman serisi özelliklerinin KDD-H, KKD-D ve 

KDD-C, en iyi kümeleme yönteminin ise EM olduğu görülmektedir.   

DKTijk i. iterasyonda doğru kümele-

nen zaman serisi sayısıdır. 

Rebbapragada U, Protopapas P, Brodley CE, Alcock C  (2009)  Finding anomalous periodic time series. Mach Learn. 
74(3):281–313.  
Fujita A, Severino P, Kojima K, Sato JR, Patriota AG, Miyano S  (2012)  Functional clustering of time series gene ex-
pression data by Granger causality. BMC Systems Biol, 6 (1):137. 

Elangasinghe MA, Singhal N, Dirks KN, Salmond JA, Samarasinghe S  (2014) Complex time series analysis of PM10 
and PM2.5 for a coastal site using artificial neural network modelling and k- means clustering. Atmos Environ, 94:106
–116. 

 



X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYU-
 

İŞBİRLİKÇİ FİLTRELEMEDE KÜMELEME ANALİZİ YAKLAŞIMLARININ  

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Özge TAŞ, Nevin GÜLER DİNCER 

Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Kötekli, MUĞLA 

3. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada KM, BCO ve KME kümeleme algoritmalarının işbirlikçi filtrele-

medeki performansları karşılaştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak literatürde 

yaygın olarak kullanılan Jester veri seti kullanılmıştır.  Jester (URL1) veri seti 

24937 kullanıcının 100 şakaya verdikleri puanlardan oluşmaktadır. Her bir kul-

lanıcı şakalara –10 ile 10 arasında puan vermiştir. Puanlanmayan şakalar 99 

olarak kodlanmıştır.   

Çalışmada 3 kümelemeye yönteminin IF’nin performansına etkisi araştırılmış-

tır. Karşılaştırmalar için Hata Kareler Ortalamasının  Karekök(HKOK) ve Orta-

lama Mutlak Yüzde Hata (OMYH) kriterleri kullanılmıştır.  

 

 

 

Burada rij gerçek puan değerlerini, pij tahmin edilen puan değerlerini, n ise tah-

min edilen gözlem sayısını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. HKOK ve OMYH değerleri 

 

HKOK ve OMYH değerlerine göre en iyi performansa sahip kümeleme analizi 

tekniği KME, en kötü performansa sahip kümeleme analizi tekniği ise BCO 

olarak bulunur.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın odak noktası, kümelemeye dayanan IF teknikleridir. Bu teknikler,  

veri setini c sayıda homojen kümeye bölme, yeni kullanıcının veya ürünün küme-

lere yakınlıklarının hesaplanması ve yakın olduğu kümelerdeki kullanıcı veya 

ürünlerle benzerliklerinin hesaplanması, komşuluk seçimi ve puan tahmini olmak 

üzere 4 adımdan oluşmaktadır. Kümeleme dayanan IF tekniklerinde temel amaç 

boyut ve dolayısıyla yeni kullanıcı ile benzerlik hesaplanacak diğer kullanıcıların 

sayısını azaltmaktır. Bu adımda herhangi bir kümeleme algoritması kullanılabil-

mektedir. Komşuluk seçimi adımında genellikle k-en yakın komşuluk yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde yeni kullanıcı ile en yakın olduğu kümede yer 

alan kullanıcılarla arasındaki hesaplanan benzerlik değerleri küçükten büyüğe sı-

ralanır ve en küçük k tane benzerlik değerine sahip kullanıcıların değerlerinden 

yararlanılarak yeni kullanıcı için puan tahmini yapılır. Puan tahmini için aşağıda-

ki eşitlik kullanılmaktadır.  

 

 

 

Burada wa,u, yeni kullanıcı ile u kullanıcısı arasındaki benzerliği göstermektedir.  

1. GİRİŞ 

Öneri sistemleri, özellikle elektronik ticarette, kullanıcılara ürün 

önermek amacıyla kullanılan bilgi filtreleme yöntemleridir. Bu yön-

temlerde temel amaç, benzerlik gösterdiğini kullanıcıların beğeni ve 

görüşlerinden yararlanarak aktif kullanıcının ilgisini çekebilecek 

ürünleri tahmin etmektir.  En iyi bilinen öneri sistemleri, İF teknikle-

ridir.  IF teknikleri kullanıcı tabanlı ve nesne tabanlı olmak üzere iki 

ana kategoriye ayrılır. Kullanıcı tabanlı IF teknikleri, aktif kullanıcı-

nın ilgisini çekebilecek ürünleri bulmanın en iyi yolunun benzer ilgi-

ye sahip diğer kullanıcıların tespit edilmesi olduğunu varsayar 

(Gong, 2010). Dolayısıyla bu yöntemlerde ilk adım aktif kullanıcı-

nın benzerlik gösterdiği kullanıcıların tespit edilmesidir. İkinci 

adımda ise komşu kullanıcıların ürünlere verdikleri puanlardan yola 

çıkarak aktif kullanıcının ürünlere verebileceği puanlar tahmin edilir. 

Puanı yüksek tahmin edilen ürünler aktif kullanıcıya önerilir. Nesne 

tabanlı IF teknikleri de benzer bir çalışma prensibine sahiptir. Ancak 

burada kullanıcılar arasındaki benzerlikler yerine nesneler (ürünler) 

arasındaki benzerlikler hesaplanır (Bakır veAlbayrak, 2014).  

Bu yöntemlerde karşılaşılan en büyük problem, veri setinin yüksek 

boyutluluğa sahip olmasıdır. Bu problemin üstesinden gelebilmek 

amacıyla kümeleme analizi, Temel Bileşenler Analizi, Tekil Değer 

Ayrışımı gibi boyut azaltma tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bu 

çalışmada boyut azaltmak amacıyla kümeleme analizinden yararla-

nılmıştır. Kümeleme dayanan IF tekniklerinde temel amaç, çok bü-

yük boyutlu veri setini c sayıda daha küçük veri setlerine bölmektir. 

Böylece, aktif kullanıcı ile benzerlik hesaplanacak kullanıcı sayısı 

önemli ölçüde azaltılmaktadır.  Literatürde farklı kümeleme algorit-

maları kullanılarak çok sayıda IF tekniği geliştirilmiştir. Bu çalışma-

da Bulanık C-Ortalamalar, K-Ortalamalar, K-Medoids kümeleme al-

goritmalarına dayanan IF tekniklerinin performanslarının karşılaştı-

rılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Jester veri kullanıla-

rak pilot bir çalışma gerçekleştirilmiştir.   

ÖZETÖZET 

İşbirlikçi filtreleme (IF), tavsiye sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir çı-

karım tekniğidir. IF’de temel amaç, özellikle e-ticaret sistemlerinde geçmiş 

kullanıcıların ürünler hakkındaki görüşlerine dayanarak farklı kullanıcılara ye-

ni ürün önermektir. Burada temel varsayım, geçmiş beğenileri bakımından 

benzer davranan kullanıcıların gelecekte de benzer davranacağıdır. Dolasıyla 

IF tekniklerinde kullanıcılar ya da ürünler arasındaki benzerlikler araştırılır. 

Ancak IF teknikleri benzerliğin doğru saptanabilmesi için büyük ölçekli veri 

setlerine ihtiyaç duyar ve bu tür veri setleri ile çalışmak oldukça güçtür. Bu 

problemin üstesinden gelmek amacıyla IF teknikleri son zamanlarda kümele-

me analizi yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Bulanık C-

Ortalamalar, K-Ortalamalar ve K-Medoids algoritmalarının IF’nin performan-

sına etkisi araştırılmıştır. 

 
 
 

 ABSTRACTBSTRACT  
 

Collaborative filtering (CF) is a widely used inference technique in recom-

mender systems. The main objective of CF is to recommend new products to 

different users based on the opinions of past users about the products. The 

main assumption in here is that the users behaving similar in past will behave 

similar in future. Therefore, in CF techniques the similarities between users or 

products are investigated.  But, CF techniques need to large-scale data sets for 

correctly detecting the similarities and the working with these data sets is very 

difficult. To overcome this problem, CF techniques are recently used together 

with clustering analyses methods. In this study, the effect of Fuzzy C-Means, 

K-means, K-Medoids algorithms on the performance of CF are investigated. 
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Gong S. J.,  (2010), A collaborative filtering recommendation algorithm based on user cluste-
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Bakır Ç, Albayrak S., (2014), Zaman bağlı kullanıcı ve nesne tabanlı işbirlikçi filtreleme , 
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ABSTRACT
In this submitted work, arginase was immobilized onto CA/PVP nanofibers which were synthesized by electrospinning technique. The most appropriate operational

parameters as electric voltage, distance between tip and collector, concentration of CA, concentration of PVP, injection speed were found as 17 kV, 15 cm, 15% CA,

5% PVP and 0.6 ml/h respectively. The morphology and structure of the nanofibers was characterized by SEM, FTIR and TGA. According to our results, CA/PVP

nanofibers were successfully synthesized by electrospinning technique. To use the nanofibers as the carrier for immobilization, arginase was immobilized on to the

nanofibers by adsorption and crosslinking methods. Optimum conditions and enzymatic characteristics of immobilized arginase were investigated and compared

with free arginase. The significance of this study is improving of stability properties of arginase for various biotechnological applications such as the production of

L-ornithine and promising approach to control cancer.

ÖZET
Sunulan bu çalışmada arginaz, elektroeğirme yöntemi ile sentezlenen CA/PVP nanofiberleri üzerine immobilize edildi. Voltaj, iğne ile toplayıcı arasındaki mesafe,

CA derişimi, PVP derişimi, enjeksiyon hızı gibi en uygun operasyonel parametreler sırasıyla 17 kV, 15 cm, % 15 CA,% 5 PVP ve 0.6 ml/sa olarak bulundu.

Nanofiberlerin morfolojisi ve yapısı SEM, FTIR ve TGA ile karakterize edildi. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, CA/PVP nanofiberleri elektroeğirme tekniği ile

başarıyla sentezlendi. Nanofiberleri immobilizasyonda taşıyıcı olarak kullanmak için, arginaz naofiberlere adsorpsiyon ve çapraz bağlama yöntemleri kullanılarak

immobilize edilmiştir. Arginaz immobilizasyonunun optimizasyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca karakterizasyon çalışmalarıda yapılarak ve serbest arginaz ile

karşılaştırıldı. Bu çalışmanın önemi, protein biyosentezinde rol alan, poliaminlerin biyosentezi için öncül olan L-ornitin üretimi için alternatif bir üretim yöntemi ve

kanseri kontrol etmek için umut verici yeni bir yaklaşım sunmasıdır.

Optimization

parameters

Variable range Optimum value Specific activity

U/mg protein

Amount of 

arginase

0.25-4 U/ml 1.0 U/ml 58,75

Amount of 

nanofiber

2.5-15.0 mg 10 mg 56,87

Adsorption time 5-30 minute 20 minute 51,49

Glutaraldehyde

concentration

%1-5 %4 50,33
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Electrospinning device used in experiment
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STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF ELECTROSPUN 

CELLULOSE ACETATE (CA)/POLYVINYLPYRROLIDONE (PVP) 

COMPOSİTE NANOFIBERS AND IMMOBILIZATION OF ARGINASE
Ceyhun Işık1, Mustafa Teke1

1 Department of Chemistry, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla 48000, Turkey

CONCLUSIONS

Arginase enzyme was immobilized successfully on CA/PVP

nanofibers by adsorption and cross-linking with

glutaraldehyde. Results showed the nanofibers provided the

huge specific surface area and enhanced the stability

properties of arginase such as; optimum temperature,

optimum pH, thermal stability and reusability.

The arginase immobilized CA/PVP electrospun nanofibers

have high enzyme loading capacity, high catalytic activity

and improved stability properties.

So, they may have great potential for various

biotechnological applications such as health a part of enzyme

reactor or enzyme electrode.



SYNTHESIS OF BIS-(1,2,3-TRIAZOLE-N-OXIDE) BASED DINUCLEAR 

COORDINATION COMPOUNDS, CHARACTERIZATION AND 

INVESTIGATION OF INTERACTIONS WITH DNA

ABSTRACT
In this study, novel 1,2,3-triazole-N-oxide ligands

were synthesized starting from iso-

nitrosoacetophenone hydrazone derivatives and

2,4-dihydroxy acetophenones. Synthesized

compounds were characterized by various

spectroscopic techniques (UV-Vis, IR, 1H-, 13C-

NMR, MS, TGA). Coordination compounds were

prepared using Ni (II), Cu (II), Zn (II) from new

multiligand 1,2,3-triazole compounds. XRD

analysis was performed for the crystals. DNA

binding studies were performed to check the anti-

cancer potential of the synthesized compounds.

DNA cutting activity of the molecules was

examined by agarose gel electrophoresis. The

effects of concentration and incubation times was

also studied to obtain minimum conditions. Here

we report new candidate drugs.

INTRODUCTION

When the studies on azoles are examined, it is

seen that many natural products, drugs and

bioactive molecules contain azole group. 1,2,3-

Triazoles are highly stable under basic and acid

hydrolysis and reductive and oxidative conditions,

indicative of a high aromatic stabilization. this

heterocycle has a high dipole moment and is

capable of hydrogen bonding, which could be

favorable in the binding of biomolecular 1,2,3-

Triazole is one of the key structural units found in

a large variety of bioactive molecules as anti-

fungal, antibacterial, anti-allergic, anti-HIV , anti-

tubercular and anti-inflammatory agents targets.

Chemicals and Method

1,3-dibromopropane .2,4-dihydroxyacetophenone

in the presence od K2Co3 in absolutr ethanol at

40° was reflux for 24 hours the ligand named as

SA1 .İnph were than reflus wıth SA1 for 4 hours

reflux to prepare triazole .

Syed Attaullah Shah, Ramazan GÜP
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48000, Menteşe, Muğla, TURKEY. 
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RESUTS 
The synthesized compounds were

successfully purified by using column

chromatography. Pure compounds were

submitted to the NMR analysis to

characterize their structure. Figure 4 shows

the NMR spectrum compound of SA1

EXPERIMENTAL

Synthesis

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Figure 2. İsonitroacetophenonhydrazine ligand synthesis

Figure 3. (SA1) Synthesis of aliphatic bridged bis

ligands.

Figure 7 .SA1 H nmr

Aim and discussion

The aim of this thesis is to synthesize 1,2,3-

triazole N-oxide ligands using p-substituted

hydrazonoximes and aliphatic bridged

compounds of 2,4-dihydroxy acetophenone using

a more environmentally friendly method and, in

contrast to general applications, to synthesize N-

oxide ligands. ) and Cu (II) to synthesize

coordination compounds with various transition

metal ions. Another objective of the thesis is to

investigate the DNA binding and DNA truncation

activities in vitro to determine the usability of the

synthesized ligand/ complexes as potential

anticancer drugs.

synthesis of SA1

Figure 6 FT.İR RESULT 

Figure 4. Figure 5

FFigure 6

Figure 8.SA1 C nmr

FFigure 9.cutting of Dna
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ABSTRACT

Physical concentration methods such as sorting, magnetic separation, gravity separation and flotation applied on barite ore could not succeed in the preparation of
concentrate meeting market specifications for added-value application areas. Hence in an attempt, both organic (e.g. oxalic acid) and inorganic (e.g. HCl) acids will be
used at different concentrations, pH, duration and temperatures to investigate their effects on barite bleaching so as to reject the coloring impurities from the particle
surface, and to determine the optimum level of purification. Colour analysis will be performed using a colorimeter to determine the bleaching efficiency and product
quality based on color response. Characterization of both feed and product samples will be performed chemically and mineralogically to determine the effect of different
leaching agents and leaching condition on the bleaching rate of coloring impurities.

EXPERIMENTAL PROCEDURE

Microsizer and XRD will be used to determine the size range and

mineralogical composition of barite sample provided by the

Türkiye Petrolleri Ortaklığı Company. With a 4 neck flask of 500

ml, different solid rates, different concentrations of H2SO4, HCl

and H3PO4 inorganic acids and, oxalic, citric and trichloroacetic

organic acids enclosed with teflon coated mechanical stirrer, pH

meter, thermometer and cooling tower will proceed the barite

bleaching at different retention times. In conjunction with the

above parameters, for the organic acids, different temperatures will

be tested by using a hot plate. Products will be washed and dried at

105°C in a furnace.

Best results of each one of the acids will be combined at different

ratios to bleach the barite sample. Colorimeter will be used to

determine the L, a and b values before and after bleaching process

of barite samples. Ultra-Sonic Bath will be used to determine the

densities of sample before and after tests.

EXPECTATIONS, CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS

➢ Yellow, red and black colorations are expected to reduce from the

surface of barite samples to meet the market demands by dissolving the

impurity minerals. The organic acids are expected to have more

bleaching effect on the barite than the inroganic acids.

➢ Synergic effects of the best bleaching reagents from both groups of acids

are expected to improve the whiteness of barite samples and the

bleaching rates.

➢ Alkali bleaching could also be used if and any need arises to extract

carboneaous minerals from the barite.

Fig. 3. Experimental set-up using four neck flask 

Fig. 2. Experimental flowsheet
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Fig. 1. Experimental Figure

BACKGROUND

➢ Barite is a heavy, white, opaque to translucent and chemically inert, as

a result making much of its industrial value.

➢ Related gangue minerals include calcite (CaCO3), gypsum

(CaSO₄·2H₂O), silica (SiO2), alumina (Al2O3), and small quantities of

iron oxides (Fe2O3). These impurities have detrimental effects on the

marketing of barite.

➢ The colour of the mineral powder is white and its lustre can be either

resinous, pearly or earthy. It is found as granular or crystalline and

fibrous masses in commercial deposits.

➢ Barite has a specific gravity of 4.5 and an average hardness of 3 on the

Moh's scale.

➢ It is easily distinguished from calcite and witherite (the carbonate of

barium) by its inactiveness in acid and gives a yellowish-green

colouration of flame when the powder is strongly heated.

In the area of enhancing barite concentrates through bleaching, few

researches have been done. For this reason, there is gap on the knowledge

of barite bleaching and this thesis will serve as the basic ground in the

exploitation of parameters necessary to improve the barite concentrates.
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ABSTRACT

Chromite mineral is one of the most crucial component of steel production and one of the most important values of mining industry of Turkey. In the processing

of chromite ore, the main concentration method applied is gravity separation due to the density difference between chromite mineral and its associated gangue, in

which case olivine and serpentine minerals are the gangue ones. Reasonably high rate of chromite is lost in the tailings of the currently operating mineral

processing plants ranging from about 10% to 28%. The applicability of modified pinched sluice (MDO) - a novel design - on the recovery of the lost values from

the concentrator tailings of a chromite processing plant will be investigated in this thesis. Different parameters, like magnetic field intensity, vibration, feed rate,

feed size range, sluice inclination and pinching angle will be tested to investigate the effect of several design and operating variables on the beneficiation of

chromite concentrator tailings by MDO.

PORPOSE

Huge volume of chromite concentrator tailings is being

rejected with a considerably high grade reaching up to

28% Cr2O3 from different plants.. In this thesis,

beneficiation of concentrator tailings by MDO will be

investigated to propose a solution for such issue.

INTRODUCTION

Chromite is a spinel group mineral, and is the main source of chromium metal and its alloys. Depending on

the geological formation, chromite mineral may contain magnesium, iron and/or aluminium in the

crystalline structure, which can be represented as FeCr2O4 or (Fe2+, Mg) [Cr, Al, Fe3+]2O4 . Pinched sluices

have been used for heavy-mineral separations for centuries. The pinched sluice is an inclined trough 60-

120 cm long. The sluice pinches from about 25 cm in width at the feed end to 3 cm at the discharge end.

Feed consisting 60-65% solids enters gently and, stratifies as the particles flow through the sluice and,

crowds into the narrow discharge area. Heavy minerals migrate to the bottom, while lighter particles are

forced to the upper levels. The separation efficiency reduces due to the creation of Eddy current as a result

of wall effect.
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METHOD

Chromite tailing samples will be provided by Alser

company located in Denizli province in Turkey.

Sample will be first sieved to obtain samples of close

feed size. Fractions that will be tested are -600 µm

+212 µm , -212 µm + 75 µm , -75 µm. Each fraction

should be at least 60 kg to be able to operate MDO

with solid rate of at least 50%. After feeding material

to the MDO tank, it is pumped to the pinch sluice

section where gravity separation is obtained and

samples are taken from 5 different levels of

stratification. This process is then replied with

different parameters like: Feeding rate, Pinching

angle, Vibration frequency, Magnetic field. Optimum

conditions of each parameter will be determined. The

collected samples will be analyzed.

Fig 1. Chromite ore   

Fig 4. Vibration and magnetic field of the MDO

Fig 3. Working principles of MDO   

Fig 5. Sample preparation

Fig 6. The modified pinched sluice MDO

Fig 2. Chromite tailings samples     
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ÖZET

Bu çalışmada, mermer işleme tesisi atıklarının kompozit plaka

üretiminde uygulanabilirliği araştırılacaktır. Farklı oranlarda kuvars ve

mermer tesisi atığı içeren bu karışımlar belirli sıcaklıklarda kavurma

işlemine tabi tutulacaktır. Doğal ve termal işleme tabi tutulmuş ince

boyutlu karışım, iri boyutlu kuvars ile %50 oranında karıştırılarak

kompozit plaka üretimine hazırlanacaktır. Üretilen kompozit plakanın

fiziksel özellikleri ile mermer tozu kullanım oranı arasındaki ilişki

tartışılacaktır.

ABSTRACT
In this study, the applicability of marble processing plant wastes in

composite slab production will be investigated. These mixtures

containing different amounts of quartz and marble plant waste will be

subjected to roasting process at certain temperatures. The natural and

thermally treated fine-sized mixture will be prepared for composite slab

production by mixing 50% with coarse-sized quartz. The relationship

between the physical properties of the composite slab produced and the

usage rate of marble powder will be discussed.

INTRODUCTION

Depending on the applied method, approximately 20-40% of

marble block is lost as marble dust during slab production in

marble processing plant.
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METHODS

Composite material preparation: marble dust + quartz at

different ratios.

CONCLUSIONS  
The usability of the wastes of marble processing plant in the

production of composite slabs by mixing with quartz, the effect

of thermal treatment on the waste + quartz mixture and

possible new phases on the physical properties of the

composite slab will be discussed comparatively.

Figure 1. Aqueous marble waste from ST machine, Ermaş

Marble, Yatağan 

Finely sized quartz, having closer size distribution with marble

dust, is used in composite quartz slabs production.

Figure 2. Micronized Calcite

By the usage of marble processing plant waste instead of quartz

in composite slab production, both environmentally hazardous

marble dust will be converted into added-value product, and

slab production cost will be reduced as the addition rate of

finely sized quartz decreases.

In this thesis, usage of marble powder in composite slab

production will be investigated.

Quartz+Calcite

PowderMarble 
Dust

Quartz

Mixing at 

different ratios

Thermal

treatment 

under 

different 

conditions

Coarse quartz Resin, pigments 

etc.

Quartz + Calcite

Powder

Figure 3. Quartz Composite Slab
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ABSTRACT 
The aim of this project is to observe the effect(s) of boron addition on a spheroidal graphite cast iron. The microstructural and mechanical property changes were 

observed due to ppm level boron addition without creating a major change in the chemical composition of the reference cast iron having the nominal alloy content of  

%3.67 C, %2,55 Si, %0.120 Mn, %0.015 S, %0.042 P , % 0,50 Mg. Boron doping was achieved via dissolution of boron into the melt over a holding period without 

actually melting the boron-containing ferroalloy that was added in powder form. Boron containing as-cast sample was examined and characterized by using light 

microscopy analysis, tensile tests and hardness measurements. 

Özet: 
Bu çalışmanın amacı küresel grafitli dökme demire bor elementinin etkilerinin incelenmesidir. Kimyasal bileşimi nominal olarak  %3.67 C, %2,55 Si, %0.120 Mn, 

%0.015 S, %0.042 P , % 0,50 Mg olan referans numunenin kompozisyonunda majör bir değişim olmadan, farklı ppm seviyelerindeki bor ilavesi ile mikroyapısal ve 

mekanik özelliklerdeki değişim incelenmiştir. Bor içeren ferroalaşım ergimiş sıvı metale toz halinde eklenmiş ve sıvı halde bekletme yapılarak, ferrobor 

ergimeksizin, çözünme yoluyla sıvı metale bor geçmesi sağlanmıştır. Bor içeren döküm numuneleri ışık mikroskobu analizleri kullanılarak incelenmiş, çekme 

dayanımları ve sertlik ölçümü yapılarak karakterize edilmiştir.  

Figure 1.a. Reference sample Figure 1.b. 50 ppm boron-containing sample Figure 1.c. 100 ppm boron-containing sample Figure 1.d. 200 ppm boron-containing sample 

 

Figure 1.e. 400 ppm boron-containing sample 

Figure 2.a. Reference sample Figure 2.b. 50 ppm boron-containing sample Figure 2.c. 100 ppm boron-containing sample Figure 2.d. 200 ppm boron-containing sample Figure 2.e. 400 ppm boron-containing sample 

INTRODUCTION 
Cast iron is one of the oldest metallic materials in human history. 

Furthermore, steels and cast irons form one of two groups of iron-

based metallic materials with the widest range of chemical 

composition, mechanical properties and heat treatment options. And 

they are still subject to numerous researches and expanding their 

areas of use.Cast irons are generally classified as ‘White cast iron’ 

and ‘Gray cast iron ’.White cast irons include Fe3C (cementite) in its 

microstructure, which is a hard and brittle phase. Gray cast irons 

contain graphite of different morphologies. Depending on the 

morphological distinction of graphites, this group is subdivided into 

different subclasses and especially those containing graphite in 

spherical (nodular) morphology are called ‘ductile‘ due to their high 

impact resistance. The change in graphite morphology is strongly 

dependent on the composition as well as the heat treatment and 

cooling rates.It is possible to say that the effects of boron in cast 

irons can be much more complex and varied than in steels based on 

both the information obtained from the steels and the literature 

studies conducted. There are contradictory claims about the effects 

of boron addition to ductile cast iron class [1]. It is claimed that the 

addition of small amounts of boron acts as a carbide stabilizer and 

promotes perlite formation. On the other hand, the addition of boron 

at the level of 10-20ppm reduces Brinel hardness level and It is also 

said that it reduces the amount of perlite in perlite ductile cast iron. 

In general, the addition of boron in gray cast irons produces hard 

borides and / or borocarbides and reduces perlite formation and 

improves wear resistance. In ductile cast irons, a boron perlite 

stabilizes as much as 10ppm and more forms carbides that cannot be 

removed by heat treatment [1]. Ductile cast irons have 

microstructures based on graphite formation. Graphite formation is 

strongly influenced by the cooling rates and hence the section 

thickness. In a published literature review, it is stated that graphite 

formation and mechanical properties of boron element in thicknesses 

more than 1 inch are adversely affected [2]. In this study, it was 

stated that the addition of boron at the level of 50ppm did not change 

significantly in the formation of graphite with thicknesses between 

0.5-1 inch. When the thickness is 1.5 inches, the number of nodules 

decreased from 85 to 59 per square millimeter and the amount of 

spheroidal graphite decreased from 84% to 56%. It was observed 

that when the section thickness increased to 6 inches, the elongation 

decreased from 12% to 7% with the addition of 100ppm boron and 

the strength decreased from 63000psi to 57000psi.                
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EXPERIMENTAL PROCEDURE  

Melting processes were carried out in the EGES brand 6MW induction 

furnace with a capacity of  8000 kg at ATİK METAL Aliağa factory. Pig  iron, 

steel and recycling material (gating and feeder parts) were used as a charge 

material. After melting in the furnace, 1600 kg metal was taken to four 

different treatment ladles as 400 kg. 5,7 kg of  FeSiMg composition and 0.6 

kg of grafting material and different amounts of  ferroboron were added to 

each ladle. Casting process was made to sand molds prepared appropriately. 

Five molds were prepared for each of the samples having four different boron 

composition. 100 g for 50 ppm, 200 g for 100 ppm, 400 g for 200 ppm and 

800 g ferroboron for 400 ppm were added to the ladles. Casting process was 

made to the molds prepared beforehand. The spectral analysis of the samples 

obtained after casting process was carried out by OBFL 1000-II brand spectral 

analyzer and the spectral analysis results of these samples are given in Table 

1. Two of the cast parts are reserved for operation for the tensile sample. 2 of 

them were sliced 2 cm in width for metallographic examination. The samples 

were sanded using 180, 320, 600, 800, 1200 and 2000 mesh abrasives in 

METKON FORCIPOL 2V sample sanding and polishing apparatus for optical 

inspections. After sanding, the samples were polished using a colloidal slica 

solition on the polishing pad. Following polishing, the samples were etched 

with 3% Nital for 5 seconds. At the end of this period, the samples were 

washed to stop the reaction and the surfaces were cleaned with alcohol and 

dried. The microstructure studies of the etched samples were carried out with 

Olympus GX41 optical microscope and microstructure photographs were 

taken with the help of Olympus Stream  Essential analysis system. Samples 

for tensile tests were prepared in accordance with TS EN 1563 standard. 

Tensile tests of the prepared samples were carried out at ZWICK/ROELL 

brand hydraulic controlled drawing device with a drawing  speed of  50 mm / 

min. Test was applied to a total of  twenty tensile samples, four of each 

composition.   

 

Graph 1. Tensile strenght (N/mm2)  Graph 2. Yield strenght (N/mm2)  

Table 1. Chemical compositions  

RESULTS 
The microstructure photographs obtained as a result of 
metallographic examination of the samples produced by sand mold 
casting method are given in Figure 1.a, 1.b, 1.c, 1.d and 1.e. In the 
microstructures of the samples in poured conditions, black 
particles show graphites, light colored regions show ferrite matrix 
structure and dark colored regions show pearlite matrix structure. 
As seen in Figure 1.a, the matrix structure of unadulterated 
spheroidal graphite cast iron in poured conditions consists of 
ferrite and perlite. In Figure 1.b, it is observed that the matrix 
structure is again composed of ferrite and perlite, but the perlite 
rate increases a little more. In Figure 1.c, 1.d and 1.e the perlite 
ratio in the matrix structure increased significantly, whereas the 
amount of ferrite decreased considerably. Therefore, boron added 
to spheroidal graphite cast iron has transformed the structure from 
ferrite + perlite to pearlitic structure depending on the additive 
ratio. Tensile test specimens were prepared from the parts 
obtained by the sand mold casting method by making boron 
additives in different ratios and without additives. The tensile test 
results of the samples are given in Figure 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e 
graph1 and graph2. When the tensile test results of this study were 
examined, both yield and tensile strengths increased in boron 
additive under casting conditions. Another result obtained from 
these graphs is that 100 ppm boron additive increases yield and 
tensile strength in the most efficient way. 



Two target materials consisting of BZY and SCY

compositions will be produced and used in the

magnetron sputtering system. Target materials to be

positioned in different positions will be deposited on

18 substrates simultaneously.

ABSTRACT

Perovskite-Type Oxides for Hydrogen 

Separation

Creation of Material Library

Development of Perovskite-Oxide based Composites for 

Hydrogen Separation
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Hydrogen produced from fossil fuels is normally in the form of gas mixtures containing H2, CO2, CO, H2S, NOX etc. Therefore,

there is a necessity to purify hydrogen in order to use it as a pure substance. This study focuses on the development of proton

conducting oxides that enable on-site hydrogen purification. In the current study deals with the composite structures to be

formed of BaZr0.80Y0.20O3 (BZY) – SrCe0.95Yb0.05O3 (SCY) oxides and aims to identify the most suitable composition among

these composites.

The aim of the study is to form hetero-interfaces, which accommodate high amount of oxygen vacancies effecting the proton

conductivity, in BaZr0.80Y0.20O3 (BZY) – SrCe0.95Yb0.05O3 (SCY) compositions to improve the hydrogen permeation of the

cercer membranes. In this context, the present study would provide insights into the importance of hetero-interfaces in

hydrogen permeability of perovskite oxides.

Synthesis of Determined Perovskite-Type 

Oxides 

Thin films (1-3 μm) deposited will be evaluated

for thier electron and proton conductivity.

Electrochemical experiments will be performed

in an atmosphere-controlled test cell designed

for impedance spectrum method.

The samples with the highest conductivity among

18 different composite (in each experiment) will

be determined as candidate composition(s).

BZY and SCY oxides will be produced in high purity

by Pechini method.

Candidate compositions will be produced as 18

mm diameter discs so as to test their hydrogen

permeability.

The powders will be pressed

under pressure of 100-200

MPa and will be sintered at

1400-1500 °C for 10-15 hours.

Gas permeability set-up designed for hydrogen 

permeation test.

Test Cell 

Hydrogen permeability test will be carried out to

identify candidate compositions.

ÖZET

Distance of each substrate to the target material is

kept different, thin film membranes with different

composition ratio will be produced on each substrate

with simultaneous deposition.

H2 separation process using a dense proton–electron

conducting ceramic membrane

BZY - SCY were determined as compositions having

better proton conductivity and permeability flow

rates.

*Z. Tao, L. Yan, J. Qiao, B. Wang, L. Zhang and J. Zhang, A review of advanced proton-

conducting materials for hydrogen separation, Prog. Mater. Sci., 2015, 74, 1–50.

Sari,D., Combinatorial Development Of LSC-113/LSC-214 Cathode Materials

For Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells, MSc Thesis, 2017

Park et al., 2009 

Piskin, F., A Combinatorıal Study On Hydrogen Separation Membranes, PhD Thesis, 2018 

Required materials for synthesis of SCY and BZY

Evaluation of Thin Film Membranes

Expected BZY and SCY ratios as a result of thin film

deposition.

Aidhy,D.,S., Weber, W.,J., Microstructure Design For Fast Oxygen Conduction, 2015.
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Perovskite Oxide
H2 Permability Flow Rate

(mL.cm-2.min-1)

Temperature

(°C)

Thickness

(mm)

BaCe0.95Nd0.05O3-δ 0.01 925 0.70

BaZr0.9Fe0.1O3-δ 0.07 900 1.15

BaZr0.80Y0.15Mn0.05O3-δ 0.03 1000 0.90

BaZr0.80Y0.20O3-δ 0.03 900 0.80

SrCe0.95Eu0.05O3-δ 3.88x10-3 850 1.72

SrCe0.95Sm0.05O3-δ 3.13x10-3 850 1.72

SrCe0.95Sm0.05O3-δ 1.62x10-3 850 1.72

SrCe0.95Tb0.05O3-δ 1.40x10-2 900 1.00

SrCe0.95Tm0.05O3-δ 0.04 900 1.60

SrCe0.95Yb0.05O3-δ 0.02 900 0.70

SrCe0.95Zr0.10Tm0.05O3-δ 1.50X10-2 900 1.60

SrCe0.75In0.2Tm0.05O3-δ 0.03 900 1.20

BaZr0.80Y0.20O3-δ SrCe0.95Yb0.05O3-δ

Ba(NO3)2 Sr(NO3)2

Zr(NO3)4.5H2O Ce(NO3)3.6H2O

Y(NO3)3.6H2O Yb(NO3)3.6H2O

Citric Acid Citric Acid

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)

Ethylene Glycole Ethylene Glycole

Fosil yakıtlardan üretilen hidrojen normalde H2, CO2, CO, H2S, NOX vb. içeren gaz karışımları şeklinde üretilir. Bu nedenle,

hidrojenin saf olarak kullanılması için saflaştırılma zorunluluğu vardır. Bu çalışma, yerinde hidrojen saflaştırmayı sağlayan proton

iletken oksitlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda BaZr0.80Y0.20O3 (BZY) – SrCe0.95Yb0.05O3 (SCY) oksitlerden

oluşacak kompozit yapılar ele alınmakta ve bu kompozitler arasından en uygun kompozisyonun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, seramik-seramik membranların hidrojen geçirgenliğini arttırmak için BaZr0.80Y0.20O3 (BZY) – SrCe0.95Yb0.05O3

(SCY) kompozitlerinde proton iletkenliğini etkileyen yüksek miktarda oksijen boşluğu barındıran farklı-arayüzlerin oluşturulmasıdır.

Bu bağlamda çalışma, farklı-arayüz etkisinin perovskite oksitlerin hidrojen geçirgenliğindeki öneminin anlaşılmasını sağlayacaktır.



GİRİŞ

Gelişen teknolojiyle beraber otomotiv sektörünün istekleri de değişmekte ve

malzemelerden daha yüksek özellikler ve performans beklenmektedir. Yeni jenerasyon

AHSS çelikleri, özellikle otomotiv sektörünün ağırlık tasarrufu amacı ile günümüzden çok

ilgi gösterdiği metalik malzeme grubudur. Halen 4ncü nesil tabir edilen grup da dahil olmak

üzere çok sayıda araştırmaya konu olan bu çeliklerin pek çok türü mevcuttur. Yüksek

deformasyon kabiliyeti ve yüksek mukavemetin (2000-3000 MPa seviyeleri gündemdedir)

bir arada sağlanması mümkün olabilmektedir. Ayrıca düşük yoğunlukla beraber ağırlık

tasarrufu potansiyelleri sayesinde yakıt verimliliği ve araç güvenliği de bu çeliklerin

otomotiv ve çelik endüstrisinde öne çıkmasını sağlayan en önemli özellikleridir.

Tüm AHSS sınıfı çeliklerin temelinde yer alan kavram ise, mikroyapıda kalıntı ostenitin

elde edilmesi ve bu ostenitik bölgelerin bileşimlerinin farklı ısıl ve/veya termomekanik

işlemlerle kontrol edilerek istif hatası enerjilerinin (SFE-stacking fault energy)

ayarlanmasıdır[3][4]. Böylelikle kalıntı ostenit bölgelerinin gerek imalat sırasındaki,

gerekse otomobil kazası esnasındaki deformasyon kabiliyetinin, deformasyon

sertleşmesinin ve malzemenin genel mukavemetinin yüksek olması hedeflenmektedir.

Ostenitik bölgelerin SFE değerlerine bağlı olarak, mekanik ikizlenme göstermeleri, ɛ-

martenzit veya α′-martenzite dönüşmeleri veya tamamen stabil kalması

sağlanabilmektedir[5][6]. Sonuç itibariyle nihai mekanik özellikleri, deformasyon sırasında

farklı davranış çeşitlilikleri gösteren ostenitik bölgelerin toplam miktarı, dağılımı ve tane

boyutlarına bağlı olmaktadır[7][8]. Yapılan bu çalışmada amaç, yüksek manganlı ileri

yüksek mukavemetli çeliklerde bor katkısının etkisini incelemektir.

YÖNTEM

δ - Ferrite

169.99 HB

α′-Martenzit

333.58 HB

ε – Martenzit 

Bandları

178.25 HB

Şekil 3. Homojenizasyon sonrası ışık mikroskobu görüntüleri a) 30 ppm b) 60 ppm c) 100 ppm

İnterkritik Bölge 
Tavlaması

Yüksek Sıcaklık(865⁰C)

Uzun Süre 

(30 dakika)

Su Verme

Fırında Soğuma

Kısa Süre

(15 dakika) 

Su Verme

Fırında Soğuma

Düşük Sıcaklık(765⁰)

Uzun Süre 

(30 dakika)

Su Verme

Fırında Soğuma

Kısa Süre

(15 dakika) 

Su Verme

Fırında Soğuma

Şekil 1. İleri yüksek mukavemetli çeliklerin konvensiyonel

çeliklerle karşılaştırılması[1].

Şekil 4. Homojenizasyon sonrası deforme olmuş numunelerin ışık mikroskobu görüntüleri a) 30 ppm b) 60 ppm c) 100 ppm

 

   

b) 

a) 

c) 

Şekil 7. Sırasıyla, 100-60-30 ppm bor ilaveli homojenize

olmuş numunelerin X-Ray Difraksiyonu(XRD) ile faz analiz

sonuçları.

Şekil 8. EDS kullanılarak, 60 ppm bor ilaveli numunenin

elementel analiz sonuçları. b) Matristen alınan bölgenin

elementel analiz sonucu c) δ-ferrit fazından alınan bölgenin

elementel analiz sonuçlarını temsil etmektedir.

Şekil 6. Deforme edilmiş 100 ppm bor ilaveli numunenin SEM görüntüleri a) henüz dönüşmemiş ε-martenzit plakaları.

b) ε- martenzit plaka içerisinde oluşan α′-martenzit yapıları.
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BULGULAR

SONUÇ

Yapılan deneysel çalışmalar ve literatür araştırmasıyla aşağıdaki sonuclara ulaşılmıştır:

➢ Mikroyapıyı oluşturan anayapı ostenit fazıdır. Mikroyapı farklı bor ilaveleriyle değişmiştir. Mikroyapı

δ-ferrit, ε-martenzit ve α′-martenzit fazlarından oluşur. Bu fazların mikroyapıdaki miktarı, boyut ve

dağılımları bor miktarı ve yapılan interkritik tavlama işlemine bağlı olarak da değişmiştir.

➢ Nadir görülen bir martenzit türü olan ε-martenzit gözlemlenmiştir. ε-martenzit, HSP kristal yapıya

sahiptir ve düşük SFE değerlerinde oluştuğu hakkında literatürde bir çok çalışma vardır[7].

➢ Mikroyapıda bulunan her ostenit adası ε-martenzite dönüşmediği gibi her ε-martenzit plakası da

ikizlenmiş α′-martenzite dönüşmemiştir. Bu dönüşümler ise her östenit adasının özgün bir kimyasal

kompozisyona sahip olmasıyla açıklanabilir. Böylece mikroyapıda bulunan ostenit adalarının

deformasyon ya da ısıl işlem altında gösterdiği davranış da değişmektedir. Bor elementinin, ostenit

fazının SFE değerini düşürmüş olduğu anlaşılmaktadır. Ostenit adalarının farklı martenzit fazlarına

dönüşmesi yada ikizlenme göstermesi için gereken istif hatası enerjisi değerleri şöyle sıralanabilir:

SFE (ikizlenme) (>20 mJ/m2)> α′ martenzit(15-20 mJ/m2 > ɛ-martenzit(<13 mJ/m2)[5][6][7].

➢ Tüm numuneler için, alınan sertlik değerleri literatürde bulunan bir ampirik formül kullanılarak

mukavemet değerlerine dönüştürülmüştür. Elde edilen mukavemet değerleri, mikroyapıda bulunan

fazların miktarına bağlı olarak 850-1200 MPa arasında değişmektedir.

ABSTRACT

This work focusses on the effects of boron addition to a high manganese advanced high

strength steel (AHSS). A steel with a nominal composition of Fe-16Mn-3Al-0.3C with 30,

60 and 100 ppm boron additions were prepared via melting. Intercritical annealing

treatments were employed towards tailoring the properties. The critical question of this

study was the changes incurred by addition of boron on the stability of austenite and the

accompanying changes in microstructure and mechanical properties. Empirically calculated

strength levels were around 1000-1200 MPa. HB and HV hardness measurements, light

microscopy, XRD, SEM and EDS examinations were undertaken. It was observed that ɛ-

martensite and its transformation to α-martensite became possible. Our qualitative

observations also revealed that the deformation capacity improved due to this

transformation during room temperature forging.

Şekil 2. Konvansiyonel çeliklerde bor etkisi[2].

➢ Yüksek manganlı bir AHSS kompozisyonu (Fe-16Mn-3Al-0.3C) hazırlandı ve 30, 60

ve 100ppm B ilave edildi. 200x100x20 mm boyutlarında kum kalıba döküm işlemi

gerçekleştirildi. Kompozisyonlar OES ile teyit edildi.

➢ Argon atmosferi altında 1100°C’de 17 saat homojenizasyon işlemi yapıldı.

➢ Işık mikroskobunda görüntüleme için tüm numunelere standart metalografi işlemi

yapıldı.

➢ Sertlik ölçümleri için Brinnel ve Vickers Sertlik Ölçüm cihazları kullanıldı.

➢ Mikroyapıda farklı faz oranları elde etmek için çok sayıda interkritik kritik tavlama

işlemleri gerçekleştirildi.

➢ Deformasyon sırasındaki davranışı gözlemlemek için homojen yapıdaki numunelere

oda sıcaklığında dövme ile %10 deformasyon uygulandı.

➢ SEM-EDS kullanılarak kimyasal analiz ve mikroyapısal gözlemler yapıldı.

➢ Mikroyapıdaki fazları belirlemek için XRD yöntemi kullanıldı.
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Şekil 9. Brinell Sertlik Ölçümleri

30 ppm 60 ppm 100 ppm

HS Homojenize olmuş numuneler

DS Deforme olmuş numuneler

YUS Yüksek sıcaklık, uzun süre bekleme ve su verme işlemi

YUN Yüksek sıcaklık, uzun süre bekleme ve yavaş soğuma işlemi

YKS Yüksek sıcaklık, kısa süre bekleme ve su verme işlemi

YKN Yüksek sıcaklık, kısa süre bekleme ve yavaş soğuma işlemi

DUS Düşük sıcaklık, uzun süre bekleme ve su verme işlemi

DUN Düşük sıcaklık uzun süre bekleme ve yavaş soğuma işlemi

DKS Düşük sıcaklık, kısa süre bekleme ve su verme işlemi

DKN Düşük sıcaklık, kısa süre bekleme ve yavaş soğuma işlemi

a) b) c)

a) b) c)

Şekil 10. Yapılan ısıl işlemler  ve açıklamaları.

a) b)

Şekil 5. 865 °C’de 30 dakika bekleme ve su verme interkritik tavlama işlemi ışık mikroskobu görüntüleri. a) 30 ppm b)60 ppm c)100 ppm

a) b) c)



X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
“Muğla İline Ait Liquidambar orientalis Mill. Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin 

ISSR Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi”

ÖZET
Altingiaceae familyasında bulunan Liquidambar orientalis, Türkiye’nin güney batısında yayılış gösteren relikt endemik bir türdür. 20. yüzyılın başlarından bu yana türün doğal yayılış

gösterdiği alan büyük oranında daralmıştır. Bu nedenle türün genetik çeşitliliğine ilişkin çalışmalar, türün korunması açısından önemlidir. Bu çalışmada, 9 Liquidambar orientalis

popülasyonunun, populasyon içi ve populasyonlar arası genetik çeşitliliği 10 adet polimorfik ISSR belirteci kullanılarak incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi POPGENE ver. 1.32 ve

GenAlex ver. 6.05 bilgisayar programları kullanılarak yapılmıştır. 10 primerin analizi sonucu toplam 272 lokus saptanmıştır. Bütün popülasyonlar için ortalama gözlenen allel sayısı ve

ortalama etkili allel sayısı sırasıyla 1,97±0,17, 1,47±0,38 olarak bulunmuştur. Bütün populasyonlar için polimorfik lokus oranı %23,16 ile %34,56 ve Nei’nin genetik çeşitlilik değeri de

0,07±0,15 ile 0,12±0,19 arasındadır. Nesil başına gen akışı 0,29’dur. Çalışılan populasyon çiftleri için Nei’nin Standart Genetik Uzaklık değerleri 0,186 ile 0,308 arasında değişmektedir.

Moleküler varyans analizi (AMOVA) sonucu varyasyonun büyük bir kısmının (% 67) populasyonlar arasından kaynaklandığı gözlenmiştir.

ABSTRACT
Liquidambar orientalis in Altingiacea family is a relict endemic species which spread south west of Turkey. Since the beginning of the 20th century, the natural distribution of the species

has decreased to a great extent. Therefore, studies on the genetic diversity of the species are important for the protection of the species. In this study, 10 polymorphic ISSR markers were

studied to assess the genetic variability within and among 9 Liquidambar orientalis populations. Analyzed of data was carried out by POPGENE ver. 1.32 and GenAlex ver. 6.05 software

programs. A total of 272 loci were resulted by the analysis of 10 primers. For all populations mean number of observed alleles was found as and mean number of effective alleles was found

as 1.97 ± 0.17 , 1.47 ± 0.38, respectively. The proportion of polymorphic loci for all populations ranged from 23,16 % to 34,56 % and Nei’s gene diversity value ranged from 0.1 ± 0.22 to

0.18 ± 0.27. The level of gene flow was 0.29 per generation. Nei’s genetic distance coefficient changed between 0,186 and 0,308 among all possible population pairs. According to Analysis

of Molecular Variance (AMOVA), main contribution to genetic variance (% 67) was due to variation among populations.

GİRİŞ
Sığla ağacı, Altingiaceae familyasından Liquidambar cinsine ait türlere verilen ortak

isimdir. Liquidambar cinsi Dünya üzerinde dört farklı türe sahiptir.

Biyolojik çeşitlilik tüm Dünya’da ülkelerin en büyük zenginliklerinden birisidir. Bu

nedenle gelişmiş ülkeler biyoçeşitliliği ve endemik türlerini korumak üzere büyük

yatırımlar yapmaktadır. Ülkemize relikt endemik bir tür olan Liquidambar orientalis’in

genetik çeşitliliğinin belirlenmesi üzerine ne yazık ki yapılmış çok fazla moleküler çalışma

bulunmamaktadır.

Or (2007), kloroplast genomundaki kodlanmayan transfer ribonükleik asit (trn) bölgesine

dayalı dizi analiziyle; Öztürk (2008), izoenzim kullanarak; Doğaç (2008),Velioğlu ve ark.

(2008), Alan ve ark. (2018), RAPD primerleri kullanarak Liquidambar orientalis

popülasyonlarında polimorfizmi belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmada

Muğla ilinin farklı ilçelerdeki popülasyonlarda ilk defa ISSR moleküler belirteçleriyle

genetik çeşitliliğin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Çalışılan Popülasyonlar:

Yapılan çalışmada Muğla iline ait beş farklı ilçede dokuz farklı lokasyonda bulunan

popülasyonlardan yaprak örnekleri toplanmıştır.

DNA İzolasyonu:

Toplanan örneklerden «Soltis Lab CTAB DNA Ekstraksiyon Protokolü» ile DNA

izolasyonu gerçekleştirilmiştir.

Primerlerin Taranması:

10 farklı ISSR primeri ile tüm bireylerde PCR taraması yapılmış ve %1’lik agaroz jel

elektroforezi ile PCR ürünleri yürütülmüştür.

Verilerin Analizi:

Verilerin analizi, POPGENE ver. 1.32, GenAlex ver. 6.05 ve AMOVA bilgisayar

programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

SONUÇLAR
Yapılan çalışmada 10 primer taraması sonucunda toplam 272 lokus

saptanmıştır. Bütün popülasyonlar için ortalama gözlenen allel sayısı

ve ortalama etkili allel sayısı sırasıyla 1,97±0,17, 1,47±0,38 olarak

bulunmuştur. Bütün popülasyonlar için polimorfik lokus oranı %23,16

ile %34,56 ve Nei’nin genetik çeşitlilik değeri de 0,07±0,15 ile

0,12±0,19 arasındadır. Nesil başına gen akışı 0,29’dur.
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Çizelge 1: Çalışılan popülasyonların lokuslarına ait analiz değerleri

Çizelge 2: Tüm lokuslara ait analiz değerleri

Çizelge 3:Popülasyonlar arasındaki genetik mesafe değerleri

Şekil 8: AMOVA analizine göre 

varyasyon yüzdeleri

Şekil 9: Çalışılan popülasyonlara dair 

filogenetik dallanma yapısı

Şekil 1: Liquidambar cinsinin Dünya üzerindeki 

yayılımı
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toplanan araziler

Şekil 3: Sığla ağacı örneği Şekil 5: Sığla ağacı örneği

Şekil 6: Değirmenyanı lokasyonu 20 bireylik 

primer taraması
Şekil 7: Toparlar lokasyonu 20 bireylik primer 

taraması
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Popülasyonlar Arasındaki Bant Desenleri

Bant Sayıları Frekansı değeri (>= 5%) olan bant sayısı Özel Bant Sayısı

Frekans değeri (<=25%) olan bant sayısı Frekans değeri (<=50%) olan bant sayısı Heterozigotluk Değeri

Çizelge 4: Popülasyonlar arasındaki bant desenleri



KOSOVA CUMHURİYETİ SU KAYNAKLARININ SU ÜRÜNLERİ 

POTANSİYELİ 

Dijar LATİFİ, Mustafa DÖNDÜ, Nedim ÖZDEMİR 

diyarlatifi@gmail.com, mustafadondu07@gmail.com, ata.dadaoz@gmail.com 

 

ÖZET 

Kosova Cumhuriyeti 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Toplam yüzölçümü 10,877 

km2 olup, yaklaşık nüfusu 2 milyondur. Ülkenin doğal kaynaklarının birçoğu için yönetim planları 

henüz hazırlanma aşamasındadır. Bu bağlamda mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir, dengeli ve 

akılcı kullanımı çok önemlidir.  

Kosova Cumhuriyeti’ndeki akarsuların tamamı kaynağında iyi kalitede sular ihtiva etmektedirler. 

Özellikle ülkedeki akarsuların kaynak kesimlerindeki yüksek kalitede suların bulunduğu sahalar 

eğim şartlarının çok elverişli olması sebebiyle, yeni rezervuarların yapılıp ihtiyaç fazlasının olduğu 

dönemlerde temiz su depolanması amacına uygun bir topografya arz etmektedir. Yapılan bu 

çalışmada Kosova Cumhuriyeti tatlı su kaynaklarında bulunan en yaygın ekonomik balık türlerinin; 

bıyıklı sazan ve alabalık olduğu belirlenmiş olup, alternatif ekonomik balık türleri ve kapalı devre 

sistemlerin de balık yetiştiriciliği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kosova Cumhuriyeti, Su Kaynakları, Çevresel Faktörler, Su Yönetimi 

 

ABSTRACT 

POTENTIAL OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF KOSOVA 

The Republic of Kosova declared its independence on 17 February 2008, with a total area of 10,877 

km2 and a population of approximately 2 million. Management plans for many of the country's 

natural resources are preparation phase. So, sustainable, balanced and rational use of existing water 

resources is very important. 

All streams in the Republic of Kosova contain good quality water in its source. In particular, 

because of the suitable slope conditions, the areas where high quality water is available in the 

source parts of the streams in the country provide a suitable topography for the purpose of storing 

clean water in periods when new reservoirs are made and there is a surplus. In this study, the most 

common economic fish species found in fresh water resources of Republic of Kosova were 

submarine carp and trout were and alternative economic fish species and fish farming in closed 

circuit systems were proposed. 

Key Words: Republic of Kosova, Water Resources, Environmental Factors, Water Management 
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GİRİŞ 

Dünyanın ¾’ü sularla kaplı olmasına rağmen canlıların hayatları için elzem olan tatlı su, su 

kaynaklarının sadece %2,5’ini oluşturur. Bu suyunda %70’i buzul ve kar kütlelerinde saklıdır. Tüm 

canlıların hayatta kalmak için kullanmak zorunda olduğu su ve su kaynakları her geçen gün 

azalmaktadır. 2050 yılında dünya nüfusunun %40’ının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağı 

öngörülmektedir.  

Suya olan ihtiyacın artması enerji ve gıda üretimi dâhil birçok alanda su kullanımının artmasından 

kaynaklanırken, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayide artan su talebi kirlenen su ve su kaynaklarını 

da beraberinde getirmiştir. Kullanılabilir nitelikteki suyumuzun azalmasının en önemli 

nedenlerinden biri hiç kuşkusuz kirliliktir. Kirlenen tatlı su kaynakları kirlenen denizlere neden 

olmaktadır. Su kirliliği, su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan 

biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla 

kullanılmasında engelleyici bozulmalar oluşturacak madde veya enerji atıklarının suda bulunması 

olarak tanımlanır. Hem nüfusun artması hemde mevcut su kaynaklarımızın hızla kirlenmesi 

gelecekte insanoğlunun beslenmesinde önemli sorunları da beraberinde getirecektir. Bu bakımdan 

mevcut su kaynaklarının akılcı kullanımı artık günüzmüzde giderek önem kazanmaya başlamıştır.  

Çalışma konusu olarak seçilen Kosova Cumhuriyeti 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan 

etmiş olup, toplam yüzölçümü 10,877 km2 ve yaklaşık nüfusu 2 milyondur. Kosova Cumhuriyeti 

ekonomisinin yaklaşık % 68,3’ünü hizmet, % 14,1’ini tarım, % 9,6’sını sanayi ve % 8’ini inşaat 

sektörleri oluşturmaktadır. Toprakların verimli olmasına rağmen, çoğu çiftlik küçük ve etkin 

değildir. Tarımsal arazinin büyük çoğunluğu özel olarak işletilmektedir. Buğday, mısır ve şarap 

önemli ürünlerdir. Ülkenin doğal kaynaklarının birçoğu için yönetim planları henüz hazırlanma 

aşamasındadır. Bu durum Kosova’daki siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile kalkınma 

hızı üzerinde doğrudan etkili olan tatlısu kaynakları için de geçerlidir. Dolayısıyla ülkedeki su 

kaynakları hakkında bilimsel bilginin artması yapılacak planlamaların daha isabetli ve verimli 

olmasını sağlayacak ve kalkınmayı hızlandıracaktır. Bu açıdan bakıldığında mevcut su 

kaynaklarının su ürünleri açısından en akılcı olarak değerlendirilmesi de önemlidir. 

Araştırmaya konu olan Kosova Cumhuriyeti tatlı su kaynakları bakımından hassas bir su 

konumundadır. Ülkede topografyanın ana hatlarını orta kesimdeki 300-600 m’ler arası yükseltiye 



sahip ovalar ile bunları çevreleyen dağlık alanlar meydana getirir Doğudaki yükselimler daha çok 

plato görünümü arz ederken güney ve batı-daki dağlar yükseltileriyle dikkat çekmektedir (Şekil 1). 

Bu dağlar ve özellikle de Adriyatik Denizi ile Kosova toprakları arasında bir set oluşturan 

Dinaridler deniz etkisinin iç kesimlere sokulmasını engelleyerek ülkedeki karasal iklimin etkisini 

artırmaktadır. Sıcaklıklar yıl içerisinde -20-35 °C aralığında değişirken, yıllık ortalama toplam 

yağış miktarı 700 mm civarındadır Bu haliyle hidrolojik prosesin yarı kurak iklim şartlarının 

denetiminde olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda, ülke yüzölçümünün %39’unu 

kaplayan ormanlar yükseltinin arttığı sahalarda doğal bitki örtüsünün asli unsurunu 

oluşturmaktadır. Kosova Cumhuriyeti’nin mevcut nehir havzaları detaylı olarak Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Kosova Cumhuriyeti Haritası 

 

 

 



Çizelge 1. Kosova Cumhuriyeti’nin Mevcut Nehir Havzaları 

Nehir Havzası Yüzeyi (km2) Uzunluğu (km) 

Drini i Bardhë 122 4 622 

Sitnica 90 2 873 

Lumëbardhi i Pejës      62 425 

Morava e Binçës 60 1 552 

Lepenci 53 679 

Ereniku 51 510 

Ibri 42 1 155 

Lumëbardhi i Prizrenit 31 263 

 

En fazla alan kaplayan ve en yüksek akıma sahip olan Beyaz Drina sularını Adriyatik’e 

boşaltmaktadır. Bu nehrin havzası 4.788 km² alan kaplamakta olup ülke sınırları içerisindeki 

uzunluğu 103 km dir. Nehrin yıllık ortalama akımı 2 milyar 200 milyon m³ tür. Ülkedeki ikinci 

büyük drenaj şebekesi olan İbar Havzası ise 4.018 km² alan kaplamaktadır. Kosova Cumhuriyeti 

sınırları içinde daha çok Stinica Nehri ile temsil edilen havza, Mitrovica yakınlarında ülke 

topraklarının dışından gelen (Karadağ) tek büyük akarsu olan İbar ile birleşerek Sırbistan’a geçer. 

Yıllık ortalama 771 milyon m³ su İbar Nehri tarafından Tuna Nehri vasıtasıyla Karadeniz’e 

ulaştırılmaktadır. 

Kosova’daki akarsular toplamda yıllık ortalama 3 milyar 608 milyon m³ dolayında bir akım 

göstermektedirler. Kosova topraklarında yüzey suları 6 ana birikim (rezervuar) bulunmakta bunlar 

“Ujmani, Batllava, Badovci, Perlepnica, Livoqi, ve Radoniqi’dir.” Göllerdeki biriken miktarlar şu 

anda toplam su miktarının yaklaşık % 15'ini oluşturmaktadır Kosova Cumhuriyeti topraklarına akar 

(Şekil 2 ve Çizelge 2). 

 

 

 



 

Şekil. 2  Kosova Cumhuriyeti Nehir Havzalarından Görüntü 

 



Çizelge 2. Kosova Cumhuriyeti’ndeki Mevcut Göller Hakkında Bilgiler 

Gölün Adı Uzunluk (km) Genişlik (m) Yüzeyi (km2) Derinlik (m) Yüzey yüksekliği (m) 

Batlava 6,00 700 3,07 35 640 

Gazivoda 16,5 1100 11,9 105 694 

Përlepnica 1,40 300 0,18 45 620 

Radoniq 4,70 2200 5,06 15 455 

Badovci 4,60 800 1,70 29 655 

 

Su ürünleri açısından bakıldığında 1960'lı yıllarda, Kosova'da su ürünleri yetiştiriciliği gelişmeye 

başlamıştır. Üretim miktarı havzadaki balıklar yaklaşık 300 ton/yıl bile asgari düzeydedir. Alabalık 

üretimi Kosova'da çoğunlukla mevcut turistik otellerde tüketiliyor. Kosova Cumhuriyeti’nde daha 

çok yetiştiriciliği yapılan ekonomik balık türleri bıyıklı sazan ve alabalık’dır (Şekil 3 ve 4). 

 

Şekil 3. Modern sistemlerde kültür balıkçılığı faaliyetleri. 



 

Şekil 4. Mevcut göllerdeki ağ kafeslerde kültür balıkçılığı faaliyetleri. 

 

SONUÇ 

Kosova Cumhuriyeti'nin tatlı su kaynaklarının çoğunda rekreasyonel balıkçılık ve sportif anlamda 

balıkçılık yapılmaktadır. Mevcut su kaynaklarının su ürünleri açısından verimli değerlendirilmesi 

istenilen düzeyde değildir. Ulusal düzeyde balıkçılık kaynaklarını yönetmek için bir devlet strateji 

geliştirilip bir an önce hayata geçirilmelidir. Sazan ve alabalık balıklarının yanında alternatife balık 

türlerinin yetiştiriciliği de göz önüne alınmalıdır. Kültür balıkçılığının geliştirilip aktif hale 

getirilmesi aynı zamanda mevcut işsizliğe bir çözüm olarak düşünülmelidir. 
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TÜRKİYE VE MUĞLA İÇİN EKONOMİK DEĞERİ OLAN 
LEVREK VE ÇİPURANIN MİKROFLORASI 

ÖZET
Su ürünleri anlaşılan besin değeri ile dünyada en
fazla gelişen gıda sektörlerinden biri haline
gelmiştir. Bol su kaynakları ve zengin tür çeşitliliği
ile ülkemiz de su ürünleri konusunda söz sahibi
ülkeler arasındadır. Ülkemizin su ürünleri
yetiştiriciliğinde Muğla’nın payı oldukça fazladır.
Özellikle levrek ve çipura üretiminde birinci sırada
yer almaktadır. Hem Türkiye hem de ilimiz için
ekonomik değeri bu kadar yüksek olan ve sevilerek
tüketilen bu iki balığın mikroflorasını bilmek
kalitesini koruma ve raf ömrünü uzatmak açısından
oldukça önem arz etmektedir. Bu posterde levrek ve
çipura balıklarında yetişme ortamlarından kaynaklı
bulunabilecek, ayrıca hasattan sonraki işlemler
sırasında kontamine olabilecek mikroorganizmaları
literatür taramaları ile ortaya koymak
amaçlanmaktadır.
ABSTRACT
Aquaculture has become one of the most developing
food sectors in the world with its apparent
nutritional value. With its abundant water resources
and rich species diversity, our country is one of the
leading countries in terms of aquaculture. Muğla has
an important place in aquaculture of our country. It
is in the first place in especially sea bass and sea
bream production. Knowing microflora of seabass
and sea bream, which are highly economical for
both Muğla and Turkey and preferred by consumers,
quite important in terms of conservation of quality
and to extend the shelf-life. In this poster, it is aimed
to reveal the microorganisms that may be found in
the sea bass and sea bream from the habitats, and
which may be contaminated during the postharvest
processes with the literature reviews.

GİRİŞ
Su ürünleri, besin içeriği olarak oldukça
kaliteli amino asitleri içeren, doymamış yağ
asitleri, vitamin ve mineral açısından da
zengin, son dönemlerin sağlıklı yaşam
konseptine uygun bir gıdadır. Ancak su
ürünlerinin en büyük problemi çabuk bozulan
gıdalar arasında yer almasıdır. Özellikle
mikrobiyolojik bozulma su ürünlerinde
oldukça hızlı gerçekleşmektedir. Kalitenin
daha uzun süre korunabilmesi, üreticideki
ekonomik kayıpları ve tüketicideki sağlık
endişesini azaltabilmek için bozulmaya neden
olan mikroorganizmaların bilinmesi ve
bunları önleyici önlemlerin alınması önem
arz etmektedir.
Bu poster çalışmasında Muğla İlimizin
üretiminde ve ihracatında ülkemizde başı
çektiği levrek ve çipuranın bozulma etmeni
mikroorganizmalarının ortaya konulması
amaçlanmıştır.

Hatice HASANHOCAOĞLU YAPICI1 Latif TAŞKAYA1
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Şekil 2. Buzlanmış aerob şartlarda saklanan balıklar

Şekil 2. Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Çipura (Sparus aurata) Balığının Avlanma Sonrası Doğal Mikroflorası

Balıklar yaşam süreçleri boyunca çeşitli mikroorganizmalarla temas halindedir. Balıkların
mikroflorası yakalandığı ortamın kirlilik durumu, sıcaklığı, yakalanma şekli ve avlandıktan
sonraki nakil, işleme ve depolamadaki zaman-sıcaklık ilişkisi ve hijyen şartlarına bağlıdır (Çaklı
ve Kışla, 2003).
Levrek ve çipura ılıman sularda bulunan demarsal balıklardır. Ilık sularda avlanan balıklarda ise
psikrotrofik, aerobik ya da fakültetif aerobik Gram (-) bakteriler mevcuttur. Ayrıca deniz suyunda
sodyuma ihtiyaç duyan halofilik bakteriler de bulunabilir. Balıkların sindirim sistemlerinde ise
yine Gram (-), koliform bakteri türleri bulunmaktadır. Ayrıca derilerinde maya&küf
bulunmaktadır.

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Pseudomonas spp.
Moraxella spp.

Acinetobacter spp.
Photobacterium spp.

Aeromonas spp.
Vibrio spp.

Shewanella spp.

Balıkların sindirim sistemlerinde bulunabilecek bakteriler
Achromobacter
Pseudomonas

Flavobacterium
Vibrio
Bacillus

Clostridium
Escherichia

Kurutulmuş ya da tuzlanmış balıklarda halofilik bakterilerin ve ıslak 
tuzlama yapılmış ürünlerde ise mayaların gelişmesi söz konusu 

olabilmektedir. 

Aerobik şartlarda buzda depolamada flora hemen hemen yalnızca 
Pseudomonas ve Shewanella putrefaciens’ten oluşmaktadır. 

Anaerob şartlarda (vakum ambalaj, modifiye atmosfer paketleme vb.) ise 
bozulmaya, CO2’e dayanıklı G (+) bakteriler Photobacterium

phosphoreum ve laktik asit bakterileri (Lactobacillus ve Carnobacterium) 
neden olmaktadır

Koruyucu ilavesi yapılmamış hafif ısıl işlem görmüş sous vide gibi 
ürünlerde en büyük problem ise spor oluşturabilen Clostridium ve/veya 

Bacillus bakterileridir 

Şekil 3. Modifiye atmosfer paketleme uygulanmış balıklar

Şekil 4. Sous vide teknolojisi

Şekil 5. Balıklara uygulanan tuzlama işlemi



KÖYCEĞİZ-DALYAN LAGÜNER ALANDA YAPILAN ÇEVRE EĞİTİMLERİ VE 

KAZANIMLARI 
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ÖZET 

 

Turizm günümüzde evrensel bir etkinlik olup, hammaddesi de tarihsel, kültürel ve ekolojik 

değerlerdir. Turistik çekiciliği oluşturan öğelerin başında çevrenin kalitesi önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Köyceğiz-Dalyan Lagüner Alanı; deniz, lagün, sazlık, göl ve orman gibi 

biyotoplardan oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu yöre Bern ve Barselona 

Konvensiyonu ile koruma altına alınan pek çok türün yaşama ortamıdır. 2017-2018 tarihlerinde 

turizmin farklı sektörlerinde çalışanlara (Tekneciler, otel, ve restorant personeli, Dalyan halkı 

vd.,) sezon öncesi verilen “Çevre Eğitimi”’leri sonucunda hala duyarlı olmadıkları, eğitimli 

personel çalıştırmadıkları, sadece sezon odaklı bir çalışma gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Köyceğiz-Dalyan  Lagüner  Alanı,  Çevre Eğitimi, Çevresel Faktörler, 

   Turizm Faaliyetleri 

 

 

ENVIRONMENTAL TRAININGS AND GAINS IN KOYCEGIZ-DALYAN LAGOON 

AREA 

ABSTRACT 

Tourism is a universal activity and its raw material is historical, cultural and ecological values. 

The quality of the environment is of paramount importance for the tourist appeal. In this study, 

Köyceğiz-Dalyan Lagoon Area is the region, where different ecosystems consisting of biotopes 

such as sea, lagoon, reeds, lakes and forests, is the habitat of many species protected by the 

Bern and Barcelona Convention.  In 2017-2018, it was concluded that they were still not 

sensitive to the environmental trainings given before the season to the employees working in 

different sectors of tourism (Boat technicians, hotel and restaurant staff, Dalyan people et al.), 

they did not employ trained personnel, and they showed only season-oriented work. 

 

Keywords: Köyceğiz–Dalyan Lagoon Area, Education of Environment, Environmental 

          Effects, Tourism Activities 
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GİRİŞ 

 

Turizm sektörü geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından 

yoğun şekilde ilgi gösterilen bir sektör olma özelliğini hala korumaktadır. Bunun en önemli 

nedeni ise, dünya genelinden en hızlı gelişen sektörlerden biri olmasıdır. Bu durum, turizm 

sektörünün ülke ekonomilerine katkılarını ön plana çıkarmış ve Dünya Turizm Örgütünün 2020 

yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle her 

ülkenin kendi turizm arz potansiyeli nispetinde bu pastadan pay alma veya aldıkları payı 

büyütme mücadelesine girişmelerine neden olmuştur. Turizm sektörünü geliştirerek ülkelerin 

gelişmişlik seviyelerine göre ulaşmak istediği hedef farklılık gösterebilmektedir. Gelişmiş 

ülkeler turizm sektörünün gelir etkisinden yararlanmaya çalışırken gelişmekte olan veya az 

gelişmiş ülkeler ise, bu sektörün döviz kazandırıcı ve yeni istihdam olanakları yaratabilme 

gücünden yararlanmak istemektedirler. Turizm aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin en 

önemli sorunlarının başında gelen işsizliğe kısa süreli de olsa çözüm olabilmektedir (Yıldız, 

2011).  

 

Turizmden gelir sağlayan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de başarılı bir turizm faaliyeti için 

doğası bozulmamış, düzenli, bilinçli ve eğitimli personel ve sağlıklı bir çevreye ihtiyaç vardır. 

Bu unsurları dikkate almayan 30 yıl öncesinin turizm cennetlerinden olan İspanya, Fransa ve 

İtalya gibi ülkelerin insanlarının kısa zamanda çok para kazanma hırs ve tutkuları beraberinde 

bulundukları doğayı tahrip ettiği gibi buralara gelen turistlerin doğayla barışık olan başka 

ülkelere yönelmelerine neden olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’nin ve Dünyanın önemli turizm 

destinasyonlarından birisi olan Köyceğiz-Dalyan Lagüner alanda turizm sezonu öncesinde 

turizm faaliyetlerinde bulunan meslek gruplarına yapılan çevre eğitimlerinin sonuçları ele 

alınmıştır.  

 

Çalışma alanı, Türkiye’nin en uzun kıyı mesafesine sahip olan Muğla İli’nin Köyceğiz ve 

Ortaca ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Köyceğiz Gölü yaklaşık 5400 hektar ve Dalyan 

deltası yaklaşık 150 hektar alana sahiptir. Köyceğiz-Dalyan Bölgesi Türkiye’nin en değerli kıyı 

sulak alanlarından olup, çok zengin bir bitki örtüsü içermektedir. Tatlı su gölü ve içinde bulunan 

adalar, yarı tuzlu sularıyla labirent kanalları boyunca sazlarla kaplı delta sistemi, 4,5 kilometre 

uzunluğundaki İztuzu Kumsalı, Sığla Ormanları, iğne yapraklı ormanlar, tepelerdeki makilikler 

ve daha birçok habitat tipi bu alanda yoğunlaşmıştır (ÇOB, 2007). Sahip olduğu doğal bitki 

örtüsü, floristik ve faunatik zenginliği ile endemik türler nedeniyle ulusal ve uluslararası ölçekte 



önem taşımaktadır. Ayrıca turizm yatırımlarının da yoğunlaştığı bir bölge olması, sosyo-

ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan bölge halkı üzerinde etkileri olmuştur. 

Köyceğiz-Dalyan Bölgesi, Türkiye’nin en büyük sulak kıyı alanlarından bir tanesi olup, çok 

zengin bir bitki örtüsü içermektedir. İztuzu kumsalını üreme alanı olarak kullanan Caretta 

caretta türü nesli yok olma tehlikesi altında olduğundan koruma altına alınmışlardır. Ramsar 

Alanı özelliği taşıyan, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Lagün sistemi Türkiye’nin uluslararası öneme 

sahip sulak alanlarındandır. Su kuşları ve balıkların beslenme ve bazılarının üreme alanı olması 

bakımından önemli bir yere sahiptir. Antik Kaunos harabeleri ile yerli ve yabancı turistlerin 

yanında bilim adamlarının da oldukça ilgisini çekmekte ve yazın çok yoğun bir turizm 

aktivitesinin yaşanmasına neden olmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Çalışma sahası (Google Earth) 

Lagün havzası 36° 49' 49'' K enlem, 28° 38' 23'' D boylam koordinatları içinde yer alır. Havza 

sınırları içinde bulunan Köyceğiz Gölü 5400 hektarlık alana sahiptir. Gölü denize bağlayan 

Dalyan kanal sistemi 14 km uzunlukta olup 1150 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Gölü denize 

bağlayan kanalın genişliği 5-70 m, derinliği 1-6 m arasında değişmektedir. Kanalın denizle 

birleştiği yerde oluşan geniş delta ile deniz arasında ortalama genişliği 100 m olan yaklaşık 4.7 

km'lik bir kumsal alan bulunmaktadır (Şekil 2). Lagün alanı 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

ana lagün bölümü (Köyceğiz Gölü), denize bağlantıyı sağlayan Dalyan Kanal Ağı, kanal ağına 

bağlı olan Sülüngür Gölü ve denize geçici bir bağlantısı olan İztuzu Gölü'dür (Buhan, 1996 

Özdemir, 1998). Bu kadar hassas olan bölge 13 Kasım 1989 tarihinde 383 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kurulan “Özel Çevre Koruma Kurumu” kapsamına alınmıştır. 



 

Şekil 1. Köyceğiz Gölü-Dalyan Ekosistemi (Google Earth) 

Turizm sektöründe hiçbir konu yok ki, içerisinde su olmasın. Tesis fotoğraflarından, turizm 

bölgesi tanıtımlarına kadar verilen tüm mesajlarda su hep ön plandadır. Turizm ürünlerinin 

önemli bölümü suyu ve suya dayalı etkinlikleri içeriyor. Bu nedenle, tatlı su kaynakları kadar 

deniz suları da turizm açısından önem taşıyor. Nehirler, göller, denizler ve nihayetinde de kar, 

turizm sektörü açısından pek çok turizm ürününü oluşturur, çeşitlendirir ve besler. Turizm 

sektörü ilgili ve yetkililerinin dikkate alması gereken en önemli husus; temiz, kullanılabilir ve 

sürdürülebilir su kaynakları olmaksızın turizmin de olamayacağıdır. 

Dünyada, özellikle 1980’lerde hızlanan gelişmeler, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel 

kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkilerin ise turizmin kendi geleceğini tehlikeye 

attığı anlaşılmıştır. Türkiye’de turizm çoğunlukla Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde 

yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerdeki aşırı yığılma; kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme 

ve yapılaşma bölge turizmini ve ülkenin itibarını özellikle yaz aylarında turizm yönünden 

olumsuz etkilemektedir. Turizm sektöründeki büyümenin özellikle doğal yapıya (su kaynakları, 

ormanlık alanlar ve sit alanları) verdiği en önemli zararlardan biri betonlaşmadır. Bu 

betonlaşmadan en fazla etkilenen kıyı alanları Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, 

Foça ilçeleridir. Örneğin Bodrum’un kış nüfusunu dikkate aldığımızda kişi başına düşen ev 

sayısı 5’dir. 

 



Sosyo ekonomik yapı ve nüfus 

Köyceğiz ilçesinin nüfusu 2018 yılı verilerine göre 36.389, Ortaca Dalyan mahallesinin 5.325 

kişi olduğu saptanmıştır. Köyceğiz-Dalyan bölgesinde, Köyceğiz halkı özellikle ekilebilir 

arazinin çokluğu nedeniyle tarımla uğraşmaktadır. Bundan başka ormancılık, balıkçılık ve 

hayvancılık diğer geçim kaynaklarıdır. Turizm henüz çok fazla gelişmemiştir. Dalyan'da turizm 

ise Köyceğiz'e göre daha fazla gelişme göstermiş ve bu bölgede yaşayan insanlar yaşam 

biçimlerini ve planlarını turizm faktörünü dikkate alarak gerçekleştirmektedirler. Dalyan 

bölgesinin hızlı bir biçimde turizm açısından gelişmesi bölge halkının ekonomik refah 

seviyesinin kısa zamanda artmasını sağlamıştır. Köyceğiz-Dalyan bölgesinde giderek artan 

turizmin yanında bölgede önemli ölçüde tarım yapılmaktadır. Turistlere yönelik, Köyceğiz’den 

göl ve kanallar izlenerek Dalyan’a yapılan tekne turları bölgede önemli gelir kaynaklarındandır 

ve turizm gelirlerinde gün geçtikçe artış görülmektedir. Nüfus verileri, ilçede dışarıya önemli 

ve net bir göç verilmediğini, kırsal alanlarda doygunluk noktasına hızla yaklaşıldığını, şehir 

faaliyetlerinin ise Dalyan’da Köyceğiz’den daha gelişmiş bir düzeyde olduğunu ortaya 

koymaktadır (Buhan, 1996).  

Bu çalışmada 2017-2018 tarihlerinde bölgede geçimini turizmden sağlayan farklı meslek 

gruplarıyla yaptığımız birebir konuşmalarda elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda ifade edilmiştir; 

 -Bölge halkı genelde turizm sezonu olan Mayıs-Eylül aylarında turizm hizmetlerinde yoğun 

olarak çalışıp, kışın ise esas geçim kaynağı olan tarım ve geleneksel balıkçılıkla 

uğraşmaktadırlar.  

-Bölge halkının birden fazla geliri (kira geliri, tarım, turizm, yatçılık vd.,) olmasından dolayı 

turizm bilinci çok gelişmemiştir.  

-Verilen çevre eğitimlerine çok duyarlı olmadıkları ve bu turizmin daha uzun yıllar hizmet 

edeceği fikrinin hala geçerli olduğudur. 

-Sahip oldukları tarım arazilerini satarak turizm hizmetine sunmak istekleri ve betonlaşmaya 

istekli olmaları ve muhteşem doğal varlıkların birgün biteceğinin farkında olmadıkları.  



-Herhangi bir çevre probleminde hep ilgili resmi kurumların çözüm üretmelerini istemeleri. 

-Genelde eğitim seviyelerinin düşük olmasından dolayı üretime dayalı yatırımlar yapmadıkları,  

Sonuç olarak Köyceğiz-Dalyan Lagüner alanı oldukça hassas bir yapıya sahip olup, bölgede 

yaşayan insanların çevreye olan bu duyarsızlığı devam ettiği sürece, yakın bir zamanda hem 

turizm gelirleri azalacak hemde doğal varlıklar (flora ve fauna) bir daha geri dönmemek üzere 

yok olacaktır. 
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Kültür Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.) Pilorik

Seka’sından Tripsin Enzimi Saflaştırılması ve 

Karakterizasyonu

ÖZET

Su ürünleri işleme endüstrisi atıklarının önemli bir

kısmını oluşturan iç organların büyük bir kısmı

ekonomik anlamda kullanılamadan atılmakta, çok az

bir kısmı ise yem hammaddesi üretiminde

kullanılabilmektedir. Bu çalışma ile levrek

(Dicentrarchus Labrax) pilorik sekasından

yüksek saflıkta tripsin üretilmesi amaçlanmıştır.

Tripsin enzimi kültür levrek (Dicentrarchus labrax)

balığının pilorik sekasından amonyum sülfat

çöktürmesi (%30-%60) ve boyut dışlama kolon

kromotografisi(Sephacryl S200) ile saflaştırılmıştır.

Enzim, % 8.60 verim ile 52.71 kat saflaştırılarak

elde edilmiştir. Saflaştırılan tripsin enzimi SDS-

PAGE ile 24 kDa’da görüntülenmiştir.

ABSTRACT 
A large part of the internal organs that make up a

significant portion of the wastes of the seafood

processing industry are disposed of without

economic use, and a small amount can be used for

the production of feed raw materials. The purpose of

this study was to produce high purity trypsin from

seabass (Dicentrarchus Labrax) pyloric ceaca.

Trypsin was isolated from pyloric caeca of euopean

seabass (Dicentrarchus Labrax) by amonium

sulphate fractionation (%30-%60) and size

exclusion (Sephacryl S 200) gel filtration

chromotography. The enzyme was purified 52.71

fold with a yield of % 8.60.

GİRİŞ

Balık, karides, kabuklular gibi deniz

canlılarından elde edilen enzimler eşsiz

biyoteknolojik potansiyeli olan protein

molekülleridir.

Ülkemizde denizde yetiştiricilikte ekonomik

olarak %29,4 ile en önemli türler arasında yer

alan kültür deniz levreği (Dicentrarchus

Labrax) Moronidae familyasına ait Akdeniz

kıyıları boyunca ekonomik öneme sahip bir

balıktır.

Baş, deri, iç organlar, kemik, kan ve bağlı su

gibi balık artıkları avlanan balıkların %70-

80’ini oluşturmaktadır. Balık artıklarından

enzimlerin eldesi hem düşük maliyetli

olduğundan hem de yüksek ticari değerinden

dolayı son zamanlarda dikkatleri üzerine

çekmektedir (Klomklao, 2008).

Balık sindirim sisteminden elde edilen en

önemli enzim olan tripsin diğer memelilerden

elde edilenler ile benzer büyüklükte olup, 22-

30 kDa arasındadır (Khandagale ve ark.,

2013).
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SONUÇLAR    
Boyut dışlama kolonu işleminden sonra

spesifik aktivitesi ve saflaştırma katsayısı

en yüksek bölüntüler birleştirilerek yapılan

SDS-Page analizi sonucu 24 kDa

büyüklüğünde tripsin enzimi

görüntülenmiştir.

Şekil 1. Dicentrarchus labrax pilorik sekası.

Şekil 2. Enzim saflaştırma basamakları

Şekil 5. SDS-Page Jel Görüntüsü (1.kuyu-Marker

Low Range, 2-5.kuyu- proses aşamaları; 6.kuyu-

Tripsin tek bant, 7.kuyu-Marker Wide Range)

Tripsin gibi alkali proteazlar yüksek sıcaklık,

alkali pH, oksidasyon ajanları gibi zorlu

koşullarda yüksek aktivite gösterdiği için

çoğu endüstriyel uygulamalarda yüksek

sıklıkta kullanılmaktadır (Ktari ve ark.,

2012).

YÖNTEM

Homojenize edilen kültür deniz levrek pilorik

sekalarından elde edilen ham ekstrakt

amonyum sülfat çöktürmesi (%30-%60) ve

boyut dışlama kolon kromotografisi metotları

ile saflaştırma işlemi uygulanmıştır.

Amonyum sülfat ile çöktürme işleminden

sonra örnek kolona verilmeden önce diyaliz

ile tuzlardan arındırılmıştır.

Her aşamada (ham ekstrakt, aktifleştirme

sonrası, çöktürme, diyaliz, kolon

kromotogrofisi) alınan örneklerin total

protein (Lowry vd.,1951), total aktivite

(Freitas-Junior vd., 2012), SDS-Page

(Laemmli, 1970) analizleri yapılmıştır.

Son olarak saflaştırılan tripsin enziminin

karakterizasyon analizleri yapılmıştır. Bunun

için optimum pH ve sıcaklık ve pH ve

sıcaklık stabilite analizleri yapılmıştır.

VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

Aşama Total 

Protein

(mg)

Total 

Aktivite

(U/ml)

Spesifik 

Aktivite
Verimlilik

(%)

Saflaştırma 

katsayısı

Ham ekstrakt

(600 g santrifuj) 470,52 533,51 1,13 100 1

Su banyosundan 

sonra 

(13000 g 

santrifuj)

421,21 534,53 1,27 100,19 1.12

Çöktürmeden

sonra %30-%60

(13000g santrifuj)
41,63 87,59 2,11 16,41 1,87

Diyaliz 22,83 59,43 2,60 11,14 2,30

Sephadex G200 0,77 45,86 59,26 8,60 52,71

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
A 280 Aktivite(Units)

Şekil 4. Boyut Dışlama Kromotogrofisi Grafiği

Şekil 1. Tripsin enzimi

Total aktivite ve karakterizasyon

analizlerinin 410 nm dalga boyunda okunan

sonuçlarını yorumlamak için aşağıdaki

formül kullanılmıştır.

(A-A0)x Toplam örnek hacmi(ml) x1000x df

8800x İşlem zamanı (dk)xEnzim mik. (ml)

Şekil 2. Dicentrarchus Labrax pilorik sekası

Şekil 3. Tripsin enzimi aşama değerleri
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Şekil 4. A: Optimum sıcaklık B: Optimum pH C: 

Sıcaklık stabilitesi D: pH stabilitesi

Sonuç olarak Dicenthrarcus labrax (Levrek)

balığı pilorik sekasından saf halde elde edilen

tripsin enzimin diğer balık ve deniz

canlılarından elde edilen tripsin enzimleriyle

ortak özellikler göstermekle birlikte

karakterizasyon parametrelerinin ekstrem

koşullara dayanıklı olduğu görülmektedir.





ÖZET

Proje döngüsü yönetimi, genel olarak proje fikrinin belirlenmesi, fikrin

analizi, ön değerlendirme, finansman, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçların

değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Mevcut durum analizi, sorun

analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisinin

hazırlanması, faaliyet planı oluşturulması ve proje bütçesinin hazırlanması

konuları projenin başarısını doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Proje

fikirleri mutlaka bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamak üzere

tasarlanır. Önceliklere uygun, talepleri karşılayan, beklenen etkiyi oluşturan

ve sürdürülebilirliği olan projelerin hazırlanması önemlidir. Projelerin yetkin

kişiler tarafından hazırlanması ve yürütülmesi, kaynakların etkin kullanımını

sağlayacaktır. Hazırlanacak her proje, toplumsal fayda üretmeli ve gelecekte

yapılacak yeni projelere ışık tutmalıdır.

ABSTRACT

Project cycle management stages are generally consist of determination of

project idea, idea analysis, preliminary evaluation, funding, application of

activities, and evaluation of results. Current situation analysis, problem

analysis, target analysis, stakeholder analysis, strategy analysis, preparation

of logical framework matrix, preparation of activity schedule and preparation

of budget are the main factors influence the success of project. The project

idea, absolutely must come out from a necessity and design for fulfill this

necessity. Preparing projects that suitable for priorities, fulfilling the

demands, creating expected impacts, and sustainable, is very important.

Preparation and application of projects by competent people is ensure the

deployment of resources. All of the prepared projects must create social

benefits and light the way for projects that will be prepared in the future.

GİRİŞ

Proje; belirli bir amaca ulaşmak için, belirli bir zaman diliminde

kaynaklar kullanılarak, önceden planlanmış faaliyetlerin ve

görevlerin gerçekleştirilmesiyle, çıktılar üretilmesi olarak

tanımlanabilir. Projeler bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı

karşılamak üzere tasarlanır. Günümüzde çoğu proje, belirli bir

sistematik yapı içerisinde hazırlanmadığından, projeler ihtiyaçları

karşılar nitelikte hazırlanamamakta ve de bu projeler hayata

geçirilememektedir. Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve

yaklaşımı; proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve

değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütündür.

Bu çalışma, ihtiyaçları karşılayabilen, kaynakları etkin kullanan,

toplumsal fayda üreten ve gelecekte gerçekleştirilecek başarılı

projelerin hazırlanmasına imkan sağlayacak, proje döngü yönetimi

ve mantıksal çerçeve yaklaşımının irdelenmesi amacıyla

gerçekleştirilmiştir.
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PROJE DÖNGÜSÜ

Başarılı Proje Hazırlamaya Giden Yol: Proje Döngüsü

Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

X. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş, belirlenen sorunları çözmek için

veya projeye ilişkin olarak arzu edilen

sonuçlara varmak için belirlenmiş, çıkar

rolü olan herhangi bir insan topluluğudur.

Paydaş analizi, tüm tarafların fikirlerini

öğrenmek ve sonuçta “bileşke fikri” ortaya

çıkarmak için yapılır.

Sorun analizi, sorunların esas “nedenlerini” bulmak, sorunun

köküne inmek anlamını taşır. Bizim sorun olarak gördüğümüz ve

birbirinden bağımsız olarak düşündüğümüz bir çok “sorun” aslında

bir tek “ana sorunun” uzantıları olabilir.

SORUN ANALİZİ

HEDEF VE STRATEJİ ANALİZİ

Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir.

Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef ağacı

oluşturulur. Strateji analizi aşamasında, hedef ağacında belirlenen

hedeflere ulaşılabilme imkanı; proje ekibinin yetenekleri, maliyet,

mevcut kaynaklar, politik yapılabilirlik vb. unsurlar dikkate

alınarak, uygun strateji belirlenir.

MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİNİN HAZIRLANMASI

Strateji analizi sonucunda, son şeklini alan hedef ağacında

belirlenen, genel amaç, özel amaç ve sonuçlar, mantıksal çerçeve

matrisine aktarılırlar. Mantıksal çerçevenin diğer kutucukları da

bunlardan hareketle tamamlanır. Mantıksal çerçeve matrisi projenin

tüm unsurlarını içeren projenin özeti niteliğindedir.

Sonuç olarak proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı;

bir ihtiyaçtan doğmuş projenin, hiçbir yönlendirme olmaksızın,

uygulama basamaklarının izlenmesiyle hazırlanmasını sağlayan,

sistematik bir yapıdır.

Mevcut durum analizi, uygun bir proje

tasarımının yapılması amacıyla konu ile ilgili tüm

verilerin araştırılması ve derlenmesi sürecidir. En

iyi bilgilenme/öğrenme, çeşitli paydaş gruplar ile

yapıldığında olur. Bilgilenmeye ve öğrenmeye

açık bir mevcut durum analizi, sorunun niteliği ve

etkilerinin öğrenilmesi açısından önemlidir.

MEVCUT DURUM ANALİZİ
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