
 

INTERNATIONAL 

A E G E A N 
SYMPOSIUMS 

on Innovation Technologies & Engineering-II 
September 18-19, 2020 / Izmir, Turkey 

Editor 
Prof. Dr. Atila GÜL 

 

 
 
 
 
 
 

ISBN: 978-625-7139-68-7 
ISPEC Publishing House 



 

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 
ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 

September 18-19, 2020 / Izmir, Turkey 

PROCEEDING BOOK 

 

EDITOR 

Prof. Dr. Atila GÜL 

All rights of this book belong to ISPEC Publishing House 

Authors are responsible both ethically and jurisdically 

ISPEC Publications - 2020© 

Issued: 08.10.2020 
 

 

ISBN: 978-625-7139-68-7 



 

CONGRESS ID 

 

CONGRESS TITLE

• INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS

• On Innovation Technologies & Engineering-2

DATE AND PLACE

• September 18-19, 2020 / Izmir, Turkey

ORGANIZATION

• ATLAS INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 
ISSN - 2616 - 936X

HEAD OF ORGANIZING COMMITTEE

• Prof. Dr. Natalia LATIGINA



SCIENTIFIC COMMITTEE BOARD 
 

 
Dr. Maha Hamdan ALANAZI 

Riyad King Abdullah University 
Dr. Tamalika SULTANA 

Dakka University of Bangladesh 
Dr. Kenes JUSIPOV 

Kazak Transportation Academy 
Dr.  Murat EYVAZ 

Gebze Technical University 
Dr. Kemal TANER 

Osmangazi University 
Dr. Turan ŞİŞMAN 
Haliç University 

Dr. Israfil SABIKOGLU 
Celal Bayar University 

Dr. Mehmet GÖKTÜRK 
Gebze Teknik University 

Dr. Nazmiye Ozlem Sanli  
Istanbul University 

Dr. Mehmet AKKAŞ 
Kastamonu University 
Dr. Hüseyin ARSLAN 

Kahramanmaraş Sütçüimam Universty 
Dr. Levent Cenk KUMRUOĞLU 

University of Cumhuriyet 
 
 

 



 

 

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

Innovation Technologies & Engineering  

September 18-19, 2020 

Izmir, Turkey 

 

 

CONFERENCE PROGRAM 

 
Online (with ZOOM Conference) 

MEETING ID: 572 394 7582  

PASSWORD: 092020 

  



 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
❖ To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting 

ID or Personal Link Name” and solidify the session. 
❖ The Zoom application is free and no need to create an account. 
❖ The Zoom application can be used without registration. 
❖ The application works on tablets, phones and PCs. 
❖ The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
❖ All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
❖ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session. 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress 
program. 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için 

online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting 

ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
❖ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
❖ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz 
oturuma ait ID numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number: 

exp. Hall-1, Name SURNAME 

 



 

Date and Time: 
18.09.2020/1230-1430 

Hall-3 Head of the Session: Mustafa Latif EMEK 

Autors University Title 

Batuhan DİNÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Sibel 

AKKAYA OY 
Ordu Üniversitesi TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA RÜZGÂR ENERJİSİ KULLANIMI 

Prof. Dr. Ayşe Saide 
SARIGÜL 

Tolunay ERBAY 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

EFFECTS OF LINEAR AND NONLINEAR PRESTRESS ON 
NATURAL FREQUENCIES OF CANTILEVER TRUNCATED 

WEDGE BEAMS 

Ozan SEN 
Ceyhun YILMAZ 

Afyon Kocatepe 
University 

THERMOECONOMIC DESIGN AND ANALYSIS OF 
GEOTHERMAL AND SOLAR ENERGY ASSISTED POWER 

GENERATION AND HYDROGEN PRODUCTION 

Yassine CHAHBOUB 
Szabolcs SZAVAI 

University of Miskolc 
THE EFFECTS OF VOID NUCLEATION PARAMETERS ON 

THE PREDICTION OF THE EXPERIMENT RESULTS 

Dr. Hamza SİMSİR Karabuk University 
SYNERGETIC EFFECT OF SiC-Gpt ON MECHANICAL 

PROPERTIES OF POLYETHYLENE 

Dr. Yasin AKGUL Karabuk University 
EFFECT OF HTC ON MECHANICAL PROPERTIES OF 
POLYETHYLENE/HYDROXYAPATITE COMPOSITES 

Hakan AKIN 
Jale YEŞİLYURT 

Süleyman KOCATÜRK 

Marmara Üniversitesi 
Gentek Elektronik 

ULTRASONİK DEBİMETRE İLE ELEKTROMANYETİK 
DEBİMETRE KARŞILAŞTIRMALARININ YAPILMASI 

Dr. Murat TÜRE 
Ekrem YILMAZ 

Multitek Elektronik Arge 
Merkezi 

GLOBAL AĞ ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMENİN 
İNTERAKTİF HABERLEŞME PROTOKOLLARI YARDIMIYLA 

SAĞLANMASI 

 

 

Date and Time: 
18.09.2020/1500-1700 

Hall-3 Head of the Session: Doç. Dr. Latif Onur UĞUR 

Autors University Title 

Riym GÜLER Yeditepe University 
ARCHITECTURAL AND URBAN DESIGN AND THE VIRUS 

OUTBREAK 

Caner ŞENGÖNÜL 
Prof. Dr. Nabi YÜZER 
Arş. Gör. Burcu DİNÇ-

ŞENGÖNÜL 
Dr. Öğr. Üyesi Didem OKTAY 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan 
ULUKAYA 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
ENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇİFT SIRA 

YIĞMA TAŞ DUVARLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Gökhan EVNİ 
Ufuk KARADAVUT 

Ahi Evran Üniversitesi 
KIRŞEHİR HALKININ ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇISININ 

BELİRLENMESİ 

Э.Б. РЕЙИМОВА 
В.А. ДРОЗДИКОВ 

Казанский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет им. А. Н. 
Туполева 

SOLVING THE PROBLEM OF AN ELECTROMECHANICAL 
DRIVE USING COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS 

İskender Emre GÜL 
Prof. Dr. Atila GÜL 

Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

KARAYOLU YAPIMI VE İŞLETME SÜRECİNİN EKOLOJİK 
ETKİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 

Prof. Dr. Atila GÜL 
Hatice Eda GÜL 

Süleyman Demirel 
Üniversitesi  

Mehmet Akif Üniversitesi 

KİRLENMİŞ SU KAYNAKLARINI TEMİZLEYEN SUCUL BİTKİ 
TÜRLERİ İLE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

 



 Photography Gallery  
 

 

 

 

 

 

 

   

All pictures taken at 

the event has been 

published in IKSAD 

CONGRESS 

SOCIETY Facebook 

Group// to get the 

pictures, please, visit 

the group and 

become a member… 

ATLAS INTERNATIONAL 

JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 

ISSN - 2616 - 936X 

Venue: Ranada Otel İzmir 



 by ATLAS INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 
 

CONTENT 
CONGRESS ID  I 

PROGRAM  II 

PHOTO GALLERY  III 

CONTENT  IV 

 

Author Title No 

Batuhan DİNÇ 
Sibel AKKAYA OY 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA RÜZGÂR ENERJİSİ 
KULLANIMI 1 

Saide SARIGÜL 
Tolunay ERBAY 

EFFECTS OF LINEAR AND NONLINEAR 
PRESTRESS ON NATURAL FREQUENCIES OF 
CANTILEVER TRUNCATED WEDGE BEAMS 

15 

Ozan SEN 
Ceyhun YILMAZ 

THERMOECONOMIC DESIGN AND ANALYSIS OF 
GEOTHERMAL AND SOLAR ENERGY ASSISTED 

POWER GENERATION AND HYDROGEN PRODUCTION 
30 

Yassine CHAHBOUB 
Szabolcs SZAVAI 

THE EFFECTS OF VOID NUCLEATION 
PARAMETERS ON THE PREDICTION OF THE 

EXPERIMENT RESULTS 
31 

Hamza SİMSİR 
SYNERGETIC EFFECT OF SiC-Gpt ON 

MECHANICAL PROPERTIES OF POLYETHYLENE 37 

Yasin AKGUL 

EFFECT OF HTC ON MECHANICAL PROPERTIES 
OF POLYETHYLENE/HYDROXYAPATITE 

COMPOSITES 
41 

Hakan AKIN 
Jale YEŞİLYURT 

Süleyman KOCATÜRK 

ULTRASONİK DEBİMETRE İLE 
ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE 

KARŞILAŞTIRMALARININ YAPILMASI 
45 

Murat TÜRE 
Ekrem YILMAZ 

GLOBAL AĞ ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLÜ 
GÖRÜŞMENİN İNTERAKTİF HABERLEŞME 

PROTOKOLLARI YARDIMIYLA SAĞLANMASI 
47 

Riym GÜLER 
ARCHITECTURAL AND URBAN DESIGN AND THE 

VIRUS OUTBREAK 52 

Caner ŞENGÖNÜL 
Prof. Dr. Nabi YÜZER 

Burcu DİNÇ-ŞENGÖNÜL 
Didem OKTAY 

Serhan ULUKAYA 

ENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
ÇİFT SIRA YIĞMA TAŞ DUVARLARIN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
53 

Gökhan EVNİ 
Ufuk KARADAVUT 

KIRŞEHİR HALKININ ORGANİK TARIMA BAKIŞ 
AÇISININ BELİRLENMESİ 55 

İskender Emre GÜL 
Atila GÜL 

KARAYOLU YAPIMI VE İŞLETME SÜRECİNİN 
EKOLOJİK ETKİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 56 

Atila GÜL 
Hatice Eda GÜL 

KİRLENMİŞ SU KAYNAKLARINI TEMİZLEYEN 
SUCUL BİTKİ TÜRLERİ İLE EKOLOJİK 

YAKLAŞIMLAR 
57 

Э.Б. РЕЙИМОВА 
В.А. ДРОЗДИКОВ 

SOLVING THE PROBLEM OF AN 
ELECTROMECHANICAL DRIVE USING 

COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS 
83 

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 1 www.aegeanconference.com 

 

Türkiye’de Ve Dünya’da Rüzgâr Enerjisi Kullanımı 
 

 

Batuhan DİNÇ 
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi,  

ORCID No: 0000-0002-1924-2953 

Dr. Öğretim Üyesi Sibel AKKAYA OY 
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, 

ORCID No: 0000-0002-1209-920X 

 

 

ÖZET  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ihtiyacı her geçen saniye artmaktadır. Artan bu ihtiyaçla 

birlikte alternatif enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Çünkü mevcut kaynakların gelecek dönemlerde 

tükenmesi öngörülmektedir ve bu kaynakların işlenmesi kullanılması gibi bazı unsurlar hali hazırda 

yeterince masraflıdır. Maliyeti azaltmak ve kaynakları sonsuz kullanabilmek adına tek bir çözüm olan 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim dünyada ve ülkemizde bu sebeplerden dolayı olmuştur. 

İnsanlar tarafından kullanılan en eski yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan rüzgâr, dünyada 

öncellikle enerji üretimi için değil yel değirmenlerinde tahıl öğütmek için kullanılmıştır. Atalarımız 

günümüzde kullanılan rüzgâr türbinlerinin de bu şekilde temellerini atmıştır. Ülkemiz özelinde ve 

küresel bazda enerji ihtiyacıma paralel olarak rüzgâr enerjisine yatırımlar artmıştır. Bu çalışmada, 

ülkemiz ve dünyadaki rüzgâr enerjisi yatırımları, çevre üstündeki etkileri, olumlu ve olumsuz yanları, 

rüzgâr oluşumu, rüzgâr enerjisinin sektördeki payı gibi konular ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Dünya’da Rüzgâr Enerjisi, Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi 

 

 

1.Giriş 

Çağımızda teknolojinin hızına yetişmek neredeyse mümkün değil. Evlerimizde işimizde sokakta 

aklımıza gelen her mekânda gelişen teknolojiyi görmekteyiz. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için 

sürekli gelişmekte olan bu durum beraberinde bazı ihtiyaçları da getirmektedir. Enerji bu ihtiyaçların en 

başında gelmektedir. Elektrik enerjisinde kullanılan yakıtların çevreye verdikleri zararlar ve 

hammaddenin gelecek dönemlerde azalması gibi bazı durumlar yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelimi arttırmıştır. Rüzgâr enerjisi de bu enerji kaynaklarından biridir. İnsanlar rüzgâr enerjisini ilk 

olarak yelkenli gemilere hız kazandırmak için açık denizlerde ve yerleşim yerlerinde yel 

değirmenlerinde kullanmıştır. Tarihte ilk defa Heron adında Yunan bir mühendis milattan önce 1. 

Yüzyılda rüzgâr enerjisinden nasıl yararlanılacağını nasıl kullanılacağını göstermiştir. Daha sonraki 

yıllarda ilk yel değirmenleri Ortadoğu coğrafyasında özellikle İran bölgesinde görülmüştür. 

1887 yılının Haziran ayında İskoç akademisyen Profesör James Blyth tarafından ilk rüzgâr türbini 

yapılmıştır ve bir pil şarj edilmiştir. Charles Francis Brush adında bir mühendis, 1887-1888 yıllarında 

Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletinde rüzgâr türbininden elektrik üretimini gerçekleştirmiştir. 

Hatta ilk zamanlarda kendi yaşadığı evin ve araştırmalarında kullandığı laboratuvarın enerjisini bu 

şekilde karşılamıştır. Paul La Cour adında Danimarkalı bir mühendis 1891 yılında Elektrik üreten yel 

değirmeni kurmuştur (Şekil 1). 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 2 www.aegeanconference.com 

 

        
Şekil-1 Paul La Cour’a ait elektrik üreten yel değirmeni 

 

 

2. Rüzgar Enerjisi Ve Çevre Üzerinde Etkileri 

Bu bölümde rüzgar enerjisinin çevre üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz yönleri ele alınmıştır. 

Rüzgâr enerjisi yenilenebilir kaynaklı bir enerji türü olduğu için kaynağı sınırsız ve dışarıdan 

alınabilecek bir türden enerji türü değildir. Bu yüzden coğrafi konum elverdikçe sonsuz üretim 

potansiyeli vardır. Rüzgâr enerjisinin çevreye etkileri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.  

 

2.1 SERA GAZLARI  

Rüzgâr enerjisinin tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden birisi fosil yakıtları kaynak olarak 

kullanmadığı ve rüzgâr gücünden direkt yararlandığı için çevre kirliliği yaratmamasıdır. Günümüzde 

küresel ısınmayı tetikleyen en büyük etkenlerden olan sera gazı çıkışı olmaması hem doğamız için hem 

de insan sağlığı için çok büyük önem arz etmektedir. Karbon monoksit, Karbondioksit gibi bazı gazların 

emisyonlarını çıkarmadığı için asit yağmuru vb. durumlar söz konusu değildir. Bu da rüzgâr enerjisinin 

tercih edilmesinin en önemli sebebidir. 

 

Tablo-1 Elektrik Enerjisi Üretimindeki emisyon oranları 
Enerji Kaynağı CO2 (kg/1000 kWh) SO2 (kg/1000 kWh) NOx (kg/1000 kWh)  

Kömür 963 0.62 3.6  

Petrol 890 5.58 1.6  

Doğalgaz 608 0.0032 2.1  

Rüzgar 0 0 0  

 

2.2 Arazi Kulanım Etkisi 

 Diğer taraftan rüzgâr enerjisinin çevreye etkilerinden biri olan arazi kullanım etkisi de tesis 

kurulumlarında göz önüne alınan sebeplerden bir tanesidir. Uzaktan bakıldığı zaman rüzgâr enerji 

türbinlerinin boyutları yüzünden rüzgâr enerji tesislerinin çok fazla yer kapladığı düşünülmektedir. 

Aslında bu durum böyle değildir çünkü rüzgâr enerjisi türbinlerinin kaplamış olduğu alan toplam alanın 

yaklaşık %1,1 civarındadır. Geriye kalan yaklaşık %98,9 gibi büyük bir kısım tarım, hayvancılık vb. 

gibi alanlarda çok rahatlıkla kullanılabilir. Bir türbin özelinde baktığımızda ihtiyaç duyduğumuz alan 

yaklaşık olarak 700-1000 m²/MW civarındadır. 

 

Tablo-2 Rüzgâr ve Su kaynaklı enerji tesislerinin arazi kullanım oranı karşılaştırılmalar 
Santral Türü Kurulu Güce Göre Arazi 

Kullanım Oranı ( km²/GW) 

Üretilen Enerjiye Göre Arazi 

Kullanım Oranı (km²/GWh) 

Hidroelektrik Santral 1600-9000 0.75 

Rüzgar Enerji Santrali 47-160 0.12 

 

Yukarıda tabloda verilen durum, rüzgâr enerji tesislerinin çok alan kapladığı görüşünü çürütmektedir. 
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2.3 Gürültü  

Gürültü istenmeyen ses olayıdır. Rüzgâr türbinlerinde oluşan gürültünün kaynağı iki maddeye 

ayırabiliriz. Bunlar, jeneratör, dişli aksamlı sistemler, soğutma üniteleri gibi mekanik kısımların 

çıkardığı mekanik gürültü ve rüzgârın türbin kanatlarıyla etkileşimi sonucu açığa çıkan aerodinamik 

gürültüdür. Gelişen teknoloji neticesinde bahsedilen mekanik gürültüler en aza indirgenmiştir. 

Günümüzde gürültü azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar genellikle aerodinamik gürültüyü nasıl 

azaltırız sorusuna cevap aramaktadır. 

 

Tablo-3 Rüzgâr Türbinlerinin belirli uzaklıktan duyulan gürültü seviyeleri(dB) 
Türbin Gücü 200 m 250 m 300 m 500 m 

600 kW 46.5 44.4 42.7 37.4 

2 MW 47 44.9 43.2 37.9 

 

2.4 Doğal Yaşam Alanına Etkisi 

Rüzgâr türbinlerinin boyutlarından dolayı en çok etkilediği doğal yaşam alanı kuşlara aittir. Rüzgâr 

türbinleri çalışmaları sırasında kuş ölümlerine sebebiyet vermektedirler. Bu ölümler en çok kuşların 

topluca göçleri sırasında olmaktadır. 

 

 
Tablo-4 Yıllık tahmin kuş ölümleri ve nedenleri 

 

2.5 Elektromanyetik Alan Etkisi 

Rüzgâr türbinleri bulundukları konumda elektromanyetik alan oluşturabilmektedirler. Bu 

elektromanyetik alan, denizcilik ve havacılık haberleşmelerini, radyo ve televizyon yayınlarına olumsuz 

yönde etki edebilmektedir. Bu etkinin temel sebebi, rüzgâr türbinin kanat ve gövde kısımlarının ayna 

görevi görmesinden kaynaklanmaktadır yani vericiden gelen sinyalleri bir ayna gibi yansıtarak alıcıya 

gitmesini engellemektedir. Rüzgâr türbinlerinin gövde ve kanat kısımlarının yapıldığı maddenin cinsi 

de elektromanyetik alan etkisiyle doğrudan ilişkilidir. 

 

3. Rüzgar Oluşumu 

Bu kısımda rüzgar enerjimizin kaynağı olan rüzgarın nasıl oluştuğunu ayrıca ülkemiz ve dünyadaki 

durumu incelenmiştir. Rüzgâr oluşmasının asıl sebebi ısı enerjisinin kinetik enerjiye dönüşmesiyle 

birlikte açığa çıkan hava akımıdır. Bu açıdan baktığımızda güneşin de bir rüzgâr enerjisi kaynağı 

olduğunu gözlemleyebilmekteyiz. Yerküredeki konumları itibariyle yüksek basınçlı ve daha soğuk bir 

noktada olan hava kütlesinin, alçak basınçlı ve daha sıcak bir noktaya hareket etmesiyle rüzgârlar oluşur. 

Dünyanın bir günlük kendi ekseni etrafında yaptığı hareket neticesinde bir kısımda kara deniz ve hava 

ısınırken diğer kısımda ise soğumaktadır. Ayrıca dünyanın eksen eğikliğinin mevsimlere göre değişimi, 

ısı enerjisinin mevsimlere göre günlük olarak değişimine de sebep olmaktadır. Rüzgârlar sürekliliklerine 

göre de gruplara ayrılmıştır. 
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Tablo-4 Sürekli ve Süreksiz Rüzgârlar 

Ülkemizde rüzgâr oluşumu ise şu şekilde özetlenebilir, Anadolu bölgesinde kış mevsiminde Sibirya 

yüksek basıncının etkisiyle yüksek basınç alanı, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin kıyıları ise dağların 

denize paralel olmasından dolayı alçak basınç alanıdır. Yani bu mevsimde rüzgârın yönünün karadan 

denize doğru olması beklenir. Yaz mevsiminde ise Anadolu bölgesi Güney bölgemizdeki çöllerden 

gelen sıcak hava kütlesi etkisi altındadır. Ayrıca Kuzeybatı Avrupa ile Basra arasında kalan bölgedeki 

geçiş rüzgârlarının etkisinde de kalması da beklenmektedir. Marmara ve Ege bölgesi bu rüzgârlardan 

etkilenmektedir fakat Türkiye tam olarak etkileniyor diyemeyiz. Bunun sebebi iste föhn ve meltem 

rüzgarlarını oluşturan lokal etmenler ve Sibirya yüksek basınç alanın yıllara göre fazla veya az olma 

durumudur. 

 

4.Rüzgar Türbinleri Ve Çeşitleri 

Rüzgar türbinleri, rüzgarın etkisiyle kanatlarda oluşan hareket enerjisini, önce rotorda mekanik enerjiye, 

daha sonra da elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Bir rüzgar türbinini genel olarak kısımlarına 

ayırdığımızda pervane, kule, dişli kutusu, jeneratör ve elektrik-elektronik elemanlardan oluşur. 

 

 
Şekil-3 Rüzgar Türbini Kısımları 

 

Sürekli Rüzgarlar Süreksiz Rüzgarlar 

 

Alize 

Kontr-Alize 

Rüzgârları 

 

Muson 

Meltem . 

Föhn 

 

  

 

Siklon 

 

Anti-

Siklon 
Kara ve 

Deniz 

Dağ ve 

Vadi 
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Tablo-6 Rüzgar Türbin Çeşitleri 
RÜZGAR TÜRBİNLERİ 

 

EKSEN 

 

DEVİR 

 

GÜÇ 

KANAT 

SAYISI 

RÜZGAR 

ETKİSİ 

DİŞLİ 

ÖZELLİKLERİ 

KURULUM 

YERLERİ  
Yatay 

Eksenli 

Düşük 

Devirli 

Küçük Tek Kollu Önden 

Rüzgar Alan 

Dişli Kutulu Onshore 

Düşey 

Eksenli 

Yüksek 

Devirli 

Orta Çift Kollu Arkadan 

Rüzgar Alan 

Dişli Kutusuz Ofshore 

Eğik 

Eksenli 

 Büyük Üç Kollu    

  Çok Büyük Çok Kollu    

 

Tablo-7 Büyük ve Küçük Rüzgar Türbinlerinin karşılaştırılması 
 Kullanım 

Yeri 

Türbin 

Gücü (Tek) 

Üretilen 

Enerji 

Durumu 

Akü 

Gereksinimi 

Bakım 

Maliyeti 

Kurulum 

Maliyeti 

 

Büyük 

Rüzgâr 

Türbinleri 

 

Endüstriyel 

50kW-

2MW 

ENH ile 

Şebekeye 

 

Yok 

 

Yüksek 

 

Fazla 

 

Küçük 

Rüzgâr 

Türbinleri 

 

Şahsa Özel 

 

50W-10kW 

Çiftlik, Sera 

gibi yerlerde 

İç Tüketim 

Amaçlı 

 

 

Var 

 

 

Düşük 

 

 

Az 

 

Tablo-8 Rüzgar Alış Yönüne göre Rüzgar Türbinlerinin Karşılaştırılması 
 

Rüzgar Alış Yönü 

Yaw Mekanizması 

Durumu 

Kanatın Yapıldığı 

Malzeme 

Kuleye Binen Yük Rüzgârın Türbinde 

Oluşturduğu Zarar 

Rüzgârı Önden 

Alan 

İhtiyacı Var Sert Fazla Az 

Rüzgârı Arkadan 

Alan 

İhtiyacı Yok Esnek Az Çok 

 

 

Rüzgarı Önden alan rüzgar türbinlerinde rüzgarın ilk temas ettiği yer türbinin kanatlarıdır. Dolayısıyla 

rüzgârı kesen herhangi bir aksam yoktur. Bu nedenle üretim potansiyeli rüzgârı arkadan alan rüzgâr 

türbinleriyle karşılaştırıldığında daha fazladır. Daha çok tercih edilirler. 

 

Yaw Mekanizması: Yön bulma mekanizmasıdır, maksimum gücü elde etmek için naseli (şaft, dişli, 

jeneratör, soğutma ve fren sistemlerini içeren kısım) rüzgâr yönünde döndüren mekanizmadır. 

 

Tablo-9 Kara ve Deniz üstüne kurulan rüzgâr türbinlerinin karşılaştırılması. 
 Kurulum 

Maliyeti 

Hız Enerji Üretimi İşletme 

Maliyeti 

Kullanım 

Yaygınlığı 

Onshore (Kara) Düşük Düşük Düşük Düşük Yüksek 

Offshore(Deniz) Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Düşük 

 

Onshore tipi Rüzgâr türbinleri Kurulum ve İşletme Maliyetleri düşük olduğu için daha çok tercih 

edilmektedir. 
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Tablo-9 Eksen Durumuna Göre Rüzgâr Türbinlerinin Karşılaştırılması 

 
 

5. Türkiye’de Rüzgar Enerjisi 

5.1 Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 

Bir bölgeye maliyetini karşılayacak ve kar getirecek şekilde rüzgar türbini kurulması için gereken 

minimum rüzgar hızı 7m/s olmalıdır. Aşağıdaki haritada ülkemizin 50mt yükseklikteki ortalama yıllık 

rüzgâr hızlarının dağılımı ve güç yoğunluğu haritaları verilmektedir. 

 

 
  Şekil-4 50mt yükseklikteki ortalama yıllık rüzgâr hızı dağılımı 
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Şekil-5 50mt yükseklikteki ortalama güç yoğunluğu haritası         

 

Rüzgâr türbinlerinin maliyetini karşılayan ve ekonomik olması için hız yoğunluk gibi güç faktörüne de 

bakılmaktadır. Güç faktörü veya Kapasite faktörü bir enerji tesisinin veya sisteminin bir yıl içerisinde 

ne kadar süre tam kapasitede çalıştığını gösterir. Veya bir tesisin bir yıl içindeki üretiminin bir yıl 

boyunca tam kapasitede çalışırsa üreteceği enerjiye oranına denir. Aşağıdaki haritada 1MW’lık bir 

referans rüzgâr türbinin güç faktörü haritası verilmiştir. Kapasite Faktörünün %35 veya üzerinde olması 

hem ekonomik hem de maliyeti karşılaması açısından tercih sebebidir. 

 

 
Şekil-6 50mt yükseklikteki ortalama kapasite faktörü dağılımı   

 

5.2 Türkiye’de Aktif Olan Rüzgar Enerji Sistemleri 

Ülkemiz rüzgar enerji potansiyeli yüksek ülkeler arasındadır. Şu an ülkemizde aktif olarak bulanan 198 

adet ve kurulu güçleri toplam 8056,55 MWm olan Rüzgâr Enerji Santrali bulunmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’nin rüzgâr enerji potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Ülkemizde kurulu olan en büyük 

kurulu güce sahip olan RES, Soma RES’tir. Kurulu gücü 284,1 MW’dur ve Manisa şehrinde 

bulunmaktadır 
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    Şekil-7 Yıllara göre Türkiye’deki RES Kümülatif Kurulumları       

 

Yukarıdaki yıllara göre verilmiş olan şekil-7 incelendiğinde, sürekli artışın olması sevindiricidir. Tesis 

sayısı bazından en yüksek artış 2016 yılında 1388 yeni tesisin kurulmasıyla olmuştur. 2019 yılında 687 

MW artışla kurulu güç 8056MW olmuştur. 

 

 
Şekil-8 2019 Yılı Türkiye'de RES'lerin Elektrik Üretimi 

 

Şekil-8 İncelendiğinde ise geçtiğimiz yılda en çok enerji Ağustos ayında üretilmiştir. En düşük enerji 

üretimine ise Nisan ayında ulaşılmıştır. 
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Şekil-9 2019 Yılı RES'lerin Elektrik Üretimindeki Payı 

 

Şekil-9 incelendiği zaman, 2019 deki yıllık ortalama üretim payının %7,42 olduğu görülmüştür. 2018 

yılındaki pay ise %6,78 idi. Buradaki artış ülkemiz için sevindirici bir haberdir. Ayrıca Ağustos 2019 

tarihindeki üretim ile birlikte ilk defa %10 seviyesinin üstüne çıkılmıştır. 

 

 
Şekil-10 İşletmedeki RES'lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı 
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Şekil-11 İşletmedeki RES'lerin Bölgelere Göre Dağılımı 

 

Şekil-11 e baktığımızda En çok RES, Türkiye’nin Rüzgâr Potansiyeli haritasına da paralel olarak Ege 

ve Marmara bölgemizde bulunmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz sene Malatya’da işletmeye alınan Arapkir 

RES il birlikte Doğu Anadolu Bölgemize de ilk defa RES yapılmış oldu. Böylece tüm coğrafi 

bölgelerimizde RES var diyebiliriz. En çok RES bulunan şehrimiz ise 1549,50 MW ile İzmir’dir. 

 

6. DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ 

6.1 AVRUPA’NIN RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ 

Bir bölgeye maliyetini karşılayacak ve kar getirecek şekilde rüzgar türbini kurulması için gereken 

minimum rüzgar hızı 7m/s olmalıdır. Aşağıdaki haritada Avrupa’nın 50mt yükseklikteki ortalama yıllık 

rüzgâr hızlarının dağılımı ve güç yoğunluğu haritaları verilmektedir. 
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Şekil-12 50mt yükseklikteki ortalama yıllık rüzgar hızı dağılımı 

 

Şekil-12 incelendiğinde Avrupa’da Rüzgar Hızına göre baktığımızda Kuzeybatı Avrupa bölgesi diğer 

bölgelere göre daha uygundur. 

 

 
Şekil-13 50mt yükseklikteki Avrupa ortalama güç yoğunluğu haritası 

 

Şekil-13 İncelendiğinde yine Kuzeybatı Avrupa bölgesi diğer bölgelere göre daha ön planda ve özellikle 

offshore RES yatırımı bakımından daha potansiyellidir. 
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Şekil-14 Avrupa’da 2019 yılında işletmeye alınan offshore ve onshore RES’ler (MW) 

 

Şekil-14 incelendiğinde, İspanya’nın onshore RES artışında 1. Sırada olduğunu ve İngiltere’nin de 

offshore RES artışında 1. Sırada olduklarını görebiliyoruz. Ayrıca İngiltere ve Almanya dışında 

Offshore RES yatırımı yapan başka bir ülke de yok. Ülkemizin ise Avrupa’nın durumuna göre çok da 

geride olduğu söylenemez. 

 

2019 yılında Avrupa’da 15.4 GW gücünde RES işletmeye alınmıştır. Bu rakam 2018 verilerinden %27 

daha fazla 2017 verilerinden ise %10 daha azdır.2019 yılı itibariyle Avrupa’nın kurulu güç kapasitesi 

205GW olmuştur. Bu kapasitenin 183GW’ı onshore 22 GW’ı iste offshore olarak işletmeye alınmıştır. 

2019 Yılında RES’ler Avrupa Elektrik İhtiyacının %15 ini karşılamıştır. 
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Şekil-15 2019 ve Öncesi Avrupa RES Kurulu Güçleri (MW) 

 

6.2 Amerika Ve Çin Rüzgâr Enerjisi Raporu 

 
Şekil-16 ABD RES Kurulu Güçleri 

 

Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılının ilk çeyreğindeki 1821MW’lık artışla beraber toplamda 

107.443MW kurulu güce çıkmıştır. Texas eyaleti 29.407 MW Kurulu gücüyle en çok RES kapasitesine 

sahip olan eyalet durumundadır. Iowa eyaleti ise 10.664 MW Kurulu güç ile 2. Sırada bulunmaktadır. 

 

Çin ise 2019 yılında devreye alınan 25,74 GW Gücündeki yeni RES ile birlikte toplam gücünü 205,05 

GW a çıkardı. Çin kaynaklardaki veriye göre yaklaşık 16,86 Milyar Dolar yatırım yaptığını açıkladı. 

Ayrıca Çin’in RES aracılığıyla ürettiği elektrik enerjisi ise 405.700 GWh olarak açıklanmıştır. Rüzgâr 

enerjisinin Çin elektrik üretimindeki payı ise %5,53 olarak açıklanmıştır. 
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7. Sonuç ve Öneriler 

Dünyamızın sahip olduğu ve enerji üretebildiğimiz kaynaklara baktığımızda bu kaynakların durumu da 

göz önünde bulundurularak gelecek yıllarımızı da planlamamız gerekir. Daha temiz sonsuz kaynaklı bir 

enerji mi istiyoruz, yoksa rezervleri tükenen, doğal hayata ve insan hayatına zararlı olan bir enerji mi 

istiyoruz. Azalması öngörülen bu rezervleri ithal ettiğimiz düşünüldüğünde ise her geçen gün masraf ve 

maliyet de bununla birlikte artacaktır. Şuan dünyanın siyasi durumu ve ülkemizin jeopolitik konumu 

düşünüldüğünde dışa bağımlılığı azaltmak gerekmektedir. Çünkü enerji olmadan hayat olmaz. Enerjide 

dışa bağımlı kaldığımız sürece diğer ülkelere muhtacız demektir. Ülkemiz özelinde baktığımızda 

Rüzgâr Enerji Santrallerinin yatırımlarının ve kurulu güçlerinin her geçen gün artması sevindirici bir 

haberdir. Rüzgâr Enerji Santrallerinin elektrik üretiminde ilk defa aylık olarak %10 pay sahibi olması 

yapılan yatırımların meyvesini verdiğini göstermektedir. Bu payı önce yıllık ortalamada daha sonra da 

yıllık %20 civarına çıkartmak gerekmektedir. 

  

Özel sektörler kurulum maliyetleri ve amorti sürelerini düşündükleri için, bu konuda yatırımcılara 

destek olunmalı YEKDEM destekleri ve miktarları daha da iyileştirilmelidir. Şu an devletin vereceği 

ekstra paralar uzun vadede bakıldığında dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte kar olarak dönecektir. 

Ülkemizde kurulan Rüzgâr Enerji Santrallerinin Türbin markalarına baktığımızda Alman menşeili 

Nordex ve Enercon Çin menşeili Sinovel ve Goldwind Hint menşeili Suzlon gibi markalar 

gözükmektedir. Yerli üretimi destekleyip kendi rüzgâr türbinlerimizi ulusal ve küresel bazda satışa 

çıkardığımızda ise kurulum maliyetlerindeki düşüş ile birlikte yatırımların artacağı da gözükmektedir.  

Dünyadaki rezervlerin tükenmesiyle birlikte günümüzde yapılacak olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

yatırımları önemini arttıracaktır. Ülkemiz de bu doğrultuda giderse enerji ithal eden ihraç eden ülke 

olma yolunda olacaktır. 

 

Bu sebeplerden dolayı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına başta da Rüzgar Enerjisine yönelip 

kapasitemizi arttırmaya ihtiyacımız olduğu gözükmektedir 
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ABSTRACT 

Modal analysis has an important place in structural systems. Natural frequencies and mode shapes 

obtained from the modal analysis are considered as the main dynamic data of a structural system. By 

examining natural frequencies, the structural behavior and resonance regions of the system can be 

obtained. Improvements such as design changes and optimizations can be made in the system according 

to the needs exposed by the modal analysis. 

 

In general, modal analysis is performed without considering the stresses on the structure. In most cases, 

this approach may give a general idea about the dynamic behavior of the structure. However, the 

presence of the pre-stress in considerable level highly affects the stiffness matrix, directly influencing 

the natural frequencies. Then, the ignorance of pre-stress obstructs the precise determination of the 

system behavior. 

 

The main objective of this study is to examine the effect of pre-stress on natural frequencies of the non-

uniform structures subjected to bending. The modal analysis is performed by the assumptions of the 

small and large deviations of the structures due to the pre-stress. That is, linear and non-linear solutions 

are employed respectively. In the course of this study, the second objective emerged as to distinguish 

and compare the influences of linear and non-linear approaches on the natural frequencies. 

 

In this study, transverse vibrations of cantilever truncated wedge beams are considered. These beams 

are modeled and solved by using a commercial Finite Element Method program. Many parametric 

solutions are performed by changing truncation ratios, lengths and tip loads of the beams. Firstly, modal 

solutions are carried out without any loading and compared with those present in the literature. Then, 

the1linear pre-stress and finally non-linear pre-stress effects are taken into account. 

 

The solutions expose the influences of geometric and loading variations on the natural frequencies of 

the bending vibrations of cantilever beams combined with the pre-stress effects. Another result put 

forward in the present study is the evaluation of the discrepancies in the natural frequencies of the 

standard, linear and non-linear pre-stressed modal solutions. This comparison presents how the non-

linear pre-stress analysis is important specifically if the structures are thin, long and under the effect of 

high static loadings. 

 

Keywords: Non-linear, Linear, Pre-stress, Natural Frequency, Modal Analysis, Finite Element Method 

 

 

Introductıon 

One of the most important analyses of a structural system is modal analysis. This analysis provides the 

basic dynamic data of the system, natural frequencies and mode shapes. For simple systems, theoretical 

modal analysis can be performed whereas numerical or experimental modal analysis is essential for 

complicated systems. Theoretical modal analysis is based upon the vibration response of a linear time-
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invariant dynamic system expressed as the linear combination of a set of harmonic motions called the 

natural modes of vibration [1].  

 

Modal analysis is performed for the free vibration state of a system. If there is dynamic load, the system 

makes forced vibration and the response analysis reflects the motion as a combination of natural modes 

predicted by the modal analysis. However, if a static load is present it will affect the stiffness of the 

system and will change the natural frequencies. This effect is called as “pre-stress” in the literature and 

may be regarded as linear or non-linear pre-stress according to the level of system’s deformation. 

 

Researchers have investigated pre-stress effect on modal analysis in early 2000’s. Due to the exploding 

utility of hardware and software technologies, these studies expanded and covered a wide range of 

structural systems, reflecting different aspects of pre-stress effect.  

 

In 2005, a study about flutter analysis of wing configurations using pre-stressed frequencies and mode 

shapes was published. The authors studied two different wing configurations to demonstrate the 

differences between unloaded and nonlinear pre-stressed modal analysis [2]. Another study about pre-

stress effect on modal analysis of shell structures was published in the same year. The authors discussed 

the change of the response frequencies due to the tensile and compressive pre-stresses [3]. In early 

2010’s, the modal analysis of a semi-trailer frame including pre-stress was published [4]. In another 

study about pre-stressed modal analysis of the wind turbine rotor, linear pre-stress effect on modal 

results of turbine blades was investigated and compared with no pre-stress results [5]. The load-

deflection and load-fundamental frequency influences for uniform and tapered beams under the non-

linear pre-stress were examined in [6]. In the late years of 2010’s, the pre-stress effect on modal analysis 

of a solid 3D model of a rail transit gearbox was investigated and compared with the unloaded case. 

They found the significant effect of pre-stress on the modal characteristics and concluded that the pre-

stress of gearbox casing has to be taken into account in the modal analysis [7]. 

 

The main objective of the present study is the investigation of linear and nonlinear pre-stress effects on 

the bending natural frequencies of non-uniform beams. Truncated wedge beams are used as the basic 

non-uniform structural systems and the truncation ratio is regarded as the main comparison parameter. 

Length of the beams is the second parameter whereas the static bending load is the third parameter. The 

results show that the combination of these parameters affects the first five bending modes of the beams 

in different aspects as stiffening or softening.   

 

Theory  

Modal analysis theory is based on vibration theory and utilized to gain system’s modal parameters. An 

elastic multi degree-of-freedom system has the following differential equation of motion: 

 

          ( ) ( ) ( ) ( )M x t C x t K x t f t+ + =
               

(1) 

 

Where [M] is the mass matrix, [C] is the damping matrix and [K] is the stiffness matrix. x(t)}and {f(t)} 

are the system’s displacement and load vectors respectively.  

 

Free vibration equation of the system without damping can be written as 

 

     ( ) ( ) 0M x t K x t+ =
                    

(2) 

 

In modal analysis basic theory, natural coordinates of the system are used instead of physical 

coordinates in order to decouple Eq. (2).  The coordinate transformation is, 
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    ( )x t P p=                                                                                                                    (3)

  

          

Here [P] is modal matrix and {p} is the vector of natural coordinates.  Modal matrix [P] is composed 

of the normalized mode shapes of the system.  Substituting Eq. (3) into Eq. (2), a set of decoupled 

equations is obtained: 

 
2 0i i ip p+ =                                 

(4) 

 

Natural frequencies ( i ), are obtained by the solution of Eq. (4). Then, natural coordinates are obtained 

and finally physical coordinates are solved by the back transformation. For pre-stressed modal analysis, 

stiffness matrix [K] is corrected with static loads [3]. 

 

Analysis Of Truncated Wedge Beam 

In the present study, analyzes are performed for truncated wedge cantilever beams with five different 

truncation ratios (TR=Tip height/Root height). Isometric view of a truncated wedge beam with tip load 

can be seen in Figure 1. The truncation ratios of the beams are selected as 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 

(uniform beam). Analyzes are also carried out for the same beams with three different lengths, 200  

mm, 250 mm and 300 mm. Additionally, the applied static load is varied as 1000 N, 2000 N and 3000 

N. Different combinations of truncation ratios, lengths, and loads are formed to perform sixty analyses 

for the modal, linear and nonlinear pre-stressed natural frequencies.  

 

 
Figure 1. Isometric View of a Truncated Wedge Beam 

 

Material of the beam is structural steel. ANSYS program is used as the FEM solver utilizing the Direct 

Solving Method. Quadratic element type is used for 3D modeling of  the beams. Truncated wedge beam 

model is based on [8] and this reference is used for the validation of modal natural frequencies calculated 

in our pre-studies.  

 

Table 1 presents the first five of bending modal, linear and non-linear pre-stressed natural frequencies 

of 200 mm beams with 1000 N load and different truncation ratios. Tables 2 and 3 show the same 

natural frequencies of 250 mm and 300 mm beams, respectively. The effect of length variations on 

frequencies is also demonstrated in Figures 2-6 whereas the effect of load variations is shown in Figures 

7-11.  

 

An analysis of these tables and figures reveals that the linear and non-linear pre-stresses highly affect 

the natural frequencies. This effect changes with the type of pre-stress, truncation ratio, length, load and 

the mode number. The important features of these variations are listed as, 

 

- Linear pre-stress has less effect on frequencies compared to non-linear pre-stress.  
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- Linear pre-stressed frequencies are always less than modal ones. This means that linear pre-stress 

decreases the rigidity of the beam with a softening effect. 

-The highest effect of nonlinear pre-stress is observed on the fundamental modes. In general, this is a 

stiffening effect. In advancing modes this effect varies in both senses. 

- The most affected beam from the pre-stress is that with 0.2 truncation ratio, as the most slender beam. 

This effect is regular and in the form of stiffening of the beam in the first five bending modes.  

-The pre-stress effect lightens and varies as stiffening and softening of the beam with increasing 

truncation ratios.  

-The pre-stress effect becomes more pronounced as the length and load increase. 

 

CONCLUSIONS 

In this study, the effects of linear and nonlinear pre-stress on bending natural frequencies of the 

cantilever truncated wedge beams were examined. The influences of truncation ratio, length and load 

parameters combined with pre-stress effects were studied. 

 

The pre-stress affects the natural frequencies in different ways. Linear pre-stress always softens the 

beam in all modes. However, nonlinear pre-stress varies its effect as hardening and softening, but is 

always as hardening and the most strongly for the fundamental mode.   

 

As the truncation ratio increases, the pre-stress effect diminishes corresponding to the increasing 

strength of the beam. Conversely, the increase in length and load rises pre-stress effect on natural 

frequencies. 

 

Linear pre-stress is much smaller compared to nonlinear effect. Even, linear pre-stress may be regarded 

as negligible in some practical cases. However, nonlinear pre-stress should be always taken into account 

particularly, for the fundamental modes of slender beams under high static loads. 
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Table 1. Natural Frequencies of 200 mm Beams Under 1000 N Load 
 

200mm 

Length 

Bending Mode 

Number 

Modal  

Natural Frequencies  

(Hz) 

Linear Pre-stressed  

Natural Frequencies 

(Hz) 

Nonlinear 

 Pre-stressed  

Natural 

Frequencies (Hz) 

Truncated  

Wedge  

(0.2) 

1st Mode 248,84 247,92 282,77 

2nd Mode 909,54 906,07 937,55 

3rd Mode 2118,70 2113,30 2160,40 

4th Mode 3881,30 3874,50 3916,20 

5th Mode 6181,90 6174,20 6207,10 

Truncated  

Wedge  

(0.4) 

1st Mode 228,08 227,20 224,67 

2nd Mode 1008,50 1006,10 1005,50 

3rd Mode 2516,80 2513,60 2508,60 

4th Mode 4718,50 4715,00 4705,00 

5th Mode 7576,00 7572,50 7439,60 

Truncated  

Wedge  

(0.6) 

1st Mode 216,64 215,81 225,70 

2nd Mode 1100,10 1098,10 1093,10 

3rd Mode 2864,40 2862,20 2844,10 

4th Mode 5428,50 5426,10 5397,20 

5th Mode 8731,40 8728,90 8755,60 

Truncated  

Wedge  

(0.8) 

1st Mode 209,17 208,37 214,28 

2nd Mode 1184,40 1182,70 1177,10 

3rd Mode 3180,30 3178,60 3155,00 

4th Mode 6062,10 6060,30 5992,20 

5th Mode 9745,00 9743,10 9753,10 

Truncated  

Wedge  

(1.0) 

(Uniform) 

1st Mode 203,81 203,04 206,95 

2nd Mode 1262,70 1261,20 1256,30 

3rd Mode 3473,30 3471,90 3445,50 

4th Mode 6641,10 6639,60 6768,40 

5th Mode 10657,00 10655,00 10660,00 

 
  



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 20 www.aegeanconference.com 

 

Table 2. Natural Frequencies of 250 mm Beams Under 1000 N Load 

 

 

250mm 

Length 

Bending 

Mode 

Number 

Modal  

Natural Frequencies  

(Hz) 

Linear Pre-stressed  

Natural Frequencies 

(Hz) 

Nonlinear 

 Pre-stressed  

Natural 

Frequencies (Hz) 

Truncated  

Wedge  

(0.2) 

1st Mode 159,29 158,54 195,97 

2nd Mode 582,97 580,13 617,13 

3rd Mode 1360,80 1356,40 1415,00 

4th Mode 2500,00 2494,40 2551,20 

5th Mode 3995,90 3989,40 4041,50 

Truncated  

Wedge  

(0.4) 

1st Mode 146,01 145,29 166,73 

2nd Mode 646,85 644,84 644,52 

3rd Mode 1619,20 1616,70 1611,40 

4th Mode 3048,80 3045,80 3036,50 

5th Mode 4920,30 4917,10 4885,60 

Truncated  

Wedge  

(0.6) 

1st Mode 138,69 138,20 150,87 

2nd Mode 706,14 704,53 697,22 

3rd Mode 1846,20 1844,40 1821,50 

4th Mode 3518,60 3516,60 3488,70 

5th Mode 5697,50 5695,40 5536,80 

Truncated  

Wedge  

(0.8) 

1st Mode 133,92 133,28 141,99 

2nd Mode 760,81 759,45 752,21 

3rd Mode 2053,50 2052,10 2022,60 

4th Mode 3941,60 3940,10 3896,70 

5th Mode 6388,10 6386,50 6445,30 

Truncated  

Wedge  

(1.0) 

(Uniform) 

1st Mode 130,49 129,88 136,13 

2nd Mode 811,79 810,60 804,26 

3rd Mode 2249,90 2245,70 2212,90 

4th Mode 4331,70 4330,50 4260,80 

5th Mode 7017,60 7016,30 7041,60 
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Table 3. Natural Frequencies of 300 mm Beams Under 1000 N Load 

 

 

300mm 

Length 

Bending 

Mode 

Number 

Modal  

Natural Frequencies  

(Hz) 

Linear Pre-stressed  

Natural Frequencies 

(Hz) 

Nonlinear 

 Pre-stressed  

Natural 

Frequencies (Hz) 

Truncated  

Wedge  

(0.2) 

1st Mode 110,63 109,99 146,71 

2nd Mode 405,15 402,74 440,80 

3rd Mode 946,82 943,04 1005,10 

4th Mode 1742,20 1737,40 1800,90 

5th Mode 2790,10 2784,50 2845,50 

Truncated  

Wedge  

(0.4) 

1st Mode 101,41 100,81 124,80 

2nd Mode 449,75 448,05 450,86 

3rd Mode 1127,80 1125,60 1123,40 

4th Mode 2128,60 2126,10 2119,90 

5th Mode 3445,60 3442,80 3423,30 

Truncated  

Wedge  

(0.6) 

1st Mode 96,32 95,75 112,27 

2nd Mode 491,12 489,76 484,11 

3rd Mode 1287,00 1285,40 1262,50 

4th Mode 2460,50 2458,80 2409.40 

5th Mode 3999,70 3997,90 3938,00 

Truncated  

Wedge  

(0.8) 

1st Mode 93,01 92,47 103,28 

2nd Mode 529,37 528,22 519,46 

3rd Mode 1432,90 1431,70 1397,60 

4th Mode 2761,30 2760,00 2718,40 

5th Mode 4496,60 4495,20 4335,30 

Truncated  

Wedge  

(1.0) 

(Uniform) 

1st Mode 90,63 90,11 97,92 

2nd Mode 565,09 564,09 555,77 

3rd Mode 1569,50 1568,50 1529,60 

4th Mode 3040,20 3039,10 2982,50 

5th Mode 4953,30 4952,10 5069,90 
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Table 4. Natural Frequencies of 300 mm Beams Under 2000 N Load 

 

2000N-

300mm Beam 

 

Bending 

Mode 

Number 

Modal  

Natural Frequencies  

(Hz) 

Linear Pre-stressed  

Natural Frequencies 

(Hz) 

Nonlinear 

 Pre-stressed  

Natural 

Frequencies (Hz) 

Truncated  

Wedge  

(0.2) 

1st Mode 110,63 109,15 179,95 

2nd Mode 405,15 399,71 478,42 

3rd Mode 946,82 938,30 1071,90 

4th Mode 1742,20 1731,30 1880,20 

5th Mode 2790,10 2777,10 2928,10 

Truncated  

Wedge  

(0.4) 

1st Mode 101,41 100,11 149,28 

2nd Mode 449,75 446,12 468,93 

3rd Mode 1127,80 1123,10 1139,30 

4th Mode 2128,600 2123,00 2128,70 

5th Mode 3445,6 3439,10 3423,90 

Truncated  

Wedge  

(0.6) 

1st Mode 96,32 95,13 133,30 

2nd Mode 491,12 488,27 487,01 

3rd Mode 1287,00 1283,60 1284,30 

4th Mode 2460,50 2456,70 2432,30 

5th Mode 3999,70 3995,30 3903,30 

Truncated  

Wedge  

(0.8) 

1st Mode 93,01 91,88 120,55 

2nd Mode 529,37 526,97 513,13 

3rd Mode 1432,90 1430,30 1361,50 

4th Mode 2761,30 2758,30 2673,00 

5th Mode 4496,60 4493,30 4303,00 

Truncated  

Wedge  

(1.0) 

(Uniform) 

1st Mode 90,63 89,56 113,03 

2nd Mode 565,09 563,01 546,20 

3rd Mode 1569,50 1567,30 1478,70 

4th Mode 3040,20 3037,80 2918,70 

5th Mode 4953,30 4950,50 4558,80 
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Table 5. Natural Frequencies of 300 mm Beams Under 3000 N Load 

 

3000N-

300mm Beam 

 

Bending 

Mode 

Number 

Modal  

Natural Frequencies  

(Hz) 

Linear Pre-stressed  

Natural Frequencies 

(Hz) 

Nonlinear 

 Pre-stressed  

Natural 

Frequencies (Hz) 

Truncated  

Wedge  

(0.2) 

1st Mode 110,63 108,09 194,81 

2nd Mode 405,15 396,01 511,84 

3rd Mode 946,82 932,56 1128,90 

4th Mode 1742,20 1723,70 1952,30 

5th Mode 2790,10 2767,80 3006,80 

Truncated  

Wedge  

(0.4) 

1st Mode 101,41 99,31 168,14 

2nd Mode 449,75 443,95 491,29 

3rd Mode 1127,80 1120,10 1165,20 

4th Mode 2128,60 2119,30 2149,40 

5th Mode 3445,60 3434,50 3439,50 

Truncated  

Wedge  

(0.6) 

1st Mode 96,32 94,43 149,18 

2nd Mode 491,12 486,63 496,05 

3rd Mode 1287,00 1281,60 1246,10 

4th Mode 2460,50 2454,10 2398,40 

5th Mode 3999,70 3992,10 3887,00 

Truncated  

Wedge  

(0.8) 

1st Mode 93,01 91,25 136,91 

2nd Mode 529,37 525,62 518,12 

3rd Mode 1432,90 1428,70 1347,60 

4th Mode 2761,30 2756,30 2649,40 

5th Mode 4496,60 4490,70 4285,00 

Truncated  

Wedge  

(1.0) 

(Uniform) 

1st Mode 90,63 88,96 126,18 

2nd Mode 565,09 561,84 543,21 

3rd Mode 1569,50 1566,00 1448,50 

4th Mode 3040,20 3036,10 2879,90 

5th Mode 4953,30 4948,40 4536,00 
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ABSTRACT 

In this study, geothermal and solar-assisted cogeneration energy system modeled to require the need for 

electricity for the residences will be investigated. Electricity will be generated in the binary power plant 

with the thermal energy obtained from geothermal energy and in the concentrated solar power plant with 

the thermal energy obtained from solar energy. The generated electricity will be supplied to the grid 

according to the need. When there is little need in the grid, increasing electricity will be sent to the 

electrolysis unit, and hydrogen will be produced and stored. When excess electricity is needed in the 

grid, the stored hydrogen will be converted into electricity in the fuel cell and returned to the grid. This 

cogeneration energy system will provide electricity for the houses. Thermoeconomic analysis of the 

system will be done by using the Engineering Equation Solver (EES) program by using geothermal and 

solar energy values of Afyonkarahisar. In Afyonkarahisar province, the geothermal water temperature 

and flow rates ranges are between 90 – 150 ºC and 80 - 120 kg/s, respectively. The annual average solar 

energy radiation of Afyonkarahisar province varies between 300 and 1000 W/m2. The parametric study 

of the system will be performed by taking into account the different geothermal resource temperatures 

and solar radiation values. According to these results, the unit electricity and hydrogen costs produced 

in the system will be investigated. In this study, optimum working conditions will be investigated in 

producing and using the energy form (electricity) requirements. The potential of geothermal and solar 

energy capacity of Afyonkarahisar is higher than the average capacity of Turkey. This study will be 

useful for efficient use of the energy potential.  

 

Keywords: Geothermal energy, solar energy, thermoeconomic, hydrogen. 
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ABSTRACT 

The Gurson–Tvergaard–Needleman (GTN) model is widely used to predict the failure of materials based 

on lab specimens. The Gurson model is based on the micro-mechanical behavior of ductile fracture, 

containing void nucleation, growth, and coalescence. To predict the failure of a component, we need to 

determine eight parameters. In this paper, we are going to see how the void nuclear parameters affect 

the prediction of the experiment results. The reason behind choosing the void nucleation parameters, 

because, in some software, they didn't take into account those parameters, so we need to study their 

influence on the results. We can conclude shall we negligte them or not. The Results show that the void 

nucleation parameters are essential, first because of their physical meaning, and second because if we 

neglect them, that's influence the prediction of the results. Keywords: GTN model. Void Nucleation, 

prediction 

 

 

Introduction: 

GTN model is a well known model, which helps us to predict the failure of the component by 

determination of eight parameters. 

 

With the developments in the field of modeling and simulation, some companies were able to develop 

software in which Gurson model is included, that's was a huge help for research to keep developing the 

model and for the industry to take advantage and improve their design and increase the lifetime of 

components. 

 

As the determination of GTN parameters takes a lot of time, some software excludes three parameters, 

which are the void nucleation parameters; for this reason, we decided to see how the void nucleation 

parameters affect the results. 

 

1. Gurson Model 

Gurson Tvergaard Needleman (GTN) model (Gurson, 1977; Tvergaard, 1981; Tvergaard and 

Needleman, 1984), it's very known damage model that's widely used in engineering application to 

predict the failure of materials such as steel cast iron, copper, and aluminum and there are some studies 

which prove the usability of the model in the case of polymer also [1] Gurson, Tvergaard and 

Needleman's damage model (GTN model) [2] is an analytical model that predicts ductile fracture based 

on nucleation, growth, and coalescence of voids in materials. The model is defined as: 
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2

2 2

1 12
2 cosh 1
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e
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q f q f
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In which q1 is the material constant, trσ is the sum of principal stresses, σM is the equivalent flow stress 

and f* is the ratio of voids effective volume to the material volume ratio defined as follows:  

 

   
( ) cf f f =

 If cf f
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Where f is the voids' volume ratio, fc is the voids' volume ratio at the beginning of nucleation, and ff is 

the voids' volume ratio when the fracture occurs. 

 

σM  is the equivalent flow stress, and it is obtained from the following work hardening relation: 

 

                                      

( ) 1

n
pl

pl M
M M y

y


  



 
= +  

                                                                                         
                                        

In which n is the strain-hardening exponent and 
pl

M  is the equivalent plastic strain.  

 

The voids' growth rate is the sum of existing voids growth 
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Where the compare further formulated as follows: 

 

                                     
( )

. .

1
pl

gf f tr = −
       

                                         

. . pl

n Mf A=
    

exp 1/ 2
2

pl

n M N

Nn

f
A

SS

 



  −
= −  

    
 

In which 
( )

.
pl

x y ztr    = + +
 is the volume plastic strain rate, SN is the voids' nucleation mean 

quantity, fn is volume ratio of the second phase particles (responsible for the voids' nucleation), and εN 

is mean strain at the time of voids' nucleation.  

 

So, GTN model involves eight parameters which can be defined in a vector form by [3]:                                                                         

( )1 2 0, , , , , , ,c f n N Nq q f f f f S  =

 
1. Methodology And Results: 

     
Fig.1 Tensile Test Simulation 
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To see how the void nucleation parameters affect the results, we decided to simulate the Notch Specimen 

because it's a model that is not taking a lot of time for computing around 10 minutes per simulation, 

comparing to compact tension Specimen which takes at least 5 hours. The simulation of the Notch 

specimen is shown in figure 1. 

 

According to the literature (Bauvineau et al. 1996; Decamp et al. 1997; Siegmund et al. 1998; Schmitt 

et al. 1997; Skallerud and Zhang 1997; Benseddiq and Imad 2008), we were able to have initial values 

of GTN parameters as listed in Table 1[4] for steels, in which the values of void nucleation parameters 

are included 

 

Table 1  

Gurson parameters according to literature 
References q1 q2 EN SN f0 fc fn ff Material 

 

Bauvineau 

et al. (1996) 

 

1.5 

 

1 

 

- 

 

- 

 

0.002 

 

0.004 

 

- 

 

- 

 

CMn 

Steel 

Decamp et 

al.(1997) 

1.5 1 - - 0.0023 0.004 - 0.225 CMn 

Steel 

Schmitt et 

al.(1997) 

1.5 1 0.3 0.1 0 0.06 0.002 0.212 Ferritic 

base 

Steel 

Skallerud 

and Zhang 

.(1997) 

1.25 1 0.3 0.1 0.0003 0.026 0.006 0.15 CMn 

Steel 

Benseddiq 

and Imad 

.(2008) 

1.5 1 0.3 0.1 0 0.004-

0.06 

0.002-

0.02 

~0.2  

 

We took advantage of the symmetry, and we make the 2D FEM model just for the quarter of the Notch 

specimen as shown in the Fig. 1 the FEM model contains a total of 4867 nodes, and 4672 elements, the 

mesh size in the front of the pre-crack tip is 0.125 mm × 0.0625 mm. 

 

   The set of GTN parameters that I'm going to study are: 

   f0 =Initial void volume fraction= 0.003 

   fn=the new voids nucleation = 0.3  

   fc=the voids volume ratio at the beginning of nucleation = 0.007  

   ff =is the voids volume ratio when the fracture occurs = 0.35  

   SN =the voids nucleation mean quantity = 0.005  

   εn =strain at the time of voids nucleation = 0.065 

 

By using these parameters, the simulation results predict very well the experiments results in figure 2. 

Still, we did take into consideration the void nucleation parameters, so the next step is to make simulation 

without void nucleation parameters, in addition to this, we will study the influence of each void 

nucleation parameters on the results. 
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Fig.2 Force vs. COD 

 

We started by making simulation without taking into account the void nucleation parameters, the next 

step will be to study the sensitivity of the void nucleation parameters, and we will notice how each 

parameter influence the results. 

 

We have done 60 simulations in total, and the results of the Force versus crack opening displacement 

(COD) are shown in the figures below. 

 

 
Fig 3. strain at the time of voids nucleation ɛn 
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Fig 4. The voids nucleation mean quantity Sn 

 

 
Fig 5. new voids nucleation fn 

 

For the parameter fn, the difference between the stress-strain curve is very slight, and it seems that the 

change of the value of this parameter won't affect the results macroscopically, and they keep the same. 

The last parameter is fn we can notice that the difference between the stress-strain curves is not very 

big, except when the value of fn becomes lower than 0.06. 

 

We can notice huge effect due to the change of the values of Sn and ɛn, which we will lead us to say 

that we should not neglect these parameters during the prediction of Gurson Parameters. 

 

According to what shown in Table 1, the Gurson parameters are not fixed, and they depend on the type 

of the material; in addition to this, we can find a different set of parameters giving the same results as 

the experience. Still, then at the microscopic level, they are different regarding crack initiation and 

propagation. 

 

The results that we got in this study show the sensitivity of GTN parameters, especially for one-

parameter, which is fn. 
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2. Conclusion 

the GTN model, it's a powerful and applicable tool in the research and industry; to be able to use this 

model, we need the right combination between the eight parameters. As a conclusion of this work, I did 

perform 60 Simulations to study the most sensitive parameter that affects the other parameters. I did 

choose the notched specimen because it's not required a lot of computing time. The results showed that 

the parameters Sn and ɛn are the most sensitive. For the other fn, the effect of the change of those 

parameters is not very big, and the evolution should be studied at a microscopically level, which means 

that we need to take into account the void nucleation parameters to make simulations. 
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ABSTRACT  

Although polyethylene (PE) has been used in many different industrial application areas, its mechanical 

properties are quite low. Many different ceramic, metal and carbon based materials has been used for 

the improvement on the mechanical properties of PE. In this study, to improve the mechanical properties 

of medium-density polyethylene (MDPE), silicon carbide (%4 wt.) and graphite (%1 wt.) were used as 

reinforcements. The MDPE granules and reinforcements were mixed in a turbula mixer then, mixed 

powders filled in injection molding. SiC and Gpt were dispersed in MDPE homogenously. With the 

addition, these reinforcements tensile and impact strength capacity of samples were improved. 

 

Key Words: Polyethylene, reinforcement, composite, mechanical properties. 

 

 

Introduction 

Polyethylene (PE) is one of the most used polymers in different industrial applications areas [1–3]. Even 

so, it has possessed high specific strength and low production cost, the improvement of mechanical 

properties ends up with enlargement application areas. For this purpose, different reinforcement 

materials such as ceramic, metal, and carbon-based materials were used [4–7]. These reinforcements 

can be used not only single-handed but also a combination of them [8,9]. Although both ceramic-based 

and carbon-based materials improve the mechanical strength significantly, many times both suffered 

from agglomeration why caused to un-homogenous mechanical properties of samples [10]. To prevent 

this, combined reinforcement which contained silicon carbide (SiC) as a ceramic and graphite (Gpt) as 

a carbonaceous reinforcement was used in this study. According to the SEM results the combined 

reinforcements were disturbed into medium density polyethylene (MDPE) homogenously and the 

mechanical properties of MDPE improved significantly.  

 

Materials and Methods 

MDPE granules were purchased from Total Belgium with 3.1 MFI and 123 ℃ melting temperature. SiC 

powder with 70 nm and Gpt with 380 nm – 1.2 µm purchased from Nanografi in Turkey. SEM images 

were taken by Zeiss Ultra Plus scanning electron microscope. The tensile test was conducted by 

Shimadzu tensile test machine at 10 mm/min crosshead speed, at room temperature. Charpy impact test 

was conducted by Zwick/Roell RKP 450 machine on an unnotched sample at room temperature.  

 

MDPE (%95 wt.) granules, SiC (%4 wt.), and Gpt (%1 wt.) powders were mixed in a turbula mixer for 

3 hours. Then mixed powders were compacted by injection molding at 270 ℃. The images of dog bone 

shape samples were seen on Figure 1.  

 

 
Figure 1. Prepared samples images, the white is MDPE and the black is PE-SiC-Gpt. 
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Result And Discussion 

The fibrous structure morphology of MDPE was seen on Figure 2.a. On the other hand, on Figure 2.b. 

some spherical particles were seen into MDPE. According to SEM-Edx results, these spherical particles 

were SiC-Gpt and they disturbed into MDPE homogenous clearly (Figure 2.c and 2.d). Probably, the 

synergetic effect of both reinforcements to each other is caused to prevent agglomeration. 

 

 
Figure 2. SEM images of samples a) MDPE, b) MDPE-SiC-Gpt, c) EDX analysis result of MDPE-SiC-

Gpt, and d) Spectrum result of MDPE-SiC-Gpt. 

 

When the tensile test results were investigated, the use of combined reinforcement tensile strength was 

increased from 11.72 to 12.53 MPa. With the addition of a low amount of additive, the tensile strength 

was increased nearly %7. As well as ductility was not affected negatively. Probably these positive effects 

result from i) restriction of polymer chain movement with the addition of combined reinforcement [10], 

ii) occurrence of interfacial bonding between MDPE and carbon content combined reinforcements [11] 

which is accordance with the literature.   
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Figure 3. Tensile test graphs of PE and its composite. 

 

Charpy impact test results were seen on Figure 4. With the addition of combined reinforcement into 

MDPE, impact strength was increased from 5.2 to 8.1 joule nearly (% 55). Hsieh et al. investigated the 

carbon fibers (CF) effects on polyethylene nanocomposite material. And it was found that the addition 

of carbon fibers (5, 10, 15, and 20 %wt.) into the PE matrix, ended up with an increment of the impact 

strength gradually. The reason for it was explained that the most energy of force was consumed by 

breaking work and pull-out of fibers. So with the addition of fibers impact, the strength of samples 

increased [12]. It was thought that due to the graphite fiber into MDPE caused to a similar result was 

observed. 

 

 
Figure 4. Impact strength values of PE and its composite. 

 

Conclusion 

The results can be summarized that; 

1) SiC-Gpt additives can be disturbed into the PE matrix homogenously by turbula mixing and injection 

molding methods.  

2) With the addition of combined reinforcement not only increased tensile strength but also did not 

decreased ductility. 

3) The combined reinforcement was significantly effective on the impact strength of MDPE. 
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ABSTRACT  

Hydroxyapatite reinforced polyethylene matrix composites are promising materials for biomedical 

applications. However, their poor mechanical properties are limited to their usage. In this study, to 

improve the mechanical properties of PE/HAp composites, hydrothermal carbons are used as second 

filler. 2% HTC was reinforced to polyethylene composites containing 10% hydroxyapatite. Composites 

were produced via the injection molding process after mixing powders in a turbula mixer. Mechanical 

properties of composites were investigated with performing tensile and impact tests. Also, fracture 

surfaces and microstructure of samples were observed. Results show that the tensile strength of PE/HAp 

composite was enhanced with the addition of HTC. However, composite showed more brittle behavior. 

 

Keywords: Hydrothermal carbon, hydroxyapatite, polyethylene, mechanical properties. 

 

Introduction 

Hydroxyapatite particles (HAp) are used to improve the bioactivities (bone-bonding ability) of polymer 

matrix composites due to their excellent biocompatibility with hard tissues [1]. Thus, HAp can be used 

to increase the bioactivity of composites in a variety of orthopedic applications, including synthetic bone 

graft, implant fixation, and bone growth or tissue engineering scaffolds [2]. In the 1990s, HDPE-40 

vol% HA (HAPEX) composite was commercialized. However, it was used in non-load bearing 

applications due to its low strength and stiffness [3]. Therefore, researchers have focused on studies to 

improve the mechanical properties of PE/HAp composites [4]. 

  

The use of carbonaceous reinforcements is an effective way to improve the mechanical properties of 

polymer matrix composites [5]–[7]. An increase in tensile properties (about 10%) was observed with 

the addition of 2% carbon nanofibers to the Polypropylene/HAp composite [6]. In another study, the use 

of carbon fiber as the second filler has been shown to prevent a decrease in tensile strength that can 

occur with the addition of HAp [5]. Tripatti and Basu observed that [4] the strength of composite 

HDPE/40HAp is 14.3, while the strength of HDPE/20HAp/20Al2O3 is 18.7, which is 30% more.  

 

Hydrothermal carbon can be obtained from various biomasses (cellulose, glucose, sea plant derivate, 

etc.). It has large application areas such as batteries, magnetic materials, supercapacitors, adsorbent 

materials, etc. HTC is also used in composite materials. Simsir et al. reported that the mechanical 

properties of metal matrix composites can be improved with HTC reinforcement [8]. To the best of our 

knowledge, there is no study on HTC reinforced polymer matrix composites. 

 

In this study, HTC was added as the second reinforcing element to PE/HAp hybrid composites. Tensile 

and impact tests were performed to characterize the mechanical properties of samples. Also, fracture 

surfaces were observed to examine the distribution of reinforcements 

 

Materials and Methods 

Medium Density Polyethylene powders which have 3.1 MFI and 123 ℃ melting temperature (Total, 

Belgium) was used as matrix material. Hydroxyapatite particles (100 µm) were purchase from 

Nanografi, Turkey.  HTC was produced from chitosan in a stainless autoclave at 225 ℃ for 16 h. 

 

Composite sample production consists of two steps: 1) Mixing of powders 2) plastic injection molding 

process. The mixing process was carried out in the Turbula mixer for 2 hours. Mixed powders were fed 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 42 www.aegeanconference.com 

 

to injection molding device and dog-bone shaped samples were produced according to compositions as 

given in Table 1. 

 

The tensile test was conducted using a Shimadzu tensile testing machine at room temperature. The test 

speed was adjusted at 5 mm/min. Charpy impact test was applied to unnotched samples using a 

Zwick/Roell RKP 450 device. Zeiss Ultra plus Scanning Electron Microscope was used to investigate 

fracture surfaces of samples after gold coating. 

 

Table 1. Composition of the composite samples 
Sample PE (%) HA (%) HTC (%) 

PE-10HAp 90 10 - 

PE-10HA-2HTC 88 10 2 

 

Result and Discussion 

The stress-strain curves of the samples were shown in Figure 1. It can be said that the presence of HTC 

improved PE/HAp composite. However, this increase cannot be said to be significant. The tensile 

strength of PE-10HAp and PE-10HAp-2HTC are 12.3±1.2 and 12.8±1.8, respectively. The reason for 

the increase in tensile strength can be considered as the blocking of the polymer chain movements by 

HTCs. Also, it is worth the note that while HTC reinforcement increased tensile strength, it caused a 

decrease in percent elongation value. 

 

 
Figure 1. Stress-strain curves of composite samples. 

 

The energy absorption of samples during the impact test was presented in Figure 2. The amount of 

energy absorption decreased with the addition of %2 wt. HTC. This can be explained by composites 

exhibit more brittle behavior with the presence of HTC.  

 

 
Figure 2. Energy absorption of samples during the impact test. 
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According to microstructure images of PE-10HAp composites, there some voids in the matrix. This can 

be attributed that HAp easily separated from the polymer matrix due to poor matrix-filler interface [9]. 

SEM-EDX analysis was performed to confirm the presence of HAp. As a result of the point analysis, it 

was seen that the chemical composition of the point, which was shown as HAp, contained Ca and P 

elements. 

 

 
Figure 3. A-B) Microstructure of PE-10HAp and point EDX result, C-D) Fracture surfaces of PE-

10HAp-2HTC sample. 

 

Conclusion 

In this study, PE/HAp and PE/HAp/HTC composites were produced via injection molding, and the effect 

of HTC on mechanical properties of PE/HAp composite was investigated. With HTC reinforcement, 

tensile strength increased from 12.3±1.2 MPa to 12.8±1.8 MPa, although not appreciable. However, 

there was a significant decrease in the percentage of elongation value. It was also observed by impact 

test that samples containing HTC were more brittle. It can be said that HTC will be an alternative 

reinforcement for polymer matrix composites. 
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ÖZET 

Hızla artmakta olan insan nüfusunun ve gelişmekte olan endüstrinin su ihtiyacının karşılanması, çevresel 

ve doğal sebeplerle yeraltı/yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi, yağışların ortalamanın altında olması 

mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Su ölçüm sistemleri ile su 

kaynaklarının etkin olarak kullanılması ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Canlıların gereksinim 

duyduğu su sistemlerinin, canlıların sağlığına uygun koşullarda ve hijyenik olmasıyla beraber 

sürdürülebilir olması da önem arz etmektedir. Dünya üzerinde her geçen gün tatlı su kaynaklarının 

kullanımı artış göstermektedir. Günümüzde su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla ülkemizin 2030 

yılında su fakiri olması beklenmektedir. Ayrıca ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su 

miktarı 2000 yılında 1652 m3 iken 2020 yılında 1346 m3 olmuştur. Ülkemizde kişi başına kullanılabilir 

su potansiyeline bakıldığında, su baskısı yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Sınırlı tatlı su 

kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için çeşitli su yönetim sistemleri geliştirilmiştir. Bu 

entegre su yönetim sistemlerinin doğru şekilde uygulanabilmesi için su kütle dengesinin doğru bir 

şekilde kurulması gerekmektedir. Haliyle, su debisinin doğru, hızlı ve hassas bir şekilde ölçülmesi gün 

geçtikçe önem kazanmaktadır.  

 

Akışkanların, kesiti bulunan kanallar içerisinde ilerlerken hız ve debi bilgilerinin ölçülmesi, çevresel 

faktörlerin incelenmesi, endüstriyel anlamda kritik öneme sahiptir. Pratikte hız ve debi gibi akış 

olaylarının ölçülmesi için birbirlerine göre üstünlükleri olan çeşitli ürün ve metotlar mevcuttur. Debi 

ölçüm işlemlerinde debimetrenin hassasiyeti, kullanılan ölçüm yöntemi, maliyeti ve ölçüm kapasitesi 

gibi birçok etken bulunmaktadır. Debimetre performansı genellikle debi hassasiyet yüzdesi(okuma), 

kalibrasyon aralığı, üst aralık sınırı ya da tam skala değeri olarak ifade edilir. Tüm bu parametrelerin 

çok farklı anlamları olmakla birlikte üreticiler; debimetrenin görüntüsü, performansını ve müşteri 

ihtiyaçlarını karşılamada çeşitli boyutlar sunarlar. Son kullanıcıların, debimetre üreticilerinin 

performans doğruluğunu farklı şekillerde ifade edişleri konusunda bilgili olmaları gerekmektedir. Fakat 

gerekli performans doğruluğu, tıpkı diğer parametreler gibi, uygulama ihtiyaçlarını sağlayacak nitelikte 

olmalıdır. Son kullanıcı üretici debimetrelerin doğruluğunu karşılaştırırken, aynı parametreler üzerinden 

değerlendirme yapmalıdır. Seçilecek debimetrenin kullanılan yere uygunluğu önemlidir. Kullanılacak 

sıvı çeşidine göre kullanılması gereken ölçüm cihazları farklılık göstermektedir.  
 

Seçilecek debimetre tipini belirlerken, hiç tartışmasız ölçüm okunmak istenen yerde akış ölçümü 

yapılmalıdır. Eğer bir akış düzenleyici veya akış koşullandırıcı kullanılamıyorsa, akış teknolojisi giriş 

ve çıkış sayımı ile debimetrenin karakteristiğini belirler. Debimetre üreticileri özellikle bu gereksinimler 

ve uygulama zorlukları karşısında, debimetrenin Manyetik, Vortex, Coriolis, Hedef, DP, Ultrasonik, 

Değişken-Alan, Termal Kütle veya diğer bir tip olacağını belirlemektedir. 

 

Bu çalışmada, endüstride sıkça kullanılan su akış hızı baz alınarak debiyi ölçen elektromanyetik ve 

ultrasonik debimetrelerin karşılaştırması yapılmıştır. Farklı uygulamalar için seçilmesi gereken 

debimetre tiplerinin karşılaştırılması yapılarak birbirlerine göre üstünlükleri irdelenmiştir. Ayrıca, hangi 

koşullarda hangi debimetre tipinin seçilebileceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 46 www.aegeanconference.com 

 

Anahtar Kelimeler: Ultrasonik Debimetre, Elektromanyetik Debimetre, Su Ölçüm Sistemleri, 

Debimetrelerin Karşılaştırılması 

ABSTRACT 

Meeting the water needs which of the developing industry and the rapidly growing human population, 

pollution of underground and above ground water resources for various reasons and precipitation be that 

is far below their long years average has made it necessary to use water resources more effectively. 

Water sources should be used effectively and controlled through water measurement systems. It is of 

great importance that the potable water systems are transported in accordance with health and hygiene 

conditions and without interruption, as well as being sustainable. The use of fresh water resources is 

increasing day by day in the world. With the depletion of water resources today, our country is expected 

to be water poor in 2030. In addition, the annual amount of water available per capita in our country was 

1652 m3 in 2000, while 1346 m3 in 2020. Considering the per capita water potential in our country, it 

is among the countries that experience water printing. Various water management systems have been 

developed for efficient use of limited fresh water resources. In order for these integrated water 

management systems to be implemented correctly, the water mass balance must be established correctly. 

Consequently, accurate, fast and precise measurement of the water flow becomes more and more 

important day by day.      

 

Measuring velocities or flows of fluids flowing in sectioned channels is critical in the various processes 

of the industry, examining many biological / meteorological events. In practice, various instruments and 

methods have been developed for measuring flow events such as speed and flow, which have advantages 

over each other. Various factors, such as precision, capacity range and priced, play a role in the selection 

of measuring device and method in any flow measurement process.  

 

Flowmeter performance is often expressed as a percentage of flow accuracy (reading), calibration range, 

upper range limit, or full scale value. Although all these parameters have very different meanings, 

manufacturers; They offer a variety of sizes to meet the image, performance and customer needs of the 

flow meter. End users need to be knowledgeable about how flow meter manufacturers express 

performance accuracy in different ways. However, the required performance accuracy, just like other 

parameters, should be sufficient to meet the application needs. While comparing the accuracy of the end-

user manufacturer flowmeters, the evaluation should be made on the same parameters.   

 

The suitability of the flow meter to be selected is important. The measurement devices that should be 

used for the liquid type to be used differ.  

 

When determining the type of flow meter to be selected, there is no doubt that flow measurement should 

be made where the measurement is to be read. If a flow regulator or flow conditioner is not used, flow 

technology determines the flow meter characteristics by counting the input and output. Flowmeter 

manufacturers determine that the flowmeter will be Magnetic, Vortex, Coriolis, Target, DP, Ultrasonic, 

Variable-Area, Thermal Mass or any other type, especially in the face of these requirements and 

application difficulties. In this study, the comparison of electromagnetic and ultrasonic flowmeters that 

measure the flow rate based on the water flow rate, which is frequently used in the industry, has been 

made. By comparing the types of flow meters that should be selected for different applications, their 

advantages over each other are examined. In addition, evaluations were made regarding which type of 

flow meter can be selected under which conditions.   

 

Keywords: Ultrasonic Flow Meter, Electromagnetic Flow Meter, Water Measurement Systems, 

Comparison of Flowmeters 
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Global Ağ Üzerınde Görüntülü Görüşmenın Interaktıf Haberleşme 

Protokolları Yardımıyla Sağlanması1 
 

Dr. Murat TÜRE 
Multitek Elektonik ARGE Merkezi, Meclis Mah. Atatürk cad. No:47, 34785 Sancaktepe-İSTANBUL 

Ekrem YILMAZ 
Multitek Elektonik ARGE Merkezi, Meclis Mah. Atatürk cad. No:47, 34785 Sancaktepe-İSTANBUL 

 

 

ÖZET 

Bulut üzerinde görüntülü haberleşmenin en büyük sıkıntılarından biri ara katmanlarda ses ve görüntü 

portlarının değişmesidir. Bu çalışmada görüntülü interkom cihazlarının bulut üzerinden  haberleşmedeki 

sıkıntılar çözülmüştür. Kullanıcı cihazlar direk olarak global ağa (WAN) bağlanmadığından, 

kullandıkları yerel ağ ve/veya hücresel ağ (GSM) dan global ağa geçişte kullanılan adres çözümleyici 

cihazlar IP adres ve port bilgilerini yeniden düzenlemektedir. Cihazlar, kullandıkları gerçek IP adres ve 

port bilgilerinin yanında  her görüşme oturumu için global adres ve port bilgilerine de ihtiyaçları 

olmaktadır. Bunun içinde IEFT nin geliştirdiği RFC 8445 standartlarına uygun bir biçimde görüşme 

oturum bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Interkom, Oturum Başlatma Protokoulu (SIP), İnteraktif Haberleşme 

Kurulumu(ICE) 

 

ABSTRACT 

One of the biggest problems of video communication on the cloud is the change of audio and video ports 

in the intermediate layers. In this study, the problems in communication of video intercom devices over 

the cloud have been solved. Since the user devices are not directly connected to the global network 

(WAN), the address resolver devices used in the transition from the local network and / or cellular 

network (GSM) to the global network rearrange the IP address and port information. In addition to the 

actual IP address and port information they use, the devices also need global address and port 

information for each interview session. For this, session session information must be sent in accordance 

with RFC 8445 standards developed by IEFT. 

 

Keywords: Intercom, Session Initiation Protocol (SIP), Interactive Communication Setup (ICE) 

 

Giriş 

Teknolojik gelişimler bireysel ve kurumsal iletişim yöntemlerini de değiştirmektedir. Kurumsal 

haberleşmenin temeli olan telefon santralları da bulut ortamına taşınmaya başlanmıştır. Günlük 

hayatımızda, ister apartman tipi evlerde, isterse müstakil ve/veya villa tipi evler de yaşansın ana kapıdan 

oturulan kısım aranırken sesli ve/veya sesli görüntülü interkom kullanmak standart hale gelmiştir. Buna 

ilave akıllı ev yaklaşımı da hayatımız da yer almaya başlamıştır. Akıllı ev sistemlerinin kullanıcı arayüzü 

olarak ta ayrı bir cihaz yerine genellikle IP Interkom un daire tarafı kullanılmaya başlanmıştır. IP 

Interkom cihazları böylece akıllı özelliklerini de kapsamı içine almıştır. Mobil haberleşme üçüncü nesil 

ve sonrasında internet erişim hızının yeterince hızlanması, IP interkom kullanıcılarına cihazlarına 

uzaktan erişim imkanı sağlamaya başlamıştır. Uzaktan erişim ve akıllı ev sistemini kullanım yaklaşımı 

ünite başına ve/veya site bazlı küçükte olsa sunucu sistemleri ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Her site ve/veya 

üniteye sunucu konma ve bakımı yerine bunların bulutta tek bir sunucu da toplanması ve projelendirmesi 

çok daha kolay, daha ekonomik, daha az bakım ile gerçekleştirilebilecektir.   

 

Akıllı bina özelliklerini de içeren IP İnterkom yerel olarak çalıştığında yerel ağ (Local Area Network -

LAN) üzerinde ses ve görüntü taşımada oldukça etkin ve verimli çalışabilmektedir. Kontrol sistemini 

buluta taşıdığımızda ses ve görüntü işlemi için yine Oturum Başlatma Protokolu (Session Initiation 

 
1 Bu çalışma TUBİTAK – TEYDEB tarafından desteklenen 3190362-BULUTTA AKILLI IP İNTERKOM 

projesinin bir parçasıdır. 
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Protocol -SIP, RFC 3261) kullanılmaktadır. Buluta taşıma kullanıcılara, nerede bulunduklarına 

bakmaksızın mobil telefonların yeni nesil hücresel yayın veya WiFi bağlantı yardımıyla konutlarıyla 

irtibatta olup ses ve görüntülü  IP Interkom ve akıllı bina özelliklerine  her an erişim ve denetim imkanı 

yaratmış olmaktadır. Buluta taşıma bu avantajlara karşı, mobil telefon, IP Interkom daire için ve kapı 

paneli gibi cihazların global (geniş) ağa ( Wide Area Network - WAN) taşınması ile ilgili sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Cihazların internet bağlantıları hücresel, WiFi veya kablolu internet bağlantısı olsun, ilk 

bağlantıları yerel ağda olup buradan yönlendiriciler ile geniş ağa geçmek durumundadırlar. SIP ile 

çağrıları kurulurken karşı taraf ile yerel ve global ağ üzerindeki adres, port ve kodlama bilgilerini ve 

onaylarını paylaşmak zorundadırlar. Cihazlar geniş ağ bilgilerini her oturum için STUN sunucudan 

öğrenip , RFC 8445 ICE standartlarına uygun olarak oturum tanımlama protokoluna (Session Descripton 

Ptotocol-SDP) yerleştirilir. Gelişmiş bazı yönlendiriciler SIP paketlerinde gerekli düzenlemeleri 

yapmakta, bu ise bilgilerin kaybolmasına neden olmaktadır. Böyle bir hatanın düzeltilmesi de 

verilmiştir. 

 

İp İnterkom 

Bağımsız konut, apartman veya site için kapı ve daire için IP İnterkom cihazları bir yerel ağ üzerinden 

Şekil 1 deki gibi bağlanmaktadır. Kapılar ve konutlar arasındaki görüntülü görüşme SIP yöntemiyle 

gerçekleştirilmektedir. Tüm cihazlar yerel ağa bağlı oldukları için işaretleme ve ses/görüntü iletiminde 

hiç bir sorun olmamaktadır. Cihazların IP adresleri blok-daire adresleri ile ilişkili olduğunda SIP 

sunucuya gerek kalmadan direk adresleme yolu ile de Şekil 2 deki gibi haberleşmeleri 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Şekil 1. IP  İnterkomların kapılarla  yerel ağ oluşturması 

MO NIT O R  0 1

MO NIT O R  0 2

MO NIT O R  0 3

MO NIT O R  X X

P o E
S W IT C H

K A P I  0 2

K A P I  0 1

K A P I  0 3

K A P I  X X
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Şekil 2. A ve B gibi kullanıcılar arasında SIP işaretleşmesi 

Cihazların hepsinin yerel ağda olması herhangi bir yönlendirici, güvenlik duvarından geçmemesi  

kullandıkları IP adres ve port bilgileri sabit kalmasını sağlamaktadır. Bu durumda da ses ve görüntü 

iletimi sıkıntısız gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Üçüncü nesil mobil iletişim sistemleri ve sonrasında internet hızları artarak standart bir çok 

işlemlerimizi mobil cihazlarımızla gerçekleştirebilme seçeneğini kullanıma sunulmuştur. Mobil 

telefonların yaygınlaşması, iletişim haricindeki oyun, müzik, kamera gibi bir çok uygulama da mobil 

cihazlarda yer almıştır. Böylece, gerekli uygulamaların koşturulduğu bir mobil telefon ile başka 

cihazlara ihtiyacı olmadan iş ve eğlence hayatını devam ettirmek mümkün olmuştur. IP İnterkomun 

işlevini de mobil telefon ile gerçeklemek mümkün olabilmektedir. Konutta WiFi üzerinden yerel ağa 

bağlanarak, mobil telefon IP interkomun ses/görüntülü haberleşme ve diğer özelliklerini 

kullanılabilmektedir. Konut dışında ise hücresel ağ veya bulunduğu ortamda erişilebilen WiFi ağdan da 

IP interkom özelliğini kullanmak istediğinde, yerel ağda kullanılan direk adresli SIP arama özelliğinin 

kullanımı için yapılması gereken çalışmaların maliyeti bu yöntemi kullanılamaz hale getirmektedir. 

Buna karşın, SIP sunucu yardımıyla ses ve görüntü taşıma bir değer kaybetmemektedir.   Her bir site 

veya konut yapılanması için SIP sunucu kullanmak yerine, SIP sunucuyu buluta taşıyıp, ilave sistemler 

ile bir çok site veya konutun mobil cihazlarla IP interkom ve akıllı bina denetimleri gerçeklenmeye 

çalışılması maliyet ve esneklik açısında hayatımıza çok bulunacaktır.  SIP sunucunun buluta taşınması, 

cihazların NAT (Network Address Translation : Ağ Adresi Çevirici) arkasında yer alması dolayısıyla, 

geniş ağ adresleri cihaz adreslerinden farklı olmaktadır.  Cihazların bu adreslerini öğrenebilmesinin en 

sık ve güvenilen yollarından biri STUN (Session Traversal Utilities for NAT: NAT için Oturum Dolaşma 

Araçları) sunucudan bilgi istemektir. STUN sunucu kendisinden bilgi istenen IP nin adres ve port 

bilgisini cevap olarak gönderir.  Masa veya duvar tipi bir  IP telefon STUN seçeneği aktif edildiğinde, 

STUN’a bilgi sorgusu yaparak dış dünyaya açılan dış IP adresi ve port bilgisini alır. Yeniden aktivasyon 

veya enerji kesilip verildiğinde bu sorguyu tekrarlar, diğer durumlarda yeniden sorgulamaya ihtiyaç 

duymaz. Mobil telefonlar üzerindeki IP  uygulamalarında ise bağlantı noktası, farklı WiFi veya hücresel 

ağlardan dolayı devamlı değiştiğinden her değişim ve her işlem halinde tekrar gerekli bilgiler 

sorgulanmaktadır. 

 

IP telefon yazılımları, STUN sunucudan aldığı adres ve port bilgilerini ve cihazın kendine ait adres ve 
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port bilgilerini Oturum Tanımlama Protokolu (SDP) nin içine yerleştirmektedir. Görüşmenin karşı 

tarafındaki kullanıcının da kendi bilgilerini çağrı başlatanın anlayacağı biçimde ve bu bilgilerin her iki 

kullanıcı tarafından karşılaştırıp ses ve görüntü paketlerini doğru istikamete gönderebilmesi için 

RFC8445 ile tanımlanan formda  göndermesi gerekmektedir. 

 

Ses/Görüntü İletişiminin Kurulamamasi Veya Süre ile Sinirlanmasi 

Teknolojik gelişmeler  insanlığın hayatına katkıda bulunan makine ve cihazların ucuzlayarak herkes 

tarafından kullanılabilmesini sağlamıştır. Mobil haberleşme sistemlerinin (Global System for Mobile 

Communication-GSM) gelişimi yakın tarihimizin bilinen en canlı örneği olarak gösterilebilmektedir.  

Telekom operatörleri hücresel ve/veya kablolu internet hizmetleri yanında SIP sunucuları ile IP 

üzerinden ses taşıma (Voice Over IP - VOIP) hizmeti ve IP-TV gibi farklı hizmetler vermektedir.  Bu 

hizmetler verilirken kullanıcıların daha kaliteli ve güvenli hizmet için ağlar arasındaki dönüşümleri 

yaparken işaretleşme paketlerinde bazı düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler bazen STUN 

sunuculara erişimi engelleyebilmektedir, bazen de paketteki düzenleme yazılımların yanılmasını neden 

olmaktadır. Bu çalışma da açık kaynak kodlu Linphone SIP kütüphanesi kullanılmıştır. İnternet hizmeti 

de SIP sunucular yardımıyla VOIP hizmeti de satan bir GSM şebekesi üzerinden alınmıştır. SIP 

kütüphanesinin ICE algoritması başarıyla çalışarak ses ve görüntüyü karşılıklı olarak iletebilmektedir. 

Fakat görüşme 30 saniye ile sınırlı kalmaktadır. İşaretleşme paketleri incelendiğinde, hücresel internet 

servis sağlayıcının yönlendiricinin WAN çıkışındaki SIP işaretleşme paketlerinde, mobil uygulamadan 

gelen paketin içindeki cihazın gerçek IP değerinin yerine WAN adresini yazdığı görülmüştür. Yine aynı 

şekilde  WAN tarafından gelen pakette, mobil uygulamaya gelen paketteki WAN adresleri LAN tarafına 

geçerken LAN adresleri ile değiştirilmektedir. Oturum tanımlama paketi SDP deki değerler  

değişmemektedir. Kayıt işleminde kullanılan Kamailio açık kaynak kodlu kütüphanesi kendisine 

ulaşılan adresi, şifre istenen (401 Unauthorized) paket ile  döner 

 

SIP/2.0 401 Unauthorized 

Via: SIP/2.0/TCP 192.168.150.103:46816; alias; branch=z9hG4bK.m72DpxPx2; rport=39503; 

received=WAN_IP 

From: <sip:902@SIP_SUNUCU_ADRESİ>;tag=tvbib03wR 

To: sip:902@SIP_SUNUCU_ADRESİ;tag=9dd61ff61e802d8e2bef5f14621ef3c2.a0a46fdc 

CSeq: 20 REGISTER 

Call-ID: mOb~mQyMU2 

WWW-Authenticate: Digest realm="SIP_SUNUCU_ADRESİ", 

nonce="XwQfjF8EHmAqpHnidAGWETu1MozUYGPj" 

Server: kamailio (5.3.5 (x86_64/linux)) 

Content-Length: 0 

SIP kütüphanesi , geniş ağ adres ve port bilgisini  Via nın içinden received ve rport bilgilerinden 

alınmaktadır.  Ancak bu paket hücresel ağ dan geçip mobil telefona geçildiğinde aşağıdaki gibi 

görülmektedir. 

 

SIP/2.0 401 Unauthorized 

Via: SIP/2.0/TCP 192.168.150.103:46816; alias; branch=z9hG4bK.m72DpxPx2; rport=46816; 

received=192.168.150.103 

From: <sip:902@SIP_SUNUCU_ADRESİ>;tag=tvbib03wR 

To: sip:902@SIP_SUNUCU_ADRESİ;tag=9dd61ff61e802d8e2bef5f14621ef3c2.a0a46fdc 

CSeq: 20 REGISTER 

Call-ID: mOb~mQyMU2 

WWW-Authenticate: Digest realm="SIP_SUNUCU_ADRESİ", 

nonce="XwQfjF8EHmAqpHnidAGWETu1MozUYGPj" 

Server: kamailio (5.3.5 (x86_64/linux)) 

Content-Length: 0 

 

Bu durumda Linphone SIP kütüphanesi geniş ağ adresi olarak kendi yerel ağ adresini almaktadır. 

İşaretleşme de hücresel ağ yönlendiricileri LAN->WAN ve WAN->LAN geçişlerinde gerekli noktaları 
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düzenlediklerinde bir problem oluşmamaktadır. Ancak IP telefon uygulaması gelen çağrıya cevap 

vermesi durumunda OK paketini doldururken temas adresi olarak (Contact) değerine geniş ağ adresi 

olarak yerel ağ adresini yazmaktadır. Bu OK paketi çağrıyı başlatana ulaştığında, arayan da buna onay 

(ACK) paketi atmaktadır.  ACK paketi OK paketindeki temas (Contact) adresi ile SIP sunucuya doğru 

atıldığından, SIP sunucuda bunu arananın yerel adresine doğru göndermeye çalışmakta ve  doğal olarak 

ta başaramamaktadır.  Belli bir süre içinde ACK onay bilgisini almayan kullanıcı da ses ve görüntü 

bilgisini keserek sonlandırme (BYE)  paketini atmaktadır. 

 

ICE için bulunan IP adres ve portları ses ve görüntü için olup, işaretleşme için aynı olmamaktadır. SIP 

kütüphanesinin OK cevaplama paketi içindeki temas (contact) bilgisi için geniş ağ adresine ihtiyacı 

olmaktadır. Bunu alabileceği paket olarak oturumun başlaması için alınan davet (INVITE) paketidir. 

902 nolu abonenin 901 nolu aboneyi aradığını gözönüne alırsak; 

 

INVITE sip:902@902_WAN_IP_ADR       SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/TCP 10.25.137.208:49385;branch=z9hG4bK.r4YugdVXH;rport 

From: "murat" <sip:901@SIP_SUNUCU_ADR>;tag=hxogDVYbW 

To: "902" <sip:902@SIP_SUNUCU_ADR> 

CSeq: 20 INVITE 

Call-ID: Gl-DrDoCm6 

Max-Forwards: 70 

Supported: replaces, outbound, gruu 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, 

INFO, UPDATE 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length: 1631 

Contact: 

<sip:901@901_WAN_IP_ADDR:16986;transport=tcp>;expires=360;+sip.instance="<urn:uuid:1954d

bcf-566a-0099-ba31-51bea2724015>";+org.linphone.specs="lime" 

 

Abone kendisine gelen paketten WAN IP adres ve port değerlerini alıp, geniş ağ değişkenlerine yazarak 

oturumun diğer adımlarında doğru temas noktasını tanımlayarak görüşmenin sınırlanması 

engellenmiştir. 

 

Sonuçlar 

Güvenlik Duvarı ve Ağ Adres Dönüşüm cihazlarının arkasında çalışan IP İnterkom ve/veya Mobil 

sistemlerin ses ve görüntü taşıması için RTP proxy kullanmak Bulut Sunucuya aşırı yük getirmektedir. 

Bunun yerine Interaktif Haberleşme Protokolları kullanarak medyayı noktadan noktaya hem bulut 

sistemin yükünü hem de maliyetleri azaltmaktadır.   
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Architectural and Urban Design and The Virus Outbreak 

Mimari ve Kentsel Tasarım ve Virüs Salgını 
 

 

Riym GÜLER 
Yeditepe University MsD. Architecture, https://orcid.org/0000-0002-7659-8171 

 

 

ABSTRACT 

Design principles of the cities will remain and  unchanged are; High number of compliance with 

sustainable design principles, Being open to new developing technologies, Independence from 

widespread or vertical development limitation,Being at peace with nature. 

 

But for sure after the diseases or virus outbreaks  happening in the world we can add some more 

principles to those. 

 

As seen in history, epidemic diseases have been effective in shaping city planning and urban designs.If 

we consider the virus outbreaks as factors affecting the design of the urban of the future, we can say that 

the effects of the new world order can be seen in terms of long-term solutions (new horizons). Rather 

than capsule home life, that is, just being a rest area, complex home life will be preferred. For example, 

working areas in separate rooms will be created for adults and children at home. Eating and drinking 

areas will be designed as larger since more time will be spent in those places. Rooms with flexible space 

settlement will be built and these rooms will be transformed into isolation rooms according to the 

number of people in the house. Wet areas will be mandatory in every sleeping space of the house.So we 

can add to this for principles, creating sufficient distances at a level where the social distance can be 

maintained. 

 

One of the most important features of this trend will be to design cities where you can reach everywhere 

by walking. Complex systems, which are easier to access within the district and / or neighborhoods, will 

be adopted instead of the centralized system. For example, despite the availability of large-scale 

hospitals, if a person lives far from the hospital the distance that person will travel will pose a threat to 

spread of the disease.In other words, in epidemi period it would be more reasonable to prefer a nearby 

small hospital. So here we can add to these items the provision of on-site access to basic needs. 

 

Transformation will occur even in zoning plans. Protective shells will be created in the buildings in 

order to be protected from biological wars carried out with drones. From the old building typology, 

where many functions are in the same place, a plan typology is expected to emerge that even one person 

living in the house will use more places than the number of places used today. Likewise, in terms of 

urban design, situations are not different. From the arrangement of public spaces to the surface materials 

to be used, a trend is expected to emerge, where the finest details on how it should be designed to limit 

the spread of epidemic diseases is being considered. 

 

Finally we can add a principle about surfaces.The contact with the surfaces will be minimized for 

hygiene. For personal surface cleaning, perhaps smart disinfected devices will be placed and disinfected 

while entering a crowded environment. 

 

Keywords: Virus outbreak, design principles, architecture, urban design, city planning, epidemic 

disease, pandemi 
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Enjeksiyon Yöntemi İle Güçlendirilmiş Çift Sıra Yığma Taş Duvarların 

Mekanik Özelliklerinin Araştırılması 

Investigation Of Mechanical Properties Of Two-Wyhte Stone Masonry Walls 
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ÖZET 

Doğanın ve/veya insanın oluşturduğu tarihi yapıların asırlarca korunmasını ve nesilden nesile 

aktarılmasını sağlamak tüm insanlığın ortak görevlerinden biridir. Tarihi yığma yapılar birçok 

katmandan oluşmakta ve malzemeler arasındaki boşluklar ve zayıf bağlantılar nedeniyle bu yapılardaki 

yığma duvarlar binadan ayrılma eğilimi göstermektedir. Bu nedenle tarihi yığma yapılarda çevresel 

etkiler sonucu hasar, çatlak ve boşluklar meydana gelebilir. Enjeksiyon yöntemi, tarihi yığma yapılarda 

duvar elemanları sağlamlaştırmak ve güçlendirmek için etkili bir tekniktir. Bunun dışında, enjeksiyon 

yöntemi hasarlı yığma duvarların mekanik özelliklerini iyileştirebilir. Bu yöntem kısaca, belirli bir 

basınç altında enjekte edilen akışkan bir malzemenin duvarın iç çekirdeğine enjekte edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Böylece yığma yapıların kompaktlığı ve mukavemeti artar. Enjeksiyon öncesinde 

tarihi yapının kimliği ve malzeme özellikleri belirlenmeli ve enjeksiyon malzemesi tarihi yapının 

özelliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Başarılı bir enjeksiyon uygulaması, malzeme uyumluluğuna 

ek olarak, akışkanlık, penetrasyon ve hacim sabitliği gibi taze harç özelliklerinin limit değerlerini 

sağlayabilmelidir. Ayrıca yerinde uygulamalar öncesinde model yığma duvarlar üzerinde enjeksiyon 

uygulaması yapılmalı ve enjeksiyon uygulamasının mekanik performansa etkisi araştırılmalıdır. Bu 

çalışma, enjeksiyon uygulaması öncesi ve sonrası model yığma duvarın mekanik performansının 

karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, enjeksiyon malzemesinin performansını 

değerlendirmek için yığma taş duvar seçilmiştir. Başlangıçta, ticari olarak satılan bir enjeksiyon 

malzemesinin mekanik özellikleri analiz edilmiştir. Daha sonra, enjeksiyon uygulamasının 

performansını değerlendirmek için, literatür taramasından elde edilen özgün malzeme özelliklerine 

uygun olarak çift sıra taş duvar inşa edilmiştir. Enjeksiyon malzemesinin enjekte edilebilirliğini 

incelemek için akışkanlık, penetrasyon ve hacim sabitliği testleri yapılmıştır. Duvarların mekanik 

performansı sabit bir düşey yük altında ve yatay kuvvete maruz bırakılarak değerlendirilmiştir. 

Merdiven basamağı şeklinde çatlak oluştuğunda yükleme durdurulmuş ve duvarlar enjeksiyon 

malzemesi ile tamir edilmiştir. Enjeksiyon uygulamasından önce ve sonra yük-yer değiştirme eğrileri 

elde edilmiştir. Özgün malzeme özelliklerine göre üretilen model yığma taş duvara enjeksiyon 

malzemesinin başarıyla enjekte edildiği görülmüştür. Enjeksiyon yöntemi sayesinde çatlak ve 

boşluklara büyük ölçüde enjeksiyon malzemesi enjekte edilmiş ve model taş duvarın mekanik özellikleri 

iyileştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, Yığma Yapı, Enjeksiyon Yöntemi, Taş Duvarlar 

 

ABSTRACT 

It is one of the common duties of all humanity to ensure the preservation and transmission of historical 

structures created by nature and/or humans for centuries. Historical masonry structures are composed of 
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many layers and due to the voids and the weak connections between the materials, the masonry walls in 

these structures tend to leave the building. For this reason; damages, cracks, and voids may occur as a 

result of environmental impacts in historical masonry structures. Grouting is an effective technique for 

consolidating and strengthening masonry structures. In addition,  this technic can improve the 

mechanical properties of damaged masonry structures. Briefly, this method is described as the 

introduction of a fluid material injected under certain pressure into the masonry inner core. Thus, the 

compactness and strength of masonry structures increase. Before  grouting, the identity and material 

properties of the historical structure should be determined and the grout should be designed in 

accordance with the characteristics of the historical structure. In addition to the material compatibility, 

a successful grout application should have adequate fresh grout properties such as fluidity, penetrability 

and stability. Moreover, the grout application and the mechanical performance should be investigated 

with model masonry walls before in-situ applications.. This study aims to determine the performance of 

grouting and to compare the mechanical performance of a model masonry walls  before and after 

injection. In this study, a stone masonry wall was selected to evaluate the performance of the grout 

injection. Initially, the mechanical properties of a commercially sold grout were analyzed. Then, to 

evaluate the performance of the injection application, two-wyhte stone wall was constructed in 

accordance with the original material characteristics derived from the literature review. Fluidity, 

stability, penetrability tests  were  performed to examine the injectability of the grouts. The mechanical 

performance of the wall was evaluated  under normal and shear load. When a stair-step crack occurred, 

the loading has been stopped and wall was repaired with grout injection. Load-displacement curves were 

obtained before and after grout injection. It was observed that the grout was injected  successfully to  

stone model wall which was produced according to the original material properties. Thanks to grouting 

cracks and voids were substantially injected and the mechanical properties  of model wall was enhanced. 

 

Keywords: Historical Structure, Masonry, Grouting, Stone Walls 
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ÖZET 

Dünya nüfusunun hızla artışı ve tarım alanlarının uygun olmayan bir biçimde kullanımı, tarımsal 

üretimden elde edilen ürün miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Artan dünya nüfusu ve hedeflenen 

tarım ürünleri göz önünde bulundurulduğunda, tarımsal üretim sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  İnsan sağlığına zararlı kimyasal girdi ve ilaçlar kullanılmadan, yönetmeliklerde izin 

verilen girdilerin kullanımı ile üretimden tüketime kadar kontrollü ve sertifikalı bir şekilde sunulan 

sürdürülebilir tarım sistemlerinden olan organik tarım, son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Kaybolan doğal dengeyi yeniden kazanmaya yönelik, insana ve çevreye dost bir üretim 

sistemini içermekte olup gerek üretici gerekse tüketici açısından pek çok avantajları mevcuttur. Ancak 

organik tarım konusunda çok fazla ve çoğu da gereksiz olan bilgi bulunması kafaları karıştırmaktadır. 

Bu çalışma ile Kırşehir ilinde yaşayan halkın organik tarıma bakış açılarını belirlemektir. Bunun uygun 

örnek sayısı belirlenmiş ve gelişigüzel örnekleme yöntemi ile kent merkezinden seçilen 135 kişi ile 

görüşülmüştür. Buna göre Kırşehir halkının organik tarıma yönelimi, hangi organik tarım ürünlerini 

tercih ettikleri, ülkemizdeki organik tarımı yeterli bulup bulmadıkları, organik tarımı tercih etme 

nedenleri gibi sorular yöneltilmiş olup, alınan cevaplar doğrultusunda organik tarıma bakış açıları analiz 

edilmiştir. Sonuç olarak halkın %72’si organik ürünler olarak satılanlara güvenmediği tespit edilmiştir. 

Ayrıca halkın %24’ü organik tarıma inanmadığını ve %27,6’sı ise organik tarımın yapılması gerektiğine 

inanmaktadır. Organik ürün kavramının da %67 oranında yanlış bilindiği tespit edilmiştir. Halkın %64’ü 

ise organik tarımsan ziyade temiz ve sağlıklı üretimin gerekliliğine inanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, çevre, insan sağlığı, Kırşehir 
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ÖZET 

Ülkemizde yaşam şartlarına bağlı olarak ulaşım ve mobilite ihtiyacı giderek artmakta ve özellikle 

karayolları inşaatlarına yönelik faaliyetler giderek artış göstermektedir. Karayolları inşaatı ve işletilmesi 

sürecinde doğa doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmekte ve pek çok sorunları da beraberinde 

getirmektedir.  Karayollarının (özellikle duble yollar ve ayrılmış yollar) sebep olduğu ekolojik etkiler; 

Habitat parçalanması veya kaybı, yaban hayatı rahatsızlığı veya izolasyonu, yaban hayatı ölümleri, 

yaban hayatı hareketinin engellenmesi, doğal bitkilerin kaldırılması ve tahrip edilmesi, su kaynaklarının 

yönünü değiştirmesi, yol şevlerinin beton veya taş malzeme ile kaplanması, gürültü kaynağı 

oluşturması, egzoz dumanlarının verdiği zararlar, arazi yapısını önemli ölçüde değiştirmesi, toprak 

erozyon riski oluşturması, buz çözme  tuzlarının olumsuz etkisi vb. şeklinde özetlenebilir. Bu durum 

kamuoyu ve çevreci kitleler tarafından eleştirilmekte ve tepki ile karşılanmaktadır. Günümüzde 

karayolları projelendirme ve uygulama çalışmalarında sadece sosyal ve ekonomik hedefler gözetilmekte 

ve bu kapsamda ulaşımın daha kolay ve konforlu olması sağlanabilmekte ve ulaşım süresi 

azaltılabilmektedir. Ancak bazı avantajları ile birlikte ekolojik açısından ciddi ve çok yönlü sorunlara 

da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle karayollarının projelendirme ve uygulama süreçleri sadece 

inşaat mühendisleri değil aynı zamanda diğer disiplinlerle (peyzaj plancıları, ekologlar vb) birlikte ortak 

yürütülmelidir. Projelendirme aşamasında özellikle doğal ve kültürel kaynak envanter analizi ve karar 

verme süreçleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı karayollarının inşaatının ekolojik 

sürecinin ve bileşenlerinin önemini vurgulamak, etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koymak, farkındalık 

yaratmak, ulaşım ve ekoloji ilişkisini literatür bilgiler ışığında irdelemek ve öneriler getirmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karayolları, ekoloji, habitat, peyzaj, planlama 

 

ABSTRACT 

In our country, depending on the living conditions, the need for transportation and mobility is increasing 

and the activities especially for the construction of roads are increasing. In the process of construction 

and operation of roads, nature affects directly and indirectly and brings many problems.  Ecological 

effects caused by roads (especially double roads and separated roads) respectively; Habitat 

fragmentation or loss, wildlife disturbance or isolation, wildlife deaths, prevention of wildlife 

movement, removal and destruction of natural plants, changing the direction of water resources, 

covering road slopes with concrete or stone material, creating noise sources, damages caused by exhaust 

fumes, changing the land structure significantly, creating soil erosion risk, negative effect of de-icing 

salts, etc. This situation is criticized and reacted by the public and environmentalist masses.  Nowadays, 

only social and economic targets are taken into consideration in the project design and implementation 

works of roads, within this scope, transportation can be made easier and more comfortable and the 

transportation time can be reduced. However, with some advantages, it also brings along serious and 

versatile problems in terms of ecology. For this reason, the design and implementation processes of 

roads should be carried out not only with civil engineers but also with other disciplines (landscape 

planners, ecologists, etc.). In the project design phase, especially natural and cultural resource inventory 

analysis and decision making processes are of great importance. The aim of this study is to emphasize 

the importance of the ecological process and components of the construction of roads, to reveal the 

effects in detail, to raise awareness, to examine the relationship between transportation and ecology in 

the light of literature information and to make suggestions. 

 

Keywords: Road, ecology, habitat, landscape, planning,  
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Giriş (Introduction) 

Günümüze kadar insanoğlu çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğu konumu sürekli değiştirme 

isteği duymuştur. Bu isteklerin çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte, insanın hareket halinde olması 

günümüzdeki modern taşıma sistemlerinin doğmasına ve gelişmesine büyük katkısı olmuştur. 20. yy 

başlarında çağımızın harika aracı olan otomobilin keşfi ve devamında yol ihtiyacı, karayolu inşasını 

tekrar canlandırmış, taşıt teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hız kazanmasına neden olmuştur 

(Orhan, 2013). 

 

Karayolu ulaşımı dünyadaki başlıca ulaşım yöntemidir. Havayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımı, 

yolların ya da otoyolların bir alternatifi olmayıp sadece tamamlayıcı bir ulaşım niteliğini 

oluşturmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014).   

 

Yol, bir yerden ötekine taşınmayı olanaklı kılan yapı olarak tanımlanmaktadır. (İlter, 1995). Karayolu, 

trafik akışına imkân sağlamak üzere kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritleri, köprüler, tüneller, 

her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve diğer alanlardır 

(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15232&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5). Yayla 

(2015)’ya göre karayolu; her türlü kara taşıtı ve yaya ulaşımı için oluşturulmuş ve kamunun 

yararlanmasına açık olan arazi şeritleri olarak tanımlanmaktadır (Yayla, 2015). 

 

Ülkemiz karayolu ağının idari sorumluluklara göre dağılımı aşağıda sunulmuştur: (Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, 2019).  

1) Otoyollar  

2) Devlet yolları  

3) İl yolları  

4) Büyükşehir belediyesi, il ve ilçe belediye yolları  

5) Köy yolları  

6) Özel nitelikli yollar (turistik yollar, orman yolları, baraj yolları ve diğer yollar)  

 

Otoyollar, devlet yolları ve il yolları KGM’nin, köy yolları valiliklere bağlı il özel idarelerinin, 

büyükşehir belediyesi, il ve ilçe belediyesi yolları yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Özel nitelikli turistik yollar ve baraj yollarının yapımı ve bakımı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünün kontrolünde protokollü olarak KGM tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Orman yolları ise Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğundadır (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

2019) (Şekil 1). 

 

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda KGM sorumluluğundaki 

karayolu ağı; (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019). 

 

• Otoyollar: Yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlaması uygulanan, seyahat hızı 

yüksek ve üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolları,  

 

• Devlet Yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında kalan ve 

transit trafiği illere, limanlara, tersanelere, havaalanlarına, demiryolu istasyonlarına, sınır kapılarına 

kesintisiz olarak ulaştıran ana karayolları,  

 

• İl Yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında kalan; illeri 

birbirine, devlet yollarına, limanlara, tersanelere, demiryolu istasyonlarına, havaalanlarına ve kamu 

ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan ve bir il sınırı içinde başlayıp biten karayolları, olarak 

tanımlanmaktadır.  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15232&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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Şekil 1. KGM Karayolu Ağı Durumu Haritası 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında olan otoyollar, devlet yolları ve il yollarının 

01.01.2020 tarihi itibariyle toplam uzunluğu 68 231 km‘dir.  

(https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/YolAgi.aspx); Yayla, 2015).  

 

Dünyada ki çok yönlü gelişmelere paralel araç sayısı da yıldan yıla arttığı bilinmektedir. Ülkemizde 

trafiğe kayıtlı araç sayısı, 23 milyon 156 bin 975'tir. Bu araçların %54'ünü otomobil, %16,4'ünü 

kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 

0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır 

(https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/trafige-kayitli-arac-sayisi-23-milyonu-asti-/1718789).  

 

İnsanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılama ve çok fazla tüketme eğiliminde olması sonucu yerleşim, 

ulaşım, endüstriyel, tarımsal ve benzeri amaçlı kullanımlarla, doğal yaşam alanları zarar görmekte ve 

parçalanmaktadır.  Yol ulaşımının artması insan yaşamında sosyal-kültürel, ekonomik, vb birçok olumlu 

etkileri söz konusudur. Ancak karayollarının inşaatı ve işletme sürecinde doğrudan ve dolaylı olarak 

çok yönlü olumsuz yönleri veya sonuçları da bulunmaktadır. Olumsuz sonuçları genel olarak hava 

kalitesi, su kalitesi, toprak kalitesi, biyolojik çevre (flora, fauna ve habitatlar) ve sosyoekonomik çevre 

üzerine etkilere sebep olmaktadırlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014).   

 

Yollar; akarsular, yer altı sularının akışları, yaban hayatı koridorları boyunca hayvan hareketliliği, 

toprak, kar ve rüzgârla tohum akışı, ekosistemler arasındaki insan hareketliliği ve insan, mal ve eşya 

taşıyan araç hareketliliği şeklinde sıralanabilecek doğal akışları ve ekolojik süreçleri kesintiye 

uğratabilir (Eker ve ark. 2010). Karayolları ulaşımına bağlı habitat parçalanması, ekolojik süreçlerinin 

bozulması, hayvanlarda ölüm oranını artması vb. olumsuzluklar endişe verici duruma gelmiştir. Buna 

yönelik etki eşiklerinin tanımlanması zor olmasına rağmen ekolojik değerlendirme araçlarının ve 

çözümlerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir (Seiler, 2001). 

 

Bu çalışmada, sayısal ve alansal olarak giderek artan karayollarının doğal ekosisteme ve canlılara 

yaptığı olumsuz etkileri ortaya konulması, projelendirme ve uygulamaya dönük dikkate alınması 

gereken etkileri ve önerileri tartışmaya açılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem (Method) 

Bu çalışma veri elde etme, analiz, değerlendirme ve sentez aşamalarından oluşmaktadır. Bu konuda 

yapılmış bazı ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmış ülkemiz koşullarında karayolu yapım ve yönetim 

süreçlerinden kaynaklanan ekolojik etkiler belirlenmeye çalışılmış, çok yönlü ve bütüncül olarak 

irdelenerek çözüm önerileri getirilmiştir.    

 

  

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/YolAgi.aspx
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/trafige-kayitli-arac-sayisi-23-milyonu-asti-/1718789
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Tartışma  (Discussion) 

Karayollarının birçok olumsuz ekolojik etkilerin olduğu birçok literatürde belirtilmiştir. (Van der Zande 

et al., 1980; Bennett, 1991; Forman, 1995; Forman ve Alexander, 1998; Eker ve ark., 2010; Reed vd., 

1996; Forman vd., 1997).  

 

Literatür bilgilerinden yararlanılarak karayolların ekolojik etkileri, tarafımızdan geliştirilmek suretiyle 

şu başlıklarda özetlenebilir.  

• Habitat Parçalanması ve Kaybı 

• Yaban Hayatına Verilen Rahatsızlık 

• Hayvan Ölümleri 

• Koridor ve Engel (Bariyer) Oluşturma 

• Gürültü Kirliliği 

• Hava Kirliliği 

• Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Yönü ve Debisinin Değişmesi 

• Arazi Topoğrafyasının Değişmesi  

• Bitki Örtüsünün Zarar Görmesi  

• Doğal Görsel Kalitesini Etkilemesi 

 

1. Habitat Parçalanması ve Kaybı:  

Habitat, bir bitki veya hayvanın doğal veya normal olarak yaşadığı ve büyüdüğü yer veya ortam olarak 

tanımlanmaktadır (https://www.merriam-webster.com/dictionary/habitat). 

 

Yol inşaatı vahşi yaşam habitatının net bir şekilde kaybı anlamına gelir (Seiler, 2001). İnsan faaliyetleri 

sonucu karasal ekosistemlerin parçalara ayrılması, habitatların bozulup yok edilmesi, yamalar halinde 

daha küçük alanların (habitatın) bırakılması, birçok canlı türünün nesillerini sürdürmesi için yeterli 

olmamaktadır. Habitat bozulması veya sınırlarının daraltılması sonucunda bir çok canlı türü, yaşadığı 

“evinde” sürekli bir stres altında bulunmakta, hastalıklara karşı direncini kaybetmekte, değişik 

hormonsal ve davranışsal bozuklukları sergilemekte, üreme ve çoğalması aksamakta, uyum değeri 

düşmekte ve neticede türün nesli tükenerek biyolojik çeşitlilik gittikçe azalmaktadır (Işık ve Kurt, 2005). 

Parçalar arasındaki uzaklık ne kadar fazla olursa, bireylerin hareketi ve dağılışı o derece azalmakta ve 

habitatın dışına çıkılması ile değişik tehlikelerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum bireysel canlı 

davranış şekillerini de tamamen değiştirmektedir (Işık ve Kurt, 2005). 

 

   
Şekil 2. Karayolu ile habitat bölünmesi (https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/2146/turkiyenin-

i%CC%87lk-yaban-hayati-kopru-) 

 

2. Yaban hayatına verilen rahatsızlık:  

Trafik gürültüsüne uzun süre maruz kalma psikolojik strese neden olabilmekte ve sonunda fizyolojik 

bozukluğa yol açabilmektedir. Araştırmalar insanlardan kaynaklanan gürültünün hayvanlarda çok ciddi 

strese neden olduğu ve bu stresin hayvanların kendi iletişimlerini etkilediği, hatta onları farklı 

coğrafyalara göç etmekten veya üremekten bile alıkoyduğunu göstermektedir. Uzun vadede doğadaki 

türlerin yok olmasına bile neden olabilmektedir. Örneğin Bristol Üniversitesi‘nden biyolog Amy 

Morris-Drake tarafından yapılan bir araştırmada firavun farelerinin trafik gürültüsü sesini duydukça, 

dikkat yeteneklerini kaybettikleri, trafik gürültüsü duyan hayvanların, yırtıcının titreşimlerine dikkat 

kesilmediği, bulunduğu bölgedeki potansiyel tehditlere daha az dikkat ettiği ve saldırılara karşı daha az 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/habitat
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hazırlıklı oldukları belirlenmiştir (https://www.uplifers.com/gurultu-kirliligi-hayvanlari-nasil-

etkiliyor/). 

 

3. Koridor ve Engel (Bariyer) Oluşturma:  

Karayolu yapımında kazı dolgu çalışması ile birlikte, yol kenarları ve refüjler oluşturulmak suretiyle 

farklı amaçlarla koridorlar oluşturulmaktadır. Koridorların doğal çevresi ile uyumlu hale getirilmemesi 

durumunda yaban hayatı için örneğin uyum sağlayamama, kendini koruyamama veya kolay 

avlanılabilmesi vb bazı olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Örneğin yolun 10-30 m arasındaki 

koridorlarda bulunan bitki örtüsü ve yaban hayvanlarında araç trafiğin kenar etkilerinden dolayı 

olumsuz etkiler (tür çeşitliliği değişiklikleri, göç vb) gözlenmiştir (Ellenberg et al., 1981; Mader, 1987; 

Ferris, 1979). 

 

Yol koridoru; yol yüzeyinin, yol kenarının ve yol inşaatı açma alanının içinde bulunduğu genişliği ifade 

eder. (Forman ve Alexander, 1998). Yol ve kenarlarının doğal çevre ile bağlantılı olmaması ve etrafının 

çevrilmesi yaban hayatı için engel teşkil etmektedir. Uçmayan çoğu kara hayvanı için altyapı, 

hayvanların menzilini kısıtlayan, habitatları erişilemez kılan ve sonunda popülasyonların izolasyonuna 

yol açabilen hareket engelleri anlamına gelmektedir. Bariyer etkisi, altyapının neden olduğu genel 

parçalanmada en belirgin faktördür. (Seiler, 2001).  

 

4. Hayvan Ölümleri:  

Karayolundaki trafik, sınırdaki habitatları kullanan veya karayolunu geçmeye çalışan birçok hayvanın 

ölümüne neden olmaktadır. Araçlar ve yaban hayatı arasındaki çarpışmalar da önemli bir trafik 

güvenliği sorunu haline gelmektedir. Karayollarında araç trafiği yoğunlaştıkça ve altyapı genişledikçe 

kaza ve ölüm sayısının sürekli olarak artığı öngörülmektedir. (Seiler, 2001;Trombulak ve Frissell 2000).  

 

5. Hava Kirliliği:  

Karayollarındaki araç trafiğinden kaynaklanan hava kirliliği, çevresel hava kalitesini önemli ölçüde 

etkileyen önemli bir faktördür. Araç emisyonlarında yol civarındaki hava kalitesi için önemli olan ana 

kirleticiler nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), 

partikül maddeler ve kurşundur (Pb).  Kirlenen hava, yaban hayvanlarında (fauna) bazı sağlık 

problemlerine yol açmakta, hastalanmakta veya ölümüne neden olabilmektedir.  Bununla birlikte 

bitkilerde (Flora) hava kirleticilerinden hem fiziksel hem de kimyasal olarak etkilenme eğilimi 

gösterirler. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). Trafik akışı içerisindeki kirlilik nedenleri, özellikle 

bölgesel ölçekte etki azaltma stratejisinin seçiminde büyük bir etkiye sahip olduğundan açık bir şekilde 

tanımlanmalı ve emisyon değerlendirmelerinde tüm emisyon kaynakları dikkate alınmalıdır.  Bu 

nedenle karayollarında hava kalitesine etki eden faktörler; Trafik yoğunluğu, trafik birleşimi, araç 

trafiğin hızı, araç dağılım dinamikleri, araç emisyon seviyeleri, yol yüzeyi özellikleri, araç sürücünün 

kullanım düzeyi vb şeklinde özetlenebilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). 

 

Trafik egzozu, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, dioksinler, ozon ve yüksek konsantrasyonlarda 

hayvanlar ve bitkiler için fizyolojik sıkıntıya neden olabilmektedir (Reck ve Kaule, 1993; Scanlon, 

1991). Ayrıca trafik egzozlarından kaynaklanan göllerdeki bitki büyümesi ve bitki türü çeşitliliğindeki 

değişiklikler gözlemlenmiştir (Gjessing vd, 1984).  

 

6. Gürültü Kirliliği:  

Gürültü, kullanılan yoldan çevreye yayılan önemli bir kirliliktir. Avrupa'da doğal ortamları kirleten ana 

faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Vangent ve Rietveld, 1993; Lines et.al., 1994). Yol 

gelişiminden kaynaklanan gürültüler, yolun geçtiği çevrede yaşayanların rahatsız olmasına ve yaban 

hayatının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014).  

 

Trafik gürültüsünün kuşları doğrudan etkilediği, bölgesel davranışlarını, çiftleşme başarılarını etkilediği 

ve yoğunluğunun azaldığı belirlenmiştir (Reijnen ve Foppen, 1994; Veen, 1973; Räty, 1979; Van der 

Zande ve diğerleri, 1980; Ellenberg ve diğerleri, 1981; Illner, 1992; Reijnen vd. 1995),  

Motorlu araçlar yapısı itibari ile gürültülü özelliktedir. Ancak, gürültü etkilerini arttıran faktörler büyük 

https://www.uplifers.com/gurultu-kirliligi-hayvanlari-nasil-etkiliyor/
https://www.uplifers.com/gurultu-kirliligi-hayvanlari-nasil-etkiliyor/
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ölçüde değişkendir, bu nedenle her bir yol projesinden kaynaklanan gürültü etkilerinin niteliği de büyük 

ölçüde değişmektedir. Gürültü etkilerini arttıran faktörler şu şekilde öngörülmüştür: (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2014). 

 

a) Araçlar ve özellikleri: Örneğin araç tipi, tonajı, egzoz yapısı, lastik durumu, bakımlılık durumu yakıt 

durumu vb.  

(b) Araçlar ile yol yüzeyi arasındaki sürtünme: Örneğin araç lastik yapısı ve büyüklüğü, yol malzeme 

türü, yol eğim durumu, yol bakım düzeyi vb. 

(c) Sürücü davranışları: Örneğin araç hızı, araç kullanım düzeyi, vb. 

(d) Yol Yapım ve çevre ilişkisi: Örneğin yol genişliği, geometrisi, kaynak ile alıcı mesafesi, yolun eğimi, 

vb.    

(e) Çevresel faktörler: Örneğin sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve hakim rüzgar yönü gibi hava koşulları, 

endüstriyel ve diğer insan faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü seviyeleri, yol gürültüsünün şiddetinin 

algılanmasını etkiler vb. 

(f) Yol bakım ve onarım faaliyetleri: Örneğin yolların dış etkenlerden dolayı bozulması ve onarımın 

yapılmaması vb.  

(g) Trafik yoğunluğu ve akışı: Örneğin araçların tipi, birim zamanda geçen araç sayısı ve trafik akışının 

hızı vb. 

 

7. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yönü ve debisinin değişmesi:  

Yol inşaatı sırasında yapılan kazı, dolgu vb. çalışmalarda yeraltı ve yer üstü su kaynakları zarar 

görmekte, suyun yönü ve debisi değişebilmektedir. Bu durum ekosistemde ve yaban hayatında 

olumsuzluklara yol açabilmektedir.  

 

8. Arazi topoğrafyasının değişmesi ve erozyon riski oluşturması:  

Eğimli alanlarda yapılan yol inşaatı esnasında, kazı dolgu çalışmaları ile şevler oluşturulmaktadır. 

Şevlerde bitkisel ve mekanik önlemler alınmaması nedeniyle toprak taşınması, heyelan gibi olumsuz 

sonuçlara yol açabilmektedir (Forman vd. 1997; Jones vd, 2000). Bu durum yolun alt ve üst yapısına 

zarar verdiği gibi bitkiler için gerekli olan bitkisel toprağın kaybına yol açmakta, üst toprağın aşınması 

ve taşınması sonucu dere yatakları ve göllerin dolmasına yol açabilmektedir.  

 

9. Bitki örtüsünün zarar görmesi:  

Yol inşaatı ve kullanımı esnasında yol güzergahının geçtiği yerlerde ve çevresinde mevcut doğal bitki 

örtüsü yok edilmekte ve çevresindeki mevcut bitkilerin yaşam direncini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Bununla birlikte yol güzergahının kullanımı esnasında araç egzoz dumanı, orman yangını, çöp atılması 

vb. insan faaliyetleri bitki türlerini olumsuz etkileyebilmektedir.  Bu kapsamda tahrip edilen bitkilerin 

yerine yol inşaatı bittikten sonra yeniden bitkilendirilme ve peyzaj onarımı çalışmaları zorunlu hale 

gelmektedir. (Lorenz, 1975)  

 

10. Doğal görsel kalitenin azaltılması:  

Yol projesi hazırlanması ve inşaatının yapılması aşamasında yol güzergahı iyi analiz edilmemesi sonucu 

görsel kaliteye sahip manzaralar tahrip edilmekte veya bozulmaktadır. Yol güzergahı üzerinde manzara 

ve Vista noktaları oluşturmak suretiyle görsel kaynak değerlerinin (doğal peyzajın) korunması ile 

kaliteli ve keyifli bir seyahat yapılmasına imkan sunabilecektir. 

 Tahrip edilmemiş peyzaja sahip karayollarının çevresiyle uyumlu olması seyahat edenleri 

dinlendirmekte, sinir gerginliğini gidererek emniyetli bir trafik akışı sağlamakta ve aynı zamanda güzel 

bir manzara etkisi yaratmaktadır. (Lorenz, 1975)  

 

Karayollarının olumsuz ekolojik etkilerinin ortaya çıkmasındaki temel nedenler ve öneriler 3 aşamada 

gruplandırılmıştır;  

 

1. Yanlış ve yetersiz planlama/tasarım projelendirme süreci 

Karayolları projelendirme süreci çok disiplinli, bütüncül, ekolojik ve katılımcı bir şekilde 

hazırlanmadığı için birçok olumsuz sonuçların ortaya çıkmasındaki temel nedenlerden birisi olarak 
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değerlendirilmektedir. Proje sürecinde çevresel ve ekolojik verilerin dikkate alınmaması, yanlış yer 

seçimi kararlarının verilmesi ve geleceğe yönelik tedbirlerin geliştirilmemesi vb. nedeniyle yukarıda 

bahsedilen olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle çok karmaşık bir konu 

olması nedeniyle karayollarının disiplinler arası çalışmalarla hazırlanması gerekmektedir.  

 

Karayolları projelendirme süreci Karayolları Genel Müdürlüğü’nün mevcut mevzuatı çerçevesinde 

genelde tek disiplinli olacak şekilde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.  Günümüzde Karayolları Genel 

Müdürlüğünün yaklaşık geçki veya güzergahın projelendirilmesinde 1/25.000 ölçekli güncel sayısal 

haritalar üzerinde idarenin görüşleri alınarak alternatif güzergahlar hazırlanmaktadır.  Yol sınıfı dikkate 

alınarak bu güzergahlara ait 1/25.000 ölçekli plan ve 1/25.000-1/2500 ölçekli profiller hazırlanarak, 

kilometraj gösterilir. Uygulanacak yol enkesitleri, kazı dolgu hacimleri, öngörülen jeolojik önlemler 

belirtilir, tünel yerleri ve uzunlukları, köprü veya viyadük yerleri ve uzunlukları, büyük sanat yapılarının 

boyutları, yerleri ile yaklaşık uzunlukları, kavşak yerleri, imarlı kesimler ve mücavir alan sınırları, sit 

alanları, diğer kurumlara ait projeler, barajlar, vs. belirtilmiş olmalıdır. Koridor etüdü yapılırken; 

belirlenen ulaşım fonksiyonunu karşılayabilme, zemin elverişlilik durumu, yapım maliyeti, taşıt işletme 

giderleri, bakım ve işletim giderleri, kamulaştırma bedelleri, doğal, sosyoekonomik ve tarihi çevreye 

etkileri, stratejik önem ve değerler, dikkate alınması gerekmektedir (Karayolları Genel Müdürlüğü, 

2014). 

 

Yol  proje güzergahı belirlenirken geometrik standartları, toprak işleri, (kübaj, brükner), tünel, köprü, 

viyadük, sanat yapıları, tarımsal alt ve üst geçitler, yol drenajı, tali yol, kavşak yerleri ve park alanları, 

yol peyzaj, estetiği ve ÇED ile ilişkileri, arazi kullanımı, kamulaştırma, mülkiyet durumları ve imar 

planları ile uyumu, bakım ve işletim şartları, trafik güvenliği, yolun geleceğe yönelik planlaması, yapım 

maliyetleri ve işletim giderleri, geoteknik önlem gereksinimleri vb. hususlar göz önünde bulundurulması 

öngörülmektedir (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014). 

 

ÇED Raporu hazırlanması veya ÇED Raporu hazırlanmasının gerekli olup olmadığı ile ilgili karar 

verilmesi için seçme, eleme kriterleri uygulanacak karayolu projeleri ÇED Yönetmeliğinde Madde 9 c 

ve ç fırkasına göre;  

 

Madde 9- c) Otoyollar ve devlet karayolları. ç) Şehirlerarası dört ve üzeri şeritli karayollarının yapımı, 

iki ya da daha az trafik şeridi bulunan şehirlerarası mevcut karayollarının dört ya da daha fazla şeritli 

olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli 

uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması 

.  

Aynı zamanda Madde 33- Altyapı tesisleri: J, k, l, m, n fırkalarına göre yapılmaktadır.  

j) 20 km ve üzeri çevre yolları, k) İl yolları (köy yolları hariç), l) EK-I ve EK-II’de yer alan karayolu 

projelerinin, 20 km ve üzerinde sürekli uzunlukta güzergahının değiştirilmesi, m) İki veya daha az trafik 

şeridi bulunan mevcut il yollarının dört veya daha fazla şeritli olacak şekilde en az 20 km sürekli 

uzunlukta genişletilmesi, n) Ulaştırma amacı ile kullanılan 10 km. ve üzeri tünel projeleri, şeklindedir.  

Bu kapsamda yapılacak her karayolları projesi veya uygulama sürecinde mutlaka Çevresel Etki 

Değerlendirme kapsamlı bir şekilde hazırlanmalı ve proje süreci ile ilişkilendirilmelidir. Bu nedenle 

disiplinler arası ortak çalışma ile proje sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Projelendirme süreci 

özellikle sadece ekonomik merkezli değil aynı zamanda ekolojik ve sosyokültürel boyutları ile ele 

alınması ve uygulanması gerekmektedir.   

 

Bu bağlamda Karayollarının güzergahının belirlenmesi için göz önünde bulundurulması gereken 

faktörler şu şekildedir. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014).   

 

• Su kaynağı olarak kullanılan besleme alanları veya halkın kullanımında olan baraj gölleri.  

• Mevcut hava kalitesi.  

• Arazi kullanımı ve doğal bitki örtüsü (koruma altında olan flora türleri, habitatlar)  

• Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yaşam alanları.  

• Arkeolojik, kültürel ve tarihi değere sahip alanlar,  
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• Otoyol yakınında ve gürültü haritaları ve hava kalitesi haritaları  

• Güzergah ve çevresindeki nüfus bilgileri   

• Dış ve iç güvenlik (örneğin tehlikeli maddelerin taşınması ve tünel güvenliği).  

• Deprem riski olan alanlar vb. dikkate alınmalıdır. 

 

Karayolları projesinin hazırlanmasında mutlaka doğal ve kültürel kaynak envanterinin hazırlanması ve 

çok yönlü analizler yapılması gerekmektedir.  

• Doğal veriler: iklim (yağış, rüzgar, sıcaklık nem, vb), toprak, jeolojik yapı, topoğrafik yapı, arazinin 

eğimi, doğal bitki türleri, doğal riskler (heyelan, deprem vb) ,biyoçeşitlilik durumu, alandaki yabani 

hayvan türleri ve çeşitliliği, alanın ekolojik özellikleri, alandaki yaban hayatı hareketliliği vb.  

• Kültürel veriler ise: Ulaşım Verileri (araç kapasitesi, yol kapasitesi ve yoğunluğu, trafik gürültü 

durumu, yol geçişlerindeki ölüm verileri, alanın güvenlik durumu, diğer ulaşım bağlantıları vb.), alan 

kullanım durumu, yerleşim, sanayi, turizm vb alanları, nüfus durumu, mülkiyet ve kamulaştırma 

durumu, alandaki insan faaliyetleri, çevresel koşullar ve olumsuzluklar, inşaat maliyetleri, fayda 

maliyet analizleri, yatırım bütçesi vb. yer almalıdır. 

 

2. İnşaat Uygulama Çalışmaları Süreci ve Olası Etkiler  

İnşaat nedeniyle meydana gelen önemli etkiler inşaat alanının hazırlanması, alt yapı ve üst yapı inşaatı 

sırasında (yol yapımı, temizleme, düzleştirme, doldurma ve kesme ihtiyacı) oluşan etkilerdir. Bu 

etkilerden bazıları şunlardır: (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). 

 

• Doğal bitki örtüsünün yok olması. 

• Arazi kullanımının değişmesi. 

• Yüzey ve yer altı su akışlarını ve özellikle doğal drenaj yapısını değiştirir. 

• Toprak kayması ve erozyon nedeniyle yüzey sularına ulaşan sediment miktarının artması.  

• Doğal peyzajın bozulması ve/veya kültürel varlıkların zarar görmesi. 

• Vahşi hayvanların yaşam ortamlarının bozulması ve yoğun faaliyetlerden dolayı rahatsız olmaları.  

• Asfalt tesislerinden dolayı toprağın kirlenmesi (inşaat ekipmanlarından ve patlatmalardan 

kaynaklanan toz ve gürültüden, yakıt ve yağ sızıntılarından, atıklardan, çöplerden kaynaklanabilir) 

 

3. Yönetimsel (İşletme) Süreci Olası Etkiler  

Karayollarının kullanımın dolayı ortaya çıkan etkilerinden bazıları şunlardır: (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2014). 

• Hava kirliliğinin ve gürültünün artması, yol kenarlarına çöp atılması ve yoldan karşıya geçmek 

isteyen hayvanların ve insanların yaralanması ve ölmesi. 

• Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek kazalardan dolayı sağlık riskinin ve çevresel 

tahribatın meydana gelmesi. 

• Yol yüzeyindeki sızıntılardan ya da biriken kirleticilerinden kaynaklanan su kirliliği. 

• Karlı havalarda yol tuzunun kullanılması sonucu bitki örtüsüne, özellikle iğne yapraklı ormanlara 

büyük zarar vermekte, içme suyu kaynaklarını kirletebilmekte ve topraktaki pH seviyesini düşürerek 

ağır metallerin hareketliliğini artırabilmektedir (Reck ve Kaule, 1993; Bauske ve Goetz, 1993).  

• Buz çözücü tuzlarla veya aerosol olarak yayılan Pb, Zn, Cu, Cr, Cd, Al gibi ağır metaller ve eser 

metaller, bitki ve hayvan dokularında birikerek üreme ve hayatta kalma üzerine etkileri 

olabilmektedir (Scanlon, 1987). 

 

Sonuç (Result) 

Karayollarının karmaşık çevresel etkisini anlamak ve bunu ekolojik olarak sağlam ve sürdürülebilir bir 

şekilde değiştirmek için, peyzajın hem kültürel (tarihi) hem de doğal (ekolojik) yönlerini dikkate alan 

bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Karayolu projelendirilirken Çevresel Etki Değerlendirme 

(ÇED) sürecine mutlaka önem verilmelidir. 

 

Karayolunun projelendirme aşamasında yolun geçeceği güzergahtaki habitatlar tespit edilip, bu 

habitatlara minimum hasar verecek şekilde projelendirilmelidir. Koridor oluşturulan habitatlar arasında 
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ekolojik geçit yapıları yapılarak bölünen habitatlar birbirinden izole edilmemelidir.  

 

Karayolu inşaatı ve yönetimi sırasında ilgili tüm paydaşlar (teknik elemanlar, yöneticiler, karar vericiler, 

personel, sürücüler vb) doğa koruma, biyolojik çeşitliliğin korunması vb konularda farkındalığı 

artırmaya yönelik etkinlikler yapılmalıdır.  

 

Karayolları projelendirme süreci karmaşık bir uzmanlık alanı olup disiplinler arası çalışmayı 

gerektirmektedir (Örneğin inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, şehir plancısı, otomotiv mühendisi, ekolog, 

orman mühendisi, yaban hayatı uzman vb.). 

 

Güzergahın ekolojik olarak hassas, zor ya da emniyetsiz alanlardan geçirilmemesi çevresel etkilerin en 

aza indirilmesi için en iyi ve en ekonomik yol olarak görülmektedir.  Mevcut seçeneklerin uygun şekilde 

değerlendirilebilmesi amacıyla ana drenaj yapıları, tatlı sular ve sulak alanlar, ormanlar ve diğer önemli 

doğal habitatlar ve temel tarım alanları gibi başlıca çevresel kaynakların tanımlanması ve haritalarının 

çıkarılması için bölgesel bir veri tabanı geliştirilmeli (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014) ve CBS 

ortamında sayısallaştırılmalıdır. 

 

Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak karayolları projesi hazırlanmalıdır.  

Örneğin Avrupa Vahşi Yaşamının ve Doğal Habitatlarının Korunması Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, 

CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 

Ticaretine İlişkin Sözleşme). RAMSAR Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı), 

Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, Akdeniz’in Kirliliğe Karşı 

Korunması Sözleşmesi, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi, Tehlikeli Atıkların Sınır 

Ötesi Hareketlerinin ve Bertarafının Kontrolü Sözleşmesi, Uzun Vadeli Sınır Ötesi Hava Kirliliği 

Sözleşmesi vb.  

 

Karayolları projelendirme sürecinde etkin araçlar ve yönergeler geliştirilmeli ve eyleme geçirilmelidir. 

Örneğin ekolojik süreçlere ve modele odaklanan, kritik etki eşiklerini belirlemek için deneyler ve 

simülasyon modellemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bilgisayar simülasyonları ve mekansal modelleme, 

alternatif senaryolar, uzaktan algılanan arazi verileri, CBS teknikleri ve simülasyon modelleri 

kullanılmalıdır. 

 

Biyolog ve kent plancısı Patrick Geddes’e atfedilen "Küresel düşün, yerel hareket et” sözünden 

hareketle karayollarının planlaması ve yönetiminde yerel koşullar mutlaka dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

Bitkiler, fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen, ekolojik dengeyi ve doğal yaşam sürecinin 

sürdürülebilirliğini sağlayan çok önemli doğal bileşenlerdir. Bitkiler insan yaşamı için sadece gıda, 

inşaat, ticaret, ekonomik, teknoloji gibi birçok sektörler için önemli temel hammadde ve ürün 

kaynağıdır.Aynı zamanda estetik ve işlevsel amaçlı kullanılan peyzaj materyalleridir. Özellikle yaşam 

ortamı su olan sucul bitkiler (Hidrofit), bozulan ve kirlenmiş su kaynaklarının iyileştirilmesinde veya 

temizlenmesinde önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bazı bitkiler, yoğun toplayıcı (hyper-

accumulative) etkileri sayesinde zararlı ağır metalleri diğerlerinden çok daha fazla miktarlarda 

bünyelerinde depolayabilmekte ve çevre için daha az zararlı forma dönüştürebilmektedirler.  Gelecekte 

kirletilmiş veya kullanılmış su kaynaklarının ıslahında yeşil ıslah (Fitoremediasyon) teknolojileri en 

önemli ekolojik yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Suyun temizlenmesi veya arıtılmasında kullanılan 

bitkiler, tümüyle suyun altında yaşayanlar, suyun üstünde yüzenler ve toprağa köklenip yaprak ve 

gövdeleri suyun üstünde olanlar olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Örneğin su sümbülü, su 

marulu, su mercimeği, hasır otu, sazlık ve kamış türü vb bitkiler atık suların temizlenmesinde kullanılan 

önemli sucul bitkilerdir.  Bu çalışmada suyun temizlenmesi veya arıtılması amacıyla kullanılabilecek 

doğal bitkilerin önemi ve özellikleri literatür bilgileri ışığında tartışmaya açılmış ve ülkemiz 

koşullarında çözüm önerileri getirilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil ıslah (Fitoremediasyon), sucul bitkiler, su kirliliği, ekoloji, peyzaj,  

 

ABSTRACT 

Plants are very important natural components that can produce their own food by photosynthesis, 

ensuring ecological balance and the sustainability of the natural life process. Plants are important basic 

raw material and product source for human life only for many sectors such as food, construction, trade, 

economy and technology. They are also landscape materials used for aesthetic and functional purposes. 

Especially aquatic plants (Hydrophytes), whose living environment is water, can make important 

contributions to the improvement or cleaning of deteriorated and polluted water resources. Some plants 

can store harmful heavy metals in much higher amounts than others and turn them into less harmful 

forms for the environment thanks to their intensive hyper-accumulative effects. Phytoremediation 

technologies are considered as the most important ecological approach in the rehabilitation of 

contaminated or used water resources in the future. Plants used for cleaning or purifying water are 

divided into three main groups: those who live completely underwater, those that float above water, and 

those that root in the soil and have leaves and stems above water. For example, water hyacinth, water 

lettuce, duckweed, straw grass, reeds and reeds etc. are important aquatic plants used in cleaning waste 

water. In this study, the importance and characteristics of natural plants that can be used for purification 

or purification of water are discussed in the light of literature information and solutions have been 

proposed for the conditions of our country. 

 

Keywords: Phytoremediation, Aquatic plant, water pollution, ecology, landscape,   



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II 
September 18-19, 2020 

 

Proceeding Book 68 www.aegeanconference.com 

 

Giriş (Introduction)  

Su, tüm canlılar için yaşamsal bir değerdir. Su biyolojik aktivitelerin en önemli bileşenidir ve aynı 

zamanda birçok canlı için yaşam ortamıdır. Tüm bunların yanında su, endüstriyel ve tarımsal üretimin 

en önemli unsuru olup ülke ekonomilerinin de temelini oluşturmaktadır. Bunun için yüksek miktarlarda 

tatlı suya ihtiyaç vardır (Bütünoğlu, 2018).   

 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 olup bunun % 97,5`u okyanuslarda ve iç denizlerde tuzlu 

su olarak bulunduğu için içme suyu olarak kullanımı sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. 

Dünyadaki suların ancak %2,5`i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Ancak yeryüzündeki 

su kaynaklarının yaklaşık %0,3‘ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Tatlı su kaynaklarının % 87`si 

kutuplarda ve yeraltında hapsedilmiş olup akarsularda bulunan su ise toplam su miktarının ancak ‰ 

1`dir. Bu nedenle, insanoğlu su ihtiyacını yüzeysel suların yanı sıra yeraltı su kaynaklarından temin 

etmektedir. Bugün dünya genelinde tüm tatlı su kaynaklarında kirlenme hızla ilerlemekte ve 

kullanılabilecek su potansiyeli azalmaktadır. Suyun maliyeti artmakta, nüfus artıkça da kişi başına düşen 

su miktarı azalmaktadır. Günümüzde 6 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %20`sinin güvenli su 

kaynaklarından yoksun olduğu söylenmektedir. 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 9,3 milyara 

ulaşması beklenmekte ve iklim değişiklikleri nedeniyle, 60 ülkedeki 7 milyar insanın su kıtlığı ile karşı 

karşıya geleceği belirtilmektedir. 

(https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9656&tipi=2&sube=8). 

 

Birçok ülkede atık sular yeniden kullanımına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. İsrail suyu ulusal 

güvenlik meselesi olarak görmekte olup tarımsal sulamada kullanılan suyun yüzde 40'ı atık sudan 

sağlanmaktadır. Ayrıca ayrıştırılan diğer maddelerden elde edilen metan gazı da yenilenebilir enerji 

üretiminde kullanmaktadır. İsrail atık suların yüzde 86'sını arıtarak yeniden kullanmaktadır. Bu 

bakımdan İsrail dünya birincisi olup yüzde 19 ile İspanya takip etmektedir.  İsrail'de bugün içme 

suyunun yarıdan fazlası deniz suyunu tuzdan arındırma yoluyla sağlamaktadır 

(https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-39646356). 

 

Son yıllarda, toprak ve su kirliliğinin azaltılması ve bozulan ekolojik dengenin biyolojik yollarla 

onarılması (bioremediation) alternatif bir teknolojik yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Ağır metal 

kirliliği son zamanlarda küresel bir tehdit haline gelmiş, kontamine olmuş toprak ve suların bitki esaslı 

temizliğinde fitoremediasyon teknolojileri giderek önem kazanmaya başlamıştır.  Yeterli ve iyi kalitede 

suyun varlığı, insanlığın, sağlık ve gıda güvencesinin doğal ekosistemlerin, tatlı su ekosistemlerinin ve 

sürdürülebilir gelişmenin temel unsurudur (Aybar ve ark., 2015). 

 

Su kirliliğine neden olan temel kaynaklar tarımsal gübreler, endüstriyel atık sular   evsel atık sular, asit 

yağmurları, ağır metaller (AM'ler),  böcek ilaçları, yağ  diğer birçok inorganik ve organik kimyasal 

bileşiklerdir. Dünya Sağlık Örgütü [WHO],  içme suyu kalitesinin özel olarak dikkate alınması için Cd, 

Cr, Cu, Pb, Co, Hg, Ni ve Zn gibi çeşitli ağır metaller (HM’ler) belirlemiştir 

( https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf).  

 

Ağır metaller, insanlarda cilt hastalıkları, astım, kanser, dehidrasyon, solunum problemleri, 

kardiyovasküler ve boşaltım sistemleri ve depresif büyümenin başlıca nedenleri olarak kabul 

edilmektedir.  Ağır metaller ve kirlenmiş su, pandemi (Kovid 19) sürecinde bağışıklık sistemini de 

olumsuz etkileyecek bir durumdur. 

 

Yöntem (Method)  

Bu çalışmada, kirlenmiş veya kirletilmiş atık sularındaki ağır metallerin giderilmesi veya temizlenmesi 

amacıyla kullanılabilecek sucul bitkilerin önemini ortaya koymak ve literatür taraması yapılmak 

suretiyle atık suların temizlenmesinde kullanılabilecek sucul bitkilerin belirlenmesi ve önerilmesi 

amaçlanmıştır. Böylece atık suların temizlenmesinde ekolojik ve ekonomik yaklaşım olan 

Fitoremediasyon tekniği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.    

 

  

https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9656&tipi=2&sube=8
https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-39646356
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687428520300303
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf
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Tartışma (Discussion) 

Yeşil Islah- Fitoremediasyon=Phytoremediation   

Ağır metal kirliliği son yıllarda küresel bir tehdit haline gelmiştir. Fitoremediasyon, kirlenmiş su veya 

toprağı iyileştirmek için bitkilerin (doğrudan ya da dolaylı olarak) kullanılması ve bozulan ekolojik 

dengenin biyolojik yollarla onarılmasıdır. Fitoremediasyon, çevredeki kirleticilerin alınmasında veya 

bu kirleticilerin etkisiz hale getirilmesinde hiperakümülatör bitkilerin kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır (Raskin et al., 1997; Aybar ve ark., 2015).    

 

Fitoremediasyon yeşil bitkilerin kullanılarak kirli tehlikeli atıkların ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Genel 

bir terim “Fitoremediasyon” Latin kökenli Remedium (düzeltmek veya bir kötülüğü ortadan kaldırmak 

için), Yunanca kökenli Phytos (bitki) kelimelerinden meydana gelmiştir (Cunnigham et al., 1996). 

Fitoremediasyon ağır metal iyileştirmek için yenilikçi, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir yöntem olarak 

kabul edilmektedir. Bu bitkilerin genellikle kökleri kirlenmiş toprağı ve suyu temizleyici özelliktedir. 

Ayrıca bazı bitkilerin de hava temizleyici özellikleri vardır (Cındık Akıncı ve ark. 2016). 

 

Kirlenmiş ortamların temizlenmesi için, kirleticilerin bitki kökleri yoluyla emilmesi, vücut dokularında 

biriktirmesi, kirletici maddelerin ayrıştırılması ve daha az zararlı formlara dönüştürülmesidir. 

Fitoremediasyon tekniği, sucul ortamlardaki benzeri görülmemiş kirliliği azaltmak için etkili bir araç 

olup çevre dostu ve ekolojik bir teknolojidir. Kirlenmiş veya kirletilmiş toprak ve su ortamlarının 

temizlenmesinde kullanılan Fitoremediasyon çalışmaları günümüzde atık suların arıtımı konusunda 

daha fazla yaygın kullanılmaya başlamıştır. Özellikle geleneksel arıtma yöntemlerinde karşılaşılan 

sorunlar nedeniyle doğal artıma yöntemleri veya yapay sulak alan sistemleri ekolojik ve ekonomik 

yönden daha tercih edilir hale gelmiştir (Güneş, 2018). 

 

Atık suların veya kirletilmiş suların toplandığı yapay sulak alanlar sistemi kullanılan sucul bitkilerle 

kirli suyun arıtılması esasına dayanmaktadır. Su bitkileri, temel bileşenlerin aktif ve pasif sirkülasyonu 

yoluyla sulak alanların biyokimyasının korunmasında kesin ve güçlü bir rol oynarlar.  Sucul bitkilerle 

ağır metallerin ortadan kaldırılması metalik elementlerin türüne, iyonik biçimine, mevsimine, substrat 

durumuna ve bitki türüne bağlıdır. Sulak alanlarda sucul bitkilerin yoğunluğu atık sudaki ağır metallerin 

iyileştirmesinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. Sucul bitkiler ağır metal konsantrasyonu genellikle 

sırasıyla kök, yapraklar, saplar yolu ile azalmaktadır. Ağır metalleri absorpsiyon yoluyla veya yüzey 

adsorpsiyonu yoluyla giderir ve sistemlerine entegre eder ve ardından belirli sınırlı formlarda 

biriktirirler. Bu kapsamda sulak alanlarda, ağır metallerin alımı, büyük ölçüde belirli sucul bitkinin 

biyokütlesine bağlıdır (Ali et al., 2020).  

 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, endüstriyel atık suların, tarımsal sulama sularının, su kanallarının, içme 

suyu rezervi olan baraj ve göl sularının arıtılmasında, bazı bitkiler başarılı bir şekilde kullanıldığı 

örnekler bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çin’in Funzou kentinde 125,000 kişilik sanayi, ticari ve evsel 

atık suların aktığı su kanallarında kurulan 7,2 km uzunluğunda yüzen bitkisel arıtma sistemi 

oluşturulmuştur (Şekil 1.). (http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/754/yasayan-aritma-makineleri-

sulak-alanlar) 

 

http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/754/yasayan-aritma-makineleri-sulak-alanlar
http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/754/yasayan-aritma-makineleri-sulak-alanlar
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Şekil 1. Çin’in Funzou kentinde, ticari ve evsel atık suların aktığı su kanallarında yüzen bitkisel arıtma 

sistemi  (http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/754/yasayan-aritma-makineleri-sulak-alanlar) 

 

Tianjin Qiaoyuan Wetland Park  Çöplük amaçlı kullanılan bir alanın yapay gölet oluşturmak suretiyle 

yağmur suyunu tutup sel baskınlarını önleme ve suyu temizleme; tuzlu alkali toprağı iyileştirme; çevre 

eğitimi olanakları sunma gibi işlevler kazandırılmıştır.  https://peyzax.com/sulak-alan-parklari-wetland-

park-ve-dunyadan-5-onemli-ornegi/ 

 

 

 

Şekil 2.  Tianjin Qiaoyuan Wetland Park (https://peyzax.com/sulak-alan-parklari-wetland-park-ve-

dunyadan-5-onemli-ornegi/) 

 

SUCUL BITKILER 

Suyun temizlenmesi veya arıtılmasında kullanımı açısından sucul bitkiler önemli rol üstlenmektedir. 

Sucul  bitkiler 3 grupta toplanabilir. (TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü, 2011).  

 

a-Suyun üstünde yüzen bitkiler: Yaprakları su üzerinde, kökleri ise su içerisindedir. Yaprakları ile 

fotosentez yaparak havadan CO2'yi alır. Kökleri ile gerekli besin maddelerini su ortamından alır. 

Örneğin su sümbülü (Eichhornia crassipes), su mercimeği (Lemna minor), su marulu (Pistia stratoites) 

ve su eğreltisi (Azolla sp.) 'dir. Yüzen bitkilerle üretilen oksijen, kökleri vasıtasıyla atık su ortamına 

verildiğinden kök bölgesinde aerobik bakterilerin yaşamasına imkan verir. Yüzücü su bitkilerinin 

tamamı Türkiye'de bulunmaktadır (TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü, 2011). 

 

b. Batık Su Bitkiler (Submerged): Tümüyle suyun altında yaşayanlar, çoğu vejetatif kısımları su 

yüzeyinin içinde kalmaktadır. Erişte otu (Zostera sp.) ve su sümbülgilleri (Potamogeton spp.) özellikle 

su kekiği, yelpaze otu, boynuz otu ve binyaprak vb. genel olarak yeşil olan kısımları su içindedir. 

Genelde soğuk ancak iyi ışık alan sularda yaşarlar. Alglerin su yüzeyini kaplaması durumunda gelişme 

hızlan yavaşlamaktadır. Atıksu arıtımında kullanımları sınırlıdır (TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü, 

http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/754/yasayan-aritma-makineleri-sulak-alanlar
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://peyzax.com/sulak-alan-parklari-wetland-park-ve-dunyadan-5-onemli-ornegi/
https://peyzax.com/sulak-alan-parklari-wetland-park-ve-dunyadan-5-onemli-ornegi/
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://www.asla.org/2010awards/033.html
https://peyzax.com/sulak-alan-parklari-wetland-park-ve-dunyadan-5-onemli-ornegi/
https://peyzax.com/sulak-alan-parklari-wetland-park-ve-dunyadan-5-onemli-ornegi/
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2011). 

 

c. Köklü Su Bitkileri (Emergent): Toprağa köklenip yaprak ve gövdeleri suyun üstünde olanlardır. 

Köklü su bitkileri ile arıtmada en önemli proses bakteri dönüşümüdür. Köklü bitkilerin nütrient giderme 

verimleri oldukça yüksektir. Nilüferler (Nymphaea sp.), su kamışı ve diğer bataklık bitkileridir. 

Türkiye'de bataklık ve su birikintilerinde bol miktarda bu bitkilere rastlanılmaktadır. Köklü su bitkileri 

ile arıtmada en önemli proses bakteri dönüşümüdür. Köklü bitkilerin nutrient giderme verimleri oldukça 

yüksektir (TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü, 2011). 

 

 
Şekil 3. Sucul bitkileri (Aquatic plants)  

https://www.texaslakeandpondsupplies.com/aquatic-weed-control/ 

 

Sucul bitkiler, su ortamına besin ve oksijen sağlar, sudaki canlılar için barınak, gıda ve üreme ortamı 

oluşturur, yaprak veya çiçekleri ile estetik ve çekici etki yapar, su ekosistemi ve çevresine mikroklima 

etkisi sağlar, karbon tutma ve depolama işlevi görür, sudaki zararlı metalleri absorbe eder ve biriktirir 

gibi birçok yararları bulunmaktadır.  

 

Fitoremediasyon tekniğinde sucul bitkilerin kullanımdaki başarısı: Su ortamındaki kirliliğin miktarı, 

içeriği ve yoğunluğuna, kullanılan bitki tür seçimine, doğal ve hızlı büyüme durumuna, yüksek 

biyokütle oluşturma potansiyeline, sucul bitkilerin büyüme, gelişme ve fotosentez vb biyolojik 

süreçlerin bilinmesine, kolay uygulanması ve işlenmesine, büyük miktarda ağır metal alımı kapasitesine 

sahip olmasına, çevre koşullarına (PH, güneş radyasyonu, besin bulunabilirliği ve tuzluluk gibi) dirençli 

olmasına, hasat edilebilir olmasına bağlıdır.  

 

Türkiye’de; yaklaşık 190 adet doğal sucul bitki bulunmaktadır (Bütünoğlu, 2018).  Yapay sulak alan 

teknolojilerinde mekânın tasarımı ve konstrüksiyonu kadar arıtılması planlanan atık sulardaki kirlilik 

etmenleri ortamdan uzaklaştırabilecek, bünyesinde toplayarak akümüle edebilecek bitkilerin seçimi çok 

önemlidir.   Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan sucul bitkilerin bazıları su mercimeği (Lemna gibba, 

Lemna minör), köksüz su mercimeği (Wolffia arrhiza), büyük su mercimeği (Spirodela pollyrriza), su 

sümbülü (Eichornia crassipes). yüzen su yosunu  (Salvinia natans) ve, su marulu (Pistia stratiotes.), 

hasır otu (Typha L. ), Kamış (Phragmites australis), Hasır otu  (Scirpus cyperinus), -Beyaz nilüfer 

(Nymphaea alba) gibi sucul bitkilerdir (Güneş, 2018). Bunlardan en yüksek ve en ekonomik arıtım 

potansiyeline sahip bitki türleri ise su mercimeği (Lemna)  türleridir. Yapay sulak alan sistemlerinde 

bitkiler bulundukları yere göre performans sergilerler, genellikle kıyılarda sazların yerleştirilmesiyle 

yapılan arıtma, su içinde ve yüzeyinde kullanılan su bitkisi türleri ile desteklenir. Ülkemizde ve daha 

birçok ülkede yüzen bitki ihtiyacı genellikle kuvvetli bir akümülatör bitki olan su sümbülü bitkisi 

(Eichornia crassipes) kullanılarak çözümlenmektedir (Güneş ve ark. 2017). Yerli ve yabancı literatürün 

incelenmesi sonucu ağır metallerin arıtılmasında kullanılabilecek sucul bitkilerden bazıları Tablo 1 de 

verilmiştir.  
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Tablo 1 Ağır metallerin arıtılmasında kullanılabilecek bazı sucul bitkilerin  listesi 

No Latincesi 

(Latin name) 

Türkçesi 

(Turkish 

Name) 

English  

F
a

m
il

y:
 

Genel Özellikler (General Characteristics) Literatürdeki Ağır Metal Performansları   

(Heavy Metal Performances in the 

Literature) 

 

1 • Azoll

a filiculoides 

Lam. 

 

Sivrisinek 

eğrelti 

otu, su 

mercimeği 

eğrelti 

otu , peri 

yosun, su 

eğrelti otu 

mosquito 

fern, 

duckweed 

fern,  

fairy moss,  

water fern 

S
al

v
in

ia
ce

ae
 

Daha çok benzeyen sucul otsu bitkidir. İstilacı bitkidir, sulak 

alanlar , tatlı su göl ve hendek gibi su ekosistemlerini önemli 

ölçüde değiştirebilir. Eşeysiz olarak bölünerek çoğalır . 

kökleri suda sarkan çok sayıda küçük, yakından örtüşen pul 

benzeri yapraklar aracılığıyla su yüzeyinde yüzer. uzun süreli 

donma ile kışları yaşayamaz , tuzluluğa toleranslı değildir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla_filiculoides) 

 

 

Sudaki 

krom , nikel , bakır , çinko ve kurşunu atık 

sudan çıkarabilir. Kurşunu 1–1000 ppm içeren 

solüsyonlardan çıkarabilir. (Irvine Sikdar, 

1998).  

 

 

2 Cabomba 

furcate 

Schult. & Schul

t.f.  

Kırmızı 

Cabomba ve

 çatallı 

fanwort 

redcabomba

 and forked 

fanwort 

C
ab

o
m

b
ac

ea
e
 

Maksimum 30 - 80 cm yüksekliğe ulaşır ve 8 cm genişliğe 

kadardır. Mor çiçekler taşır. Bu bir akvaryum bitkisi olarak 

kullanılır. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cabomba_furcata) 

 

Su içindeki bakır, kadmiyum, kurşun ve çinko 

konsantrasyonunu indirgemektedir. (Ahmad, et 

al., 2010).  

 

3 Ceratophyllum 

demersum 

L. 

 

Tilki 

kuyruğu 

hornwort 

C
er

at
o

p
h
y

ll
ac

ea
e
 

1–3 m çapa ulaşan gövdelere sahiptir ve çok sayıda yan 

sürgünlerle bir kütle oluşturur. Her bir yaprak 8-40 mm 

uzunluğunda, basit ya da iki ipliğe benzer dikenli dişlerle kenarlı 

bölümlerine sekiz çatallı; sert ve kırılgandırlar soğuk 

sularda hem de tropikal tatlı sularda yaşayabilirler. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ceratophyllum_demersum) 

As, Cd, Cr, Pb (Bunluesin, et. al., 2004; El-

Khatib, et al., 2014) 

 
4 Cyperus 

alternifolius 

Rottb. 

Japon 

Şemsiyesi 

umbrella 

papyrus, 

umbrella 

sedge or 

umbrella 

palm 

C
y

p
er

ac
ea

e
 

Kökleri bölerek çoğaltılır ve bol miktarda su gerektirir. 

Herdemyeşil ve 1,5 m kadar dik boylanır. Bileşik yapraklıdır.  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_alternifolius) 

*Etanolaminle kirlenmiş atık suyu temizleme 

kapasitesine sahiptir. (Dolphen and 

Thiravetyan, 2015). 

 

5 Echinodorus 

cordifolius  

(L.) Griseb. 

Maça 

yapraklı 

kılıç veya 

sürünen 

burhead 

spade-leaf 

sword or 

creeping 

burhead 

A
li

sm
at

ac
ea

e
 

Yaz sonunda çiçek açar. Çok yıllıktır. CO2 infüzyonu daha güçlü 

büyümeye yardımcı olur. Ağır bir besleyici ve optimum büyüme 

için kil dahil zengin bir alt tabakaya ihtiyaç vardır. Sıcak 

ülkelerde açık havada yetiştirilebilir, dona tahammül etmez. Çok 

fazla ışığı sever. 

(ttps://en.wikipedia.org/wiki/Echinodorus_cordifolius) 

 

Endüstriyel atık olan 3 Glikol ( trietilen glikolü 

dietilen glikole, dietilen glikolü 1,4-dioksan-2-

on'a ve hatta monoetilen glikole) 

indirgemesinde başarılıdır. (Teamkao and 

Thiravetyan, 2015). 

  

  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lam.&usg=ALkJrhiU4-hEmEEOxDDX4HN5CdAh54jiEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salviniaceae&usg=ALkJrhgPU2xmMy5T_NQ0-hnN1BcXoqqfew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Invasive_plant&usg=ALkJrhjFFai9PIvNe8QPbi_tJ5NXM6Kt6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wetlands&usg=ALkJrhg59KWlyrFp_bxRGo0rg2PLxm3Mvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wetlands&usg=ALkJrhg59KWlyrFp_bxRGo0rg2PLxm3Mvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction&usg=ALkJrhif-QtIKgMmJ_u0RkAjGCrDrhIrEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction&usg=ALkJrhif-QtIKgMmJ_u0RkAjGCrDrhIrEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water&usg=ALkJrhjp_plBkGyE4Smc8lpp_a9e4894pA
https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla_filiculoides
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chromium&usg=ALkJrhgEyGJMVjT2b6-5cUXl-GJG3alcdw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nickel&usg=ALkJrhiPJnPSIu-UgB6pVDbX9wlDJPjLNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Copper&usg=ALkJrhhydfqlMLjJyapDHQpP9AnvsyH_nw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zinc&usg=ALkJrhi5yEif3oeqQ1paHYji4wxfSMjfEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lead&usg=ALkJrhg_Xw06_yY0N4edWVrd_ywpUHfZGA
https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_August_Schultes
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Hermann_Schultes
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Hermann_Schultes
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabombaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquarium
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceratophyllaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceratophyllum_demersum
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christen_Friis_Rottb%C3%B8ll&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_alternifolius
https://www.tandfonline.com/author/Dolphen%2C+R
https://www.tandfonline.com/author/Thiravetyan%2C+P
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Pattrarat%20Teamkao%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Pattrarat%20Teamkao%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Paitip%20Thiravetyan%22
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6 Egeria densa  

Planch. 

Büyük 

çiçekli su 

mercimeği 

Brezilyalı 

su 

mercimeği 

large-

flowered 

waterweed 

or Brazilian 

waterweed, 

H
y

d
ro

ch
ar

it
ac

ea
e
 

20 ila 30 cm. boyutlarında olan ve yüzlerce hektarlık alanı 

kaplayabilen bir türdür. Gövdeleri ve sapları kırılgandır. 

Yaprakları ince yapılı yaklaşık 1 cm. uzunluğa ve 2-3 mm. 

genişliğe sahiptir. Bu tür, su yüzeyinde beyaz ile soluk mor 

renklerde çiçek açmaktadır. Dayanıklılık konusunda oldukça 

kuvvetlidir. Derin göl havzalarında, kireçli ve karbonat sertliği 

yüksek sularda bile adapte olmuş kolonilere rastlanmıştır.4 m 

derinliğe kadar suda büyüyen, kökleri 2 m  veya daha uzun olan, 

gövde boyunca aralıklarla kökler üreten bir sucul bitkidir. 

İstilacı türdür. (https://en.wikipedia.org/wiki/Egeria_densa) 

 

*Atık su arıtma tesislerinde kullanılır. Nitrat 

fazlalığının çözümünde etkilidir. 

https://bitkibalik.com/elodea-bitkisi-egeria-

densa/ 

 

  

7 Eichhornia 

crassipes  

(Mart.) Solms 

Su Sümbülü  water 

hyacinth 

P
o

n
te

d
er

ic
ea

e
 

Çok yıllık, bilinen en hızlı büyüyen sucul ve istilacı bir türdür. 

Tohumla veya stolonlar yoluyla çoğalır. Rozet şeklinde, kalın, 

mumsu yaprakları vardır. Yaprak ayaları böbrek şeklinde olup, 

4-12 cm genişliğindedir. kökleri 30 cm derinliğe kadar uzanır. 

Su sümbülünün sıcaklık toleransı min. büyüme sıcaklığı 12 ° C 

, optimum büyüme sıcaklığı 25–30 ° C, max. büyüme sıcaklığı 

33–35 ° C'dir. sapları bir örgü malzemesi ve lif kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Kağıt ham maddesi olarak su sümbülü lifleri 

kullanılmaktadır. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes) 

 

* Endüstriyel ve evsel atık sulardaki Pb, Hg, Cu, 

Cr, Ni, Zn  ağır metalleri tutma yeteneğine 

sahiptir. (Molisani et al., 2006; Hu et al.,  2007; 

Saha, et al., 2017) 

*Kadmiyum , krom , kobalt , nikel , kurşun ve 

cıva dahil olmak üzere ağır metallerin alımına 

karşı son derece toleranslıdır ve yüksek 

kapasiteye sahiptir Endüstriyel atık suyun 

biyolojik olarak temizlenmesi için uygun hale 

getirebilir. Sudan yaklaşık % 60-80 oranında 

nitrojen ve potasyumun yaklaşık% 69'unu tutar. 

ağır metalleri ve çeşitli diğer toksinleri kirli 

sudan da tarayabilir. atık su arıtımı (özellikle süt 

ürünleri atık suları) için yetiştirilebilir. 

(Mathias et al.2007).  

*Evsel endüstriyel atık suların arıtma 

performanslarını ölçen çalışmada, her iki 

bitkininde akuatik ortamdaki istenmeyen azot ve 

fosforu `-70 oranında kaldırdığı, ortamdaki tuzu 

% 5 ila arasında düşürdüğü izlenmiştir. (Güneş, 

2018). 

Atık sudan kaynaklanan toksik altı değerlikli 

krom Cr (VI) kirliliğini % 99,5 ini 15 günde 

giderebilmiştir. aynı zamanda TDS, BOİ, KOİ 

ve diğer su elementlerini de azaltmıştır. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Planch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Egeria_densa
https://bitkibalik.com/elodea-bitkisi-egeria-densa/
https://bitkibalik.com/elodea-bitkisi-egeria-densa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Maximilian_Carl_Ludwig_Friedrich_zu_Solms-Laubach
https://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes
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8 Fontinalis 

antipyretica 

Hedw. 

Su Yosunu, 

Söğüt 

Yosunu 

Willow 

Moss 

 

F
o

n
ti

n
al

ac
ea

e Batık suda yaşayan bir türdür hem durgun hem de akan tatlı 

sularda bulunur. Yapraklar oldukça serttir ve üst üste binen üç 

sıra halinde düzenlenmiştir. Her yaprak mızrak şeklinde veya 

yumurta şeklindedir, omurgası ve sivri ucu vardır, yaklaşık 4 ila 

9 mm uzunluğundadır. Çiçek yoktur, ancak bazen 2 ila 2,6 mm 

uzunluğundaki pürüzsüz küçük sporlar üretilir  büyük kümeler 

ve keçeler halinde büyür ve balık yumurtaları ve yavru balıklar 

için sığınak sağlar. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Fontinalis_antipyretica.) 

Ülkemizde de doğal olarak bulunmaktadır. 

kadmiyum ve çinko birikiminde başarılıdır. 

(Martins et al., 2004).   

 

9 Heliconia 

psittacorum 

Lf 

Papağan 

gagası, 

muhabbet 

kuşu çiçeği,  

parrot's 

beak, 

parakeet 

flower 

parrot's 

flower 

H
el

ic
o

n
ia

ce
ae

 

Herdemyeşil, çok yıllık ve rhizomlu  bir bitkidir. 1,5 m boy 

yapabilir. Yaprakları uzun sivri uçlu, elliptic, mızrak şeklinde ve 

parlak yeşil renktedir.. Çiçekleri 15-55 cm uzunluğunda ve 2-3 

hafta süren turuncu-kırmızı bazen pembe veya leylak  renktedir.  

Soğuğa dayanıklı değildir. En düşük 15 C de yetişebilir. Nem 

isteiği yüksektir. Süs değeri yüksektir. 

(https://www.monaconatureencyclopedia.com/heliconia-

psittacorum/?lang=en) 

 

Atık su arıtma için performansını DBO5, DQO 

ve SST (verimlilik>% 70) açısından giderme 

kapasitesine sahiptir (Salamanca et al., 2013).  

 

10 Hydrilla 

verticillate 

(L.f.) Royle 

  

Su kekiği  waterthyme 
H

y
d

ro
ch

ar
it

ac
e ae
 

Bitki, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içermesinin yanı 

sıra hazımsızlıkla mücadelede faydalıdır. Bitki ayrıca son derece 

yüksek kalsiyum, B-12 vitamini, demir ve magnezyum 

konsantrasyonu ile bilinir. Bu nedenle, "süper gıda" haline 

gelmiştir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrilla) 

Cıva, kadmiyum, krom ve kurşun 

depolanmasında kullanılabilir phytoremediation 

bitkisi olarak kullanılabilir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrilla) 

 

 

11 Juncus 

effuses  L.  

 Acele veya 

yumuşak 

acele 

rush or soft 

rush 

Ju
n

ca
ce

ae
 

bir yıllık, 1,5 metre yüksekliğinde  çiçekli otsu bitkidir. Sulak 

alanlar, nehir kıyısı alanları ve bataklıklar gibi alanlarda yetişir. 

Istilacı bitkidir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Juncus_effusus) 

* Cd, Pb ve Zn (Leroy et al.,2015; Syranidou  et 

al.,2017).   

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fontinalis_antipyretica
https://en.wikipedia.org/wiki/L.f.
https://www.monaconatureencyclopedia.com/heliconia-psittacorum/?lang=en
https://www.monaconatureencyclopedia.com/heliconia-psittacorum/?lang=en
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12 Lemna minor 

L. 

Su 

Mercimeği 

duckweed  

L
em

n
ac

ea
 

Çok küçük, yüzebilen, yaprakları birkaç mm genişliğinde olan, 

sucul makrofitlerdir. Su mercimekleri, 5-9 pH aralığında 

yaşamakla birlikte 6,5-7,5 pH aralığında ve 20-30 0C sıcaklıkta 

iyi gelişim gösterir. Besi maddesi bakımından zengin sularda 

yetiştiğinde %35-45 protein bulundurmaları yanında, 

yapılarında %10-15 oranında lif içerirler. Su mercimeği, hızlı 

büyüme oranıyla, yüksek seviyede besi maddesi giderimi, düşük 

lif ve yüksek protein içeriğinden dolayı tercih edilmektedir. 

Ayrıca su mercimekleri kolaylıkla hasat edilebilir ve alg 

gelişimini önleyebilir (Topal ve ark., 2011; Gökyay ve Balcigil, 

2017). 

 

*Cr, As, Ni, Cu, Pb (Kara, 2004; Ater et al. 

2006; Basile et al., 2012;  

*Su mercimeği PO4 -P arıtımını %45 

seviyesinde tutmaktadır (Gürtekin ve Şekerdağ, 

2008). 

*Sudaki Pb, Cu, Zn ve As gibi ağır metalleri 

tutar. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lemna_minor) 

*Evsel ve sentetik atıksulardaki %62-74 

oranında KOİ, %80-86 oranında NH3 -N, %80-

92 oranında NO3 -N ve %60-94 oranında PO4 -

P giderimi (Gökyay ve Balcigil, 2017). 

* Atıksuda bulunan toplam azotu %83-87 

oranında arıtmaktadır (Özengin ve Elmacı, 

2007). 

*Yağmur suyu arıtma havuzunda bulunan nitratı 

%56 oranında arıtabilmektedir  (Sims, et al., 

2013) 

*Su mercimekleri; ülkemizde kolay 

bulunabilmesi, yüksek arıtım potansiyelleri, 

olumsuz koşullara dayanıklı olması, ekonomik 

olmaları gibi özelliklerinden dolayı nutrinet 

gideriminde kullanılabilir (Topal ve ark. 2011). 

 

13 Limnocharis 

flava  

(L.) Buchenau[

1] 

Sarı kadife 

yaprağı 

,sawah 

çiçeği acele 

, sawah 

marul 

yellow 

velvetleaf,sa

wah flower 

rush, sawah 

lettuce A
li

sm
at

ac
ea

e
 

50 cm boyunda, kümeler halinde büyür. Üçgen şekilli yaprakları 

ve içi boş gövdeleri vardır. Bu inflorescences çapı 1.5 cm'lik 

sarı çiçek üç loblu üreten çok karakteristik bir şekle 

sahiptir. Meyveler küreseldir. Sarı kadife yaprağı genellikle 

bataklık bölgelerde çok derin durgun tatlı suyun olmadığı her 

yerde yetişir. İstilacı türdür. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Limnocharis_flava) 

NH3-N ve PO4-P) ve ağır metallerin (Fe ve 

Mn) bitki dokuları tarafından tutulmaktadır. 

(Kamarudzaman, et al., 2011). 

 

14 Myriophyllum 

spicatum L. 

Başaklı Su 

Civanperçe

mi 

Parrot 

feathers 

H
al

o
ra

g
ac

ea
e
 

Çok yıllık otsu bitkidir.  175 cm. uzayabilir. Yapraklar su içinde, 

1,5 cm. ila 3,5 cm. uzunluğundadır. Monoik bir bitkidir, çiçekler 

yaprak aksillerinde belirir. Bunlar başak halinde, 5 cm. ila 15 

cm. uzunluğunda ve suyun üzerindedir. Stem yeşil, kırmızımsı 

kahverengi ya da beyazımsı pembe renkli olur. Yapraklar zeytin 

yeşili renginde ve 5 cm. 

uzunluğundadır. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar. 

Islak toprağı ve güneşli bölgeleri tercih eder. durgun ya da yavaş 

akan suları tercih eder. Kumlu ve tınlı topraklara uyumludur. 

(https://kocaelibitkileri.com/myriophyllum-spicatum/) 

Pb, Cd, Fe, Cu  (Sivaci et al., 2004; Brankovic 

et al., 2012). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lemna_minor
https://en.wikipedia.org/wiki/L.
https://en.wikipedia.org/wiki/Buchenau
https://en.wikipedia.org/wiki/Limnocharis_flava#cite_note-WCSP-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Limnocharis_flava#cite_note-WCSP-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflorescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Limnocharis_flava
https://kocaelibitkileri.com/cycle/perennial/
https://kocaelibitkileri.com/flower/mayis/
https://kocaelibitkileri.com/flower/haziran/
https://kocaelibitkileri.com/soil/islak-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/soil/tam-gunes/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/kumlu-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/habitat/tinli-toprak/
https://kocaelibitkileri.com/myriophyllum-spicatum/
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15 Nasturtium 

officinale  

W.T. Aiton 

Su teresi Water cress 

B
ra

ss
ic

ac
ea

e
 

50 cm.’den daha fazla büyüyen sucul bir bitkidir. Yapraklar 8 ila 

10 cm. uzunluğundadır. Beyaz çiçekler dört petal’lidir. Kokulu 

ve baharatlıdır. Stolonları vasıtasıyla yayılır. Stem tüysüzdür. 

Yapraklar tüysüzdür ve inflorescence’a yakınlaştıkça 

küçülürler. Yapraklar pinnat, petiolat, yaprakçıklar yuvarlak, 

yaprak kenarı entire ya da sinuattır. Pedisel tüysüz ve incedir. 

Tohumlar Temmuz ve Ekim ayları arasında olgunlaşır. Çiçekler 

hermafrodit’tir. -15 dereceye kadar 

dayanıklıdır. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. 

(https://kocaelibitkileri.com/nasturtium-officinale/) 

Cr, Ni, Zn, Cu,  

(Kara, 2004; Zurayk et al., 2001) 

 

16 Nymphaea alba 

L. 

Nilüfer White 

Water Lily 

Bareroot 

N
y

m
p

h
ae

ac
ea

e
 

Çok yıllık otsu bitkidir. Yapraklar 30 cm. yarıçapındadır.  

Yaprakları yuvarlak bir tepsi şeklinde sadece sap kısmı hafif dar 

üçgen şeklinde açıktır. Yaprakların alt kısmı kahverengimsi 

veya kırmızımsı esmer, üst yüzeyi koyu yeşil, derimsidir. Fincan 

şeklinde, ortası sarı, kar beyazı çiçekleri ile gösterişli bir türdür. 

Çabuk büyüyen ve sudan çıkma eğiliminde olduğundan, küçük 

sığ havuzlar için uygun değildir. 40-90 cm derinlikte suya 

gereksinim gösterir. Çiçekler beyazdır ve birçok stamen 

(Çiçeğine erkek organı. Sap kısmı (filament) ve başçık (anter) 

kısımlarından oluşur) görülür. Tohumlar Ağustos ve Ekim 

arasında olgunlaşır. Çiçekler hermafrodit’tir. -20 dereceye kadar 

dayanıklıdır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek 

açar. (https://kocaelibitkileri.com/nymphaea-alba/) 

Pb, Cd ve Mn biriktirme potansiyelindedir 

(Javadi, et al., 2010).   

 

17 Phragmites 

australis 

(Cav.) Trin. eski 

Steud. 

Kamış Common 

reed 

P
o

ac
ea

e
 

Geniş bir sulak alan yetişen ve yaklaşık 6 m uzunluğunda 

büyür.  5 m yayılabilir. Yapraklar, 20-50 cm uzunluğunda ve 2-

3 cm genişliğindedir. Çiçekler 20-50 cm uzunluğunda, dar, sivri 

uçlu başakçık, yoğun ve yaz sonunda  çiçeklenir. İstilacı bir 

türdür. (https://en.wikipedia.org/wiki/Phragmites_australis ) 

Fe, Cu, Cd, Pb, Zn  

(Ganjalia et al.,2014; 

Ha and Anh, 2016). 

 

18  

Polygonum 

hydropiperoides 

(Michx.) Small 

 

 

Bataklık 

akıllı otu  

su biberi 

 

swamp 

smartweed  

P
o

ly
g

o
n

ac
ea

e
 

Dik veya dik büyüyen ve 1 m azami yüksekliğe yaklaşan çok 

yıllık ve rhizomlu bitkidir. Kökler, alt gövde üzerindeki 

düğümlerden çıkabilir. Kıllı mızrak şeklindeki yapraklar 

yaklaşık 10 santimetre (4 inç) uzunluğundadır. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Persicaria_hydropiperoides) 

 

Cu, Pb, Zn (Rudin et al.,  2017; Wang et al., 

2003) 

  

19 Pistia stratiotes 

L. 

Su Marulu water 

lettuce 

A
ra

ce
ae

 

Köküyle beraber bitki uzunluğu bir metre dolaylarını bulabilir. 

Ancak küçükken sadece birkaç cm boyunda olmaktadır. Nitratı 

emerek biyolojik döngüye katkı sağlar. İyi bir ışıklandırma 

istemektedir,fakat nitratı çok olan tanklarda orta halli bir 

ışıklandırmada bile gelişebilmektedir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Pistia). 

*Cr, Zn, Fe, Mn, Cu (Maine et al., 2004; 

Miretzky et al., 2004).  

*Evsel endüstriyel atık suların arıtma 

performanslarını ölçen çalışmada, her iki 

bitkininde akuatik ortamdaki istenmeyen azot ve 

fosforu `-70 oranında kaldırdığı, ortamdaki tuzu 

% 5 ila arasında düşürdüğü izlenmiştir. (Güneş, 

2018).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/W.T._Aiton
https://kocaelibitkileri.com/flower/mayis/
https://kocaelibitkileri.com/flower/haziran/
https://kocaelibitkileri.com/flower/temmuz/
https://kocaelibitkileri.com/nasturtium-officinale/
https://kocaelibitkileri.com/flower/haziran/
https://kocaelibitkileri.com/flower/temmuz/
https://kocaelibitkileri.com/flower/agustos/
https://kocaelibitkileri.com/nymphaea-alba/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Elahe-Javadi-2003712994?_sg%5B0%5D=DhEYe_90srg1qR4ODRX5iqqfhfzU2ce6PfDyq0J1o04GmEbuIVcdCfSrz3dycFZuUTwDHZo.1a48iPMKHvH4ABhlGbm7Kskn5RFZfzBlbZ8wxO8htlXGjc70tAm7QAligNlkTcsf9Hm0rczhDYsHi9rxWDC-Fw&_sg%5B1%5D=9c66Q-aOpicM40s2_oExSejN1FS2-MG5GJTVFk-_WUTXGa14NI0GZw5zQLrZwOiwYYcRFVk.yrFFw2ZmXLrnwS52sGw2St1J8JKWio2cNsJt32FG7cOi7KsY0ODqRfwv7OgkU7X5dgWAxZfwwk6_6-CkDCLnJw
https://en.wikipedia.org/wiki/Phragmites_australis
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Michaux
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kunkel_Small
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20 Potamogeton 

crispus  L. 

Su altı otu curled 

pondweed  

P
o

ta
m

o
g

et
o

n
ac

ea
e Kıvırcık yapraklı rhizomlu yıllık su bitkisidir. 1 m kadar kök 

yapar, İstilacı türdür. Yapraklar doğrusal veya dikdörtgen 

şeklindedir. Küçük göletler ve hendekler ve yavaş akan suda 

yetişir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Potamogeton_crispus) 

Cu, Fe, Ni, Zn, and Mn (Borisova et al., 2014)  

 

21 Salvinia 

minima  

Baker,  

Su eğrelti 

otları 

water 

spangles 

S
al

v
in

ia
ce

ae
 

Yaprakları küçük ve ovaldir, uzunlukları 0,4 ila 2 santimetre 

arasında değişir. genellikle göller, göletler ve kanallar gibi 

durgun veya yavaş hareket eden tatlı su alanlarının yüzeyinde 

yetişir.  bataklıklar ve sulak alanlar dahil olmak üzere acı sularda 

yaşar. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Salvinia_minima) 

*Yüksek mukavemetli sentetik organik atık 

suyun iyileştirilmesinde başarılıdır ve Fe, Cd, 

Ni, Mn, Zn ve Pb biriktiricisidir (Irvina and 

Sikdar, 1998) 

*As, Ni, Cr, Cd (Olguin et al., 2002; Sooknah, 

2000). 

 

22 Spartina 

alterniflora 

Loisel. 

 Tuzlu 

bataklık otu, 

yumuşak 

kordon otu 

Smooth 

Cordgrass 

P
o

ac
ea

e
 

Boyu 1–1,5 m ve tabanlarında 20–60 cm uzunluğa ve 1,5 cm 

genişliğe kadar yapraklar taşıyan pürüzsüz, içi boş 

gövdelere sahiptir.İstilacı türdür.  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Spartina_alterniflora) 

*Cu. Cr, Zn, Ni, Mn, Cd, 

Pb, As. (Aksorn and Visoottiviseth, 2004; 

Hempel et al., 2008). 

 
23 Spirodela 

intermedia 

Schleid. 

 

Su  

mercimeği 

Duckweed 

A
ra

ce
ae

 

Durgun veya yavaş hareket eden tatlı su ve sulak 

alanların yüzeyinde veya hemen altında yüzerler. serbestçe 

yüzen birbirine bağlı kalabilir. Bitkiler yeşildir, ancak alt 

kısımları kırmızı veya kahverengi olabilir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Spirodela) 

 

*Fe, Zn, Mn, Cu, Cr, Pb ( Miretzky et al., 2004; 

Cardwell et al., 2002) 

Bitkiler, kırpılırsa nitrat giderimi sağlayabilir. 

Hızla büyürler, fazla mineral besinleri, 

özellikle nitrojen ve fosfatları emerler . Bu 

nedenlerden dolayı, kullanılmayan değere sahip 

su arıtıcıları olarak lanse edilirler 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Spirodela) 

 

24 Stuckenia 

pectinata 

(L.) Böerner 

Amerikan 

sualtı otu 

American 

pondweed 

P
o

ta
m

o
g

et
o

n
ac

ea
e Taze ve tuzlu su içinde yetişen su bitkileridir. 2 mm'den daha az 

genişlikte uzun dar doğrusal yapraklara sahiptir; her biri iki ince, 

paralel borudan oluşur. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Stuckenia_pectinata) 

Cd, Pb, Cu, Zn (Singh et al., 2005; Peng et al.,  

2008) 

 

25 Taxiphyllum 

barbieri (Cardo

t & Copp.) 

Su yosunu  Java moss 

H
y

p
n

ac
ea

e Çok az su ve ışık talep eder. Her yüzeyde isteyerek gelişir. 5 - 

10 cm. genişliğindedir.  15-30 ° C arasında iyi gelişim gösterir. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Java_moss) 

Taxiphyllum barbieri ,Riccia fluitans, ve 

Lomariopsis lineata'nin "BMAA giderme" 

kapasitesinin karşılaştırılması, bu 

siyanobakteriyel toksinden suyun 14 gün 

içinde% 97'ye kadar temizlenmesinde en etkili 

olduğu belirlenmiştir. (Contardo-Jara, et. al., 

2012). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gilbert_Baker
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Louis_August_Loiseleur-Deslongchamps
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Araceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Fresh_water
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirodela
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphates
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirodela
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnaceae
https://www.researchgate.net/profile/Valeska_Contardo-Jara2?_sg%5B0%5D=Dnvg1byHxwasv2ZrW9oYC6GTQ9-o0y35uxH93zcJSRmPBsERGaD8HQpeVZllN4XCz_pBhx0.3rvQV60g8C8XirlLxVEFb72sKaTTMVl9vzSIyVVK0IE9I32rTD_b8bS7ClGt7cQfCURHjgV5onN-iCyyIAmLnw&_sg%5B1%5D=bKs7sjqpXZBFC2TQAWJHI7R10pzbdmWYysENxtCx9S_qnLSPoecbDsayYk4a4GuhfWpnBz0.qsa_KLQKFCCs2cjPW41EPjr6doN5Qhf1e9FJhdwm0J69naFckMvR724VxfyWWytx5bheXpD6I2D8GXbJwQgTuA
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26 Typha latifolia 

L. 

Kedi 

kuyruğu  

common 

cattail 

T
y

p
h

ac
ea

e
  

Her zaman su içinde veya yakınında bulunur. İstilacı bitki olup 

1,5 ila 3 metre boy yapabilir. Türler genellikle su derinliğinin 

0,8 m aşmaz. Su kirleticilerini emer. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Typha_latifolia) 

Zn, Mn, Ni, Fe, Pb, Cu 

(Hejna et al., 2020; Qian et al., 1999; Sasmaz et 

al., 2008) 

 

27 Vallisneria 

spiralis L. 

 

 

akvaryum 

saz bitkisi 

bant çimen 

yılan balığı 

otu 

Tape grass 

H
y

d
ro

ch
ar

it
ac

ea
e
 

İyi ışık ve besin açısından zengin bir alt tabakayı tercih eden 

yaygın bir akvaryum bitkisidir” Doğal habitatlarında durgun ve 

akar sularda gelişim gösteren türleri vardır. Aşağıdan yukarı 

doğru bir büyüme gösterirken akıntı yönüne doğru akan besin 

zenginliğinden faydalanarak hızlı bir gelişim gösterirler. genel 

boyutları 30 santimetre ila 75 santimetre arasında değişim 

göstermektedir. Yumrulu olmayan sucul bitkilerdir. Yapraklar 

0,4 – 1,0 cm genişliğinde boyuna ve çapraz yapıya sahip 

damarlarla çevrilidir. Yapraklarda kök oluşumu yoktur. 

Yapraklar taban tortusu altında kalan gövdede birleşir. Gövde 

üzerindeki kökler zemine çok sıkı olarak tutunur yapıdadır. 

(https://bitkibalik.com/saz-bitkisi/) 

 

*Ar  ( Giri, 2019) 

*Büyümesini önemli ölçüde bozmadan, sudan 

krom absorbe etme kabiliyetine sahiptir. (Noer, 

and Taufikurahman, 2006). 

*Balıkların dışkıları ve yem artıklarının 

oluşturduğu zehirli amonyak bitki tarafından 

desteklenen tabandaki bakteri kolonileri ve 

filtrasyon bakterileri aracılığıyla önce nitrite 

sonrasında nitrata dönüştürülerek direkt olara 

Vallisneria spiralis bitkisine besin sağlayacaktır. 

(https://bitkibalik.com/saz-bitkisi/) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Typhaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Typha_latifolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocharitaceae
https://bitkibalik.com/saz-bitkisi/
https://bitkibalik.com/saz-bitkisi/
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Sonuç (Conclusion) 

Ülkemizde çeşitli amaçlarla kullanılmış atık sularda biriken ağır metaller, hem kalıcı hem de kirletici 

etkileri bulunmaktadır. Ayrıca insan ve yaşam ortamlarının sağlığı açısından en önemli olumsuz 

etkilerden birisidir. Bu nedenle çevremizdeki atık suların ağır metallerden temizlenmesi için mutlak 

şekilde ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bitkisel ıslah çalışmaları daha az yıkıcı, ekonomik ve 

çevreye duyarlı bir temizlik teknolojisi gibi kabul edilmektedir. Özellikle uygun bitki tür seçimi bitki 

ıslahında en önemli özelliktir. Su bitkileri, diğer hiperakümülatör bitkilere göre kirlenmiş su 

kaynaklarındaki ağır metallerin ıslahında daha fazla rol üstlenirler. Ağır metallerin yok edilmesi için 

sucul bitkilerin hem biyoakümülasyon (canlı bitki biyokütlesi ile) hem de biyo-soğurma (ölü bitki 

biyokütlesi ile) uygulamaları ile daha başarılı oldukları kabul edilmektedir. 

 

Ülkemiz, bitki tür çeşitliliği açısından çok zengin olup 12.000’e yakın bitki türü olduğu tahmin 

edilmektedir. Ancak bitkilerden ekonomiye kazandırma, teknoloji ile ilişkilendirme ve katma değer 

sağlama konusunda çok yetersizdir. Ülkemizde 169 doğal sucul bitki türü bulunmasına rağmen bu 

bitkilerin suların temizlenmesi konusunda yararlanılması çok yetersizdir. Bu nedenle sucul bitkilerle 

ilgili detaylı bilimsel çalışmaların sayısı artırılmalı ve disiplinler arası çalışmalara öncelik verilmelidir.  

Suyun kirlilik yapısı ve yoğunluğuna göre sucul bitki türler belirlenmelidir. 

 

Ülkemizde ve dünyada, teknolojinin gelişmesi, suların giderek kirlenmesi,  temiz ve sağlıklı gıda 

ihtiyacının artması ve temini, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları,  içilebilir su kaynaklarının 

azalması, enerji ihtiyacının artması ve fiyatlarının yükselmesi, artan insan gücü maliyetinin artması  gibi 

bir çok neden doğal bitkilerinin ve teknolojilerinin kullanımını öncelikli hale getirmektedir. Bu 

kapsamda sucul bitkiler en önemli doğal materyal olarak kabul edilmektedir.  

 

İçme ve diğer kullanma amaçları ile kirlenmiş sulardaki ağır metallerin tamamen ortadan kaldırılması 

ve iyileştirilmesi için sucul bitkileri, diğer hiperakümülatör bitkilere göre daha başarılıdır. Sucul bitki 

ile suyun ıslahı, çevreye duyarlı ekolojik, ekonomik ve uygulanabilir bir yaklaşımdır. 

 

Ülkemizde özellikle bazı küçük yerleşimler veya köylerde mevcut kanalizasyon sistemi bulunmamakta 

veya mevcut olmasına rağmen ne yazık ki kanalizasyon sistemi köyün dışına ya da en yakın dereye 

akıtılmaktadır. Kırsal alanda özellikle doğal alanlar kirletilmesinin önlenmesi için doğal biyolojik 

göletler oluşturulması, bitkilerle temizlenmesi ve suyun sulama amaçlı kullanımının sağlanması büyük 

yarar sağlayacaktır.  Bu tip biyolojik (yapay) sulak alan sistemleri bilinen klasik arıtma sistemlerine 

göre oldukça avantajlı olup maliyeti düşük, kendi kendilerini yenileyebilen, ekolojik ve estetik 

sistemlerdir.  

 

Toplu konut veya site ölçeğinde yapay su havuzları ve biyolojik gölet oluşturulmalı ve sucul bitkilerle 

arıtılmalıdır. Konut ölçeğinde ise evsel su atıklarının yeniden kullanımı için yeni teknolojik çözümler 

üretilmelidir. Bahçe ve endüstriyel amaçlı bitki üretiminde vb. amaçlarla kullanımı sağlanmalıdır. 

 

Makro ve mikro havza ölçeğinde su kaynağına giren noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar kontrol altına 

alınmalı ve sucul bitkilerle ıslah edilmelidir.  Kırsal alandaki yerleşim alanlarında yapay sulak alanlar 

sucul bitki kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Doğal sulak ekosistemlerdeki sucul bitkiler kesinlikle 

kaldırılmamalıdır. Korunmalı ve çoğaltılmalıdır.  

 

Sucul bitkilerinin ağır metal alım kapasitelerini arttırmak için genetik çalışmalara önem verilmelidir.  

İnsanlığımızın, doğamızın, sağlığımızın geleceği her alanda ekolojik yaklaşımlı çözümlerin ve 

teknolojilerin uygulanmasına bağlıdır. Doğa bizim için en ideal bir rehberdir ve ilham kaynağıdır.  

Önemli olan doğanın farkına varmak, doğayı korumak, anlamak anlamlandırmak ve eyleme 

dönüştürebilmektir. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

SOLVING THE PROBLEM OF AN ELECTROMECHANICAL DRIVE USING 
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РЕЗЮМЕ 

В статье, расчетным путем, исследуется методика инженерного расчета быстродействующих 

электроприводов и расчет динамических характеристик электропривода при заданных условиях 

запуска. Проектирование производилось с использованием программного пакета AutoCAD. 

Кроме конструирования и динамического расчёта электродвигателя, также был проведён расчёт 

на прочность зубчатой передачи. 

 

Ключевые слова: Электропривод, САПР, AutoCAD 

 

 

ABSTRACT 

In the article, the method of engineering calculation of high-speed electric drives and calculation of the 

dynamic characteristics of the electric drive under specified start-up conditions is studied by calculation. 

The design was performed using the AutoCAD software package. In addition to the design and dynamic 

calculation of the electric motor, the strength of the gear train was also calculated. 

 

Keywords: Electric drive, CAD, AutoCAD 
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