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Abstract
Transformation of biomass to value-added chemicals (VACs) and renewable and sustainable
liquid hydrocarbon fuel is one of the major areas basically receiving growing attention in green
chemistry. Owing to unsustainable, inequality in global distributions, geographical crises and
non-renewability of petroleum derived resources there is need to search for environmentally
benign source of fuels and energy. Therefore, this work aims at providing recent advances in
the utilization of sustainable and renewable biomass materials for the synthesis of biofuels and
value-added chemicals. We specifically focus on the production of levulinic acid (LA) and its
esters. Levulinic acid (LA) is an important chemical obtainable from a bio-based resource for
current petrochemical operation, we therefore provide details about its production through
hydrogenation pathway for the production of gamma (γ)-valerolactone (GVL). Levulinic acid
(LA) was listed among one of the top value-added chemicals by US Department of Energy and
equally recognized as one of the most suitable precursor sources for effective production of
other valuable chemicals. This chemical has been synthesized via a systematic pathway called
hydrolysis. In this conference paper we present indepth of levulinic acid (LA) synthesis using
a bio-derived γ-valerolactone (GVL), its derivatives and their useful applications are further
highlighted.
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Keywords: Levulinic Acid (LA), Value-Added Chemicals (VACs), Biomass, Biofuels,
Green Chemistry

GRAPHICAL ABSTRACT

INTRODUCTION
Of recent, the International Energy Agency (IEA) reported that the part of currently used
renewables in global energy consumption stands high chance of contributing about 21% by
2030 in order to be able to actualize SDG-7 to gradually shift to utilization of green energy. In
addition, another target was set by the European Union (EU) with inclusion of at least 20% of
the renewable energy share as a target in the year 2020 so that sustainable future become reality
[1], however, the existence of COVID-19 emanated from Wuhan, PR of China was another
hinderance to achieve this target. Therefore, it this goal must be pursued with full force to save
the world from global effects that might emanate from continuous utilization of non-renewable
fuel. Utilization of renewable resources stand a high chance to positively enhance sustainability
and development of global economy even with high revenue generations through utilization of
agro-wastes with biomass as precursors [2]. Biomass is one of the renewable resources that has
carbon based structural framework [2,3]. Application of natural pathway-photosynthesis for
biomass production has been reported to have contributed about 150 billion tons/year, where
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an approximate 5 billion tons/year (3.33%) has been applied for food and non-food applications
[2-3]. Apart from the points stated above, biomass has also been used for the synthesis liquid
hydrocarbon fuels and some other important chemicals/materials [4-6]. Therefore, there is need
to embrace shift towards development of a “Green-Sustainable Society & Economy” to
transform new dispensation of sustainable and renewable era for greener environment with
opportunities [7-9]. Twelve important specialty chemicals have been identified and levulinic
acid (LA) as one of them is seen with greater benefits owing to presence of bi-functional acidic
carboxyl and a ketonic-carbonyl groups [10-11]. Because of reactive bi-functionality nature of
LA, it possesses wide synthetic potential for the production of a variety of energy-rich
chemicals/products [12]. Therefore, LA serves as an important synthetic precursor in different
industries such as pharma, food/flavour, polymer/plastics, resins, surface coating/ textile, agro/pesticide chemicals, fuel/energy blenders, solvents and organic-synthesis [11-13].

LEVULINIC ACID: A SUSTAINABLE AND VALUABLE CHEMICAL OBTAINABLE
FROM BIOMASS
In 2004 the National Renewable Energy Laboratory of the U.S. Department of Energy
identified twelve major value-added chemicals (VACs) that can be synthesized through
valorization of lignocellulose. The identified chemicals by U.S Department of Energy are
represented in Scheme 1. From various synthesized pathways through the chemo-catalysis of
glucose, the product derived is dependent on the catalyst selected and the selected reaction
conditions during production. Gluconic acid is gotten via oxidation, sorbitol through
hydrogenation, fructose through isomerization, and 5-hydroxymethylfurfural via dehydration,
which can then further be converted to levulinic acid (LA) and formic acid (FA) through
hydrolysis. Alternatively, glucose as a suitable precursor can further be subjected to biocatalysis pathway with suitable enzymes as catalysts can be converted to other important
products, e.g., itaconic acid, succinic acid, and 3-hydroxylproponic acid, etc. [14]. Levulinic
acid (LA) has many useful industrial applications. Synthesized Levulinic esters (LE) via
esterification pathway has been successfully applied as viable precursor in biorefinery for the
synthesis of renewable oxygenated fuel and other important chemicals. Hydrogenation of LA
gives Methyltetrahydrofuran (MTHF) is another important chemical that has been used in
various applications such as additive in gasoline, its production has been successfully reported
through hydrogenation of LA. Another application is to synthesize 2-Methyltetrahydrofuran (2MTHF) from LA, 2-MTHF has as the electrolyte for lithium rechargeable batteries while γCONGRESS BOOK
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valerolactone and ethyl levulinate are equally obtainable from levulinic acid [15]. There are
five carbon atoms in the molecule structure of levulinic acid (LA). 1 mol of levulinic acid can
be produced from 1 mol of hexose stoichiometrically. Its potential derivatives are illustrated in
scheme 1. Cellulose, which is one of the major components of biomass passes through
degradation, on the course of transformation to levulinic acid (LA). The degradation pathway
from cellulose to LA is illustrated in Scheme 2 while the details of down-stream processing for
the production of LA is represented in Figure 1. During the synthesis the two (2) major byproducts (humin and formic acid) are obtained alongside with the desired product (Levulinic
acid), hence sustainable applications of by-products in LA production are shown in Figure 2.

Scheme 1. Derivatives of Levulinic Acid (LA) [16].
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Scheme 2. Shows the pathway for the degradation of cellulose to levulinic acid.

Figure1: Down-stream processing for LA synthesis [17]
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Figure 2. Sustainable applications of by-products in LA production [17]

VARIOUS APPLICATIONS OF LEVULINIC ACID (LA) AND ITS DERIVATIVES
LA, as an essential chemical building block, can be directly produced from three generation of
biomasses. The acid catalyzed reaction pathway of LA production from biomass could be: (i)
pretreatment of biomass, (ii) hydrolysis of polysaccharides to monosaccharides, such as
hexoses and pentoses, and (iii) conversion of monosaccharides to LA through several step
reactions that are dependent on the types of the sugar. As shown in Scheme 1, LA can be
converted to a range of multiple derivatives that have various market applications. The
chemicals that are produced from LA are currently used in several industries, such as solvents,
resins, chemical intermediates, polymers, electronics, batteries, adsorbents, photography,
plasticizers rubber, cosmetic, drug delivery systems, textiles, and pharmaceutical products.
Formic acid, a by-product during synthesis of LA, is applicable in the synthesis of formalin,
plasticizers, pharmaceuticals, textiles, and rubber. Formic acid is currently a low-priced
commodity, but there are high potentials of its utilization in fuel cells, and also as a starting
material for hydrogen synthesis in future. Scheme 3 illustrates the reaction flow for the
conversion of pentose sugar to furfural and levulinic acid (LA). LA is potentially a beneficial
platform chemical in the biorefinery today [15]. Levulinic acid can serve as an incredibly

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-625-7341-84-4

www.avrasyakongresi.org

Page | 6

EUROASIA SUMMIT

5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS

versatile building block for chemicals and materials derived directly from biomass. It is used
as a precursor for [2, 18-20]:
•

Resins and coatings. Levulinic acid can be used in polyester resins and polyester
polyols to increase scratch resistance for interior and exterior coatings. Its derivative
Diphenolic Acid (DPA) is used in protective and decorative finishes.

•

Agro-chemicals. Its derivative delta-amino levulinic acid (DALA) is used as an
herbicide on lawns and certain grain crops.

•

Pharmaceuticals. Levulinic acid is used in anti-inflammatory medication, anti-allergy
agents, mineral supplements and transdermal patches. DALA is used for diagnosis and
treatment of cancer.

•

Solvents. Levulinic acid esters, gammavalerolactone (GVL) and MeTHF are suitable
solvents for a number of applications. GVL can replace ethyl acetate and MeTHF can
be used as a substitute of tetrahydrofuran (THF) in the fine chemical and pharmaceutical
industry.

•

Polymers and plasticizers. Levulinic acid-derived ketal esters can replace major
phthalate-based plasticizers. Methyl butanediol (MeBDO) has potential as a monomer
for polyurethanes. GVL can be a monomer for polyester-polymers and starting materials
for pyrrolidinone-isomers.

•

Personal care. Levulinic acid and its derivatives are used in organic and natural
cosmetic compositions for antimicrobial, perfuming, skin conditioning and pHregulating purposes.

•

Flavors and fragrances. Levulinic acid esters are often used as niche fruity flavor and
fragrance ingredients.

•

Fuel additives. Levulinate esters are additives for gasoline and diesel transportation
fuels. For instance, they can replace current cetane improvers and cold-flow performers
for diesel. They may also replace lubricity improvers. Methyltetrahydrofuran (MeTHF),
a levulinic acid derivative, can also be blended up to 50% with gasoline to increase
vehicle performance and reduce air emissions.

CONCLUSIONS
Here are the few conclusions drawn regarding the synthesis of LA from renewable feedstocks:
➢ Hydrolysis of glucose is a viable means for the production of LA
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➢ the feedstock trend for the LA production potential is cellulose < glucose < fructose <
HMF
➢ hydrolysate is the pre-hydrolyzed biomass feedstock which provide greater yield of LA
compared to the respective parent feedstock
➢ the LA yield obtained from the direct use of biomass sample substrate was lower since,
cellulose from the biomass is not readily available for chemo-catalytic transformation
➢ lignocellulosic substrate that possesses the higher (%) levels of cellulose than lignin led
to offer greater yield of LA.
➢ The lignin content of such biomass substrate is not easily released for chemo-

transformation and subsequently hindered the process of hydrolysis which further led
to lower yield.
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Abstract
Wastewater pollution as a result of the growing world population and industrialization is major
challenge and the need to minimize the presence of toxic chemicals in the environment has
attracted an increasing interest of researchers. A discovery of a sustainable and effective
material applicable as adsorbent in adsorption technique is a promising approach. The present
study aims at investigating the performance of H-MOR, H-β, and H-ZSM-5 zeolites in the
adsorption of tetracycline antibiotics. The morphology, functional groups, and elemental
composition of the zeolites samples were studied using scanning electron microscopy (SEM),
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and electron diffusion spectroscopy (EDS)
techniques, respectively. The zeolites exhibit varying porosity albeit with similar functional
groups and elemental composition. The H-β zeolite with higher porosity and more concentrated
key elements (O and Si) was demonstrated to be the most effective adsorbent for tetracycline.
On the other hand, the lowest adsorption performance was recorded in H-ZSM-5 zeolites. The
adsorption activity of these zeolites was further established from the kinetic data. The variation
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in the adsorption performance of these zeolites is ascribed to the differences in their
morphologies and elemental compositions. Overall, H-β zeolites were shown to be a better
adsorbent for environmental pollutant remediation
Keywords: Environmental remediation; Pollution; Tetracycline; Adsorption; Zeolite
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SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE YAĞIŞ AKIM VE
SEDİMANTASYON İLİŞKİSİ; SAPANCA HAVZASI ÖRNEĞİ

Doç.Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit
Sakarya Üniversitesi,
ORCID ID: 0000-0001-8991-9221

Özet:
Yağışlar, toprak tanelerini sürüklediklerinde erozyon, yüzeysel akıma geçtiklerinde sediment
oluştururlar. Su erozyonu, taşınan sedimentle özellikle göl tabanlarını doldurarak su
kaynaklarının kullanılabilir ömrünün kısalmasına, su ekosisteminin olumsuz etkilenmesine, su
alma yapılarının giriş ve çıkışlarının tıkamasına, suyun arıtılmasında ek masraf gereksinimine,
sediment temizliği için fazla para harcanmasına, dolayısıyla ekonomik kayıplara yol
açmaktadır. İklim değişimlerinin etkisi ile özellikle son dönemde artan şiddetli yağışlar;
yüzeysel akışı, erozyonu ve derelerin debilerini arttırdığı için göllere taşınan sediment oranı da
artmaktadır. Bu nedenle, akarsuların akım ve sediment gözlemlerinin yapılması, havzadan
gelecek yıllık ortalama sediment miktarının bilinmesi, sedimentasyon zararlarının azaltılması,
toprak erozyon şiddetinin ve kayıplarının hesaplanması ve alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilirliği için gereklidir.
Bu çalışmada, Türkiye’de en önemli bölgesel içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü
Havzası’nda yağış-akış ilişkileri ile erozyon ve sedimentasyon durumu incelenmiştir. Gölün
sediment ile dolması içme suyu temini açısından problem yarattığı için sediment taşınımının
kontrol edilmesi önemlidir. Bu bağlamda, Sapanca gölünü besleyen 12 derenin debileri ile
taşınan sediment miktarları arasındaki ilişkiler Universal toprak kayıp denklemi (USLE)
metodu kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, yağış- akış bağıntılarının kullanıldığı Rasyonel
Metot ile havzanın çıkış noktasındaki boşalım hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda
debisi en yüksek üç dereden Balıkhane Deresi’nin hektar başına 0.074 ton, İstanbul Dere’nin
0.072 ton, Yanık Deresi’nin 0.069 ton sediment taşıdığı hesaplanmıştır. Derelerde yağışın
artmasına bağlı debi artışı ve paralel olarak taşınan sediment miktarı artışı belirlenmiştir. Debisediment ilişkisinin belirlenmesi; içme veya sulama suyu kullanımı ve taşkın kontrolü
konusunda yapılacak projeler için önemlidir. Sonuçlara göre, gölün içme suyu kaynağı olarak
sürdürülebilirliği ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, Sediment, USLE, Sapanca havzası, Türkiye
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RELATIONSHIP PRECIPITATION, FLOW AND SEDIMENTATION FOR
SUSTAINABILITY OF WATER RESOURCES; A CASE STUDY SAPANCA BASIN

Abstract
Precipitations create erosion and sediment due to runoff. Water erosion causes that carrying
sediment, filling of the lake bottom, shortening the life of water resources, negative effect on
the aquatic ecosystems, blocking the entrances and exits of water intake structures, additional
costs for water treatment and sediment cleaning, thus causing economic losses. Recently, due
to the effects of climate changes, heavy rains increased and the rate of sediment carried to lakes,
surface flow, erosion and flow of streams also increase. Therefore, the flow of rivers and
calculations of the amount of sediment from the basin, soil erosion and losses of the calculation
and determination of the measures to be taken, for the sustainability of water and soil resources
is required.
In this study, precipitation-flow and erosion-sedimentation relations were investigated in the
Sapanca Lake Basin, an important source of drinking water ovder Turkey. It is important to
control sediment transport, for the fill of the lake creates problems in terms of the drinking
water source. The relationships between the flow rates of the streams Sapanca Lake and the
amounts of sediment carried were determined using the Universal soil loss equation. In
addition, the discharge at the outlet point of the basin was calculated using the rational method.
As a result of the calculations, it is calculated that Balıkhane Creek carries 0.074 tons of
sediment per hectare, Istanbul Creek 0.072 tons, and Yanık Creek 0.069 tons of sediment from
the three streams with the highest flow rates. Due to the increase in precipitation and intensity,
the flow rate and the amount of sediment carried have increased in the creeks. Determining the
flowrate-sediment relationship is important for projects related to drinking or irrigation water
and flood control. Based on results, suggestions have made on the measures to be taken for the
sustainability of the lake as a drinking water source.

Key Words: Water Resources, Sedimentation, USLE, Sapanca Basin, Turkey
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DETERMINATION OF EXPROPRIATION PROCESS IN IMPLEMENTATION
ZONING PLANS BY CONVEX AREA COVERING METHOD
UYGULAMA İMAR PLANLARINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN
KONVEKS ALAN KAPAMA METODU İLE TAYİNİ
1Selim
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Orcid No: 0000-0002-4290-3684

Abstract
Zoning plans are the summary of programs in urbanization activities in Turkey. The zoning
plans are the section where construction sites, roads, parks and social reinforcement areas are
determined as a result of the implementation zoning plans created in 1/1000, starting from the
country basis and going down to each province, district or town. Its legal side has been
established within the framework of the Zoning Law No. 3194. Local administrations are held
responsible for zoning and adjacent areas. Expropriation, on the other hand, is the opening of
the roads closed in the zoning plans by taking a decision of public interest in the light of the
law numbered 2942 in our country, and the purchase of the relevant parcel in return for the
price in case the zoning process does not allow. What we call the convex area closure method
is the subtraction of the area to be expropriated from the coordinates of the area to be
expropriated as a result of the overlapping of the zoning island and the cadastral parcel in the
plan, with the area calculation and the square meter. In the study, it was tried to show how the
parcel expropriation should be done from various zoning islands and plans, how to calculate
square meters in various problems, with plan examples.
Keywords: Zoning Plan, Convex Area Closure Method, Expropriation
Özet
İmar planları, Türkiye’de şehirleşme faaliyetlerindeki programların özetidir. İmar planları ülke
bazından başlayıp her il, ilçe ya da beldeye kadar inerek 1/1000 lik şekilde oluşturulan
uygulama imar planları sonucunda inşaat sahalarının, yolların, parkların, sosyal donatı
alanlarının belli olduğu kesitidir. 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesince yasal tarafı
oluşturulmuştur. İmar ve mücavir sahalarda yerel yönetimler sorumlu tutulmuştur.
Kamulaştırma ise, ülkemizde 2942 sayılı yasa ışığında kamu yararı kararı alınarak imar
planlarında kapanan yolların açılımı, şuyulandırma işlemlerinin el vermediği durumda ilgili
parselin bedeli karşılığında satın alınması işlemidir. Konveks alan kapama metodu dediğimiz,
planda imar adası ile kadastral parselin çakıştırma sonucunda istimlak edilecek alanın
koordinatlarından alan hesabı ile metrekaresinin çıkarımıdır. Çalışmada, çeşitli imar adası ve
planlarından sadece parsel kamulaştırmasının nasıl yapılması gerekliliği, hangi çeşitli
problemlerde nasıl metrekarelerin hesaplanması işlemi plan örnekleriyle gösterilmeye çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: İmar planı, Konveks Alan Kapama Metodu, İstimlak
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1. Introduction
Implementation zoning plans are the types of plans made according to their types within the
zoning boundaries of 1/1000 scale. Administratively, there are 81 provinces in Turkey. It has
been left to local governments to determine the zoning boundaries in the provinces, districts of
the provinces and towns of the districts and to have the zoning plan prepared to meet the needs
within these borders. While these works are being carried out within the boundaries of zoning,
expropriation problems occur in various ways.
The expropriation request is made by real persons or private law legal entities to the public
administration that it is subject to control, the expropriation procedures are carried out by the
said public administration, the immovable becomes the property of the public administration or
the Treasury, and the expropriation cost and other expenses are made by the requesting real
persons or private law legal entities. (Kılıçlı, 2020). Expropriation; It is the
registration/abandonment works and transactions of the public administrations and some public
legal entities authorized by law in the name of their administrations with the force of law,
provided that they pay in advance the costs of the immovables subject to private ownership or
possession that they need in their investments within the scope of public interest (Erol, 2020).
In order for expropriation to be made, there must be a "Public Interest". That is, it is the public
interest that legitimizes expropriation (Erol, 2020). is a concept (Special, 2015).
The implementation plan required for the expropriation, the final implementation project of the
investment and the sufficient amount of budget for the expropriation should be prepared
completely and accurately from the beginning for a healthy expropriation process. The final
project required for the investment should have been finalized, plans compatible with the
project should be in place, and an approximate realistic budget appropriation should be
allocated. All objection periods regarding the plans must have been completed, the approval
and suspension periods must have been fulfilled, and no lawsuits must have been filed in the
administrative jurisdiction regarding the plans. In projects for which investment decision has
been made in accordance with the problem-free plans in place, the final application project must
be completed in all its aspects. Based on the final plan and the final project to be implemented
on this plan, expropriation processes should be started for immovable properties that need to be
expropriated (Erol, 2020).
2.Material and Method
The convex area closure method is a method applied to find the expropriation square meters of
roads that are created, abandoned or closed from the road that coincides with the parcels within
the implementation zoning plans, that is, within the zoning boundaries. In this method, if the
shape of the parcel is a regular convex shape, its square meter can be calculated by means of
different mathematical formulas.

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-625-7341-84-4

www.avrasyakongresi.org

Page | 16

EUROASIA SUMMIT

5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS

Figure 1. A 9-point convex plot image in the X-Y plane (Anonymous, 2021).
In Figure 1, since the shape of the parcel shown on the plane as geodesy will be difficult to find
mathematically, its area can be found in the simplest way with Gaussian Field Closure
(Anonymous, 2021). Afterwards, the X-Y coordinates of each point are found from the satellite
systems and their clarity is made.

∑ =(X1*Y1+X2*Y2+…..-Y1*X2-Y2*X3)/2
We can find the area of the relevant parcel from half of the absolute value of the diagonal of
the coordinates (Anonymous, 2021).
𝑓: 𝛥 → ℝ function ∀(𝑥, 𝑦), (𝑧, 𝑤) ∈ 𝛥 and 𝜆 ∈ [0,1] if 𝑓(𝜆𝑥 + (1 − 𝜆)𝑧, 𝜆𝑦 + (1 − 𝜆)𝑤 ) ≤ 𝜆𝑓(𝑥,
𝑦) + (1 − 𝜆)𝑓(𝑧, 𝑤), then f is said to be convex on 𝛥 (Dragomir 2001). for ∀𝑥 ∈ [𝛼, 𝑏] and ∀𝑦
∈ [𝑐, ⅆ] if 𝑓𝑦:[𝛼, 𝑏] → ℝ, 𝑓𝑦 (𝑢) = 𝑓(𝑢, 𝑦) and 𝑓𝑥:[𝑐, ⅆ] → ℝ If the partial transformations of ,
𝑓𝑥 (𝑣) = 𝑓(𝑥, 𝑣) are convex, then the function 𝑓: 𝛥 → ℝ is convex in coordinates (Kaplan,
2016).
(Convex Function in Coordinates): 𝑓: 𝛥 → ℝ. If 𝑓(𝑡𝑥 + (1 − 𝑡)𝑦, 𝑠𝑣 + (1 − 𝑠)𝑤) ≤ 𝑡𝑠𝑓(𝑥, 𝑢) +
𝑠(1 − 𝑡)𝑓(𝑦, 𝑢) +𝑡(1 − 𝑠)𝑓( 𝑥, 𝑤) + (1 − 𝑡)(1 − 𝑠)𝑓(𝑦, 𝑤) inequality ∀𝑡, 𝑠 ∈ [0,1] and (𝑥, 𝑢), (𝑥,
𝑤), (𝑦, 𝑢) If , (𝑦, 𝑤) are provided for ∈ 𝛥 (Kaplan, 2016), 𝑓 is called a convex function in
coordinates on 𝛥 (Latif and Alomari 2009).
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3. Findings and Discussion

The amount and area to be expropriated is determined by overlapping the islands in the zoning
plan with the base showing the cadastral and property status. Of course, it should not be
forgotten that expropriation is only examined in terms of plan in our study. The act of
expropriation can be made by confiscation, that is, in a compulsory situation or by the
application of the citizen. The aim of the study is to be able to read the plan correctly.

Figure 2. Images of the road created, abandoned and closed from the road corresponding to
the zoning plan
In Figure 2, the situation of the cadastral parcels in red color, which is shown as a base in a
zoning plan, on the zoning island they coincide with can be seen. It is seen that a part of the 2
parcels, both land and property, located in the north of the zoning island, which has been
processed as commercial and residential at the same time with a block order up to 10 floors, is
on the road. In the future, the parts leading to the road will be considered as abandoned so that
these parcels can be reused for construction. Ownership status on it will be determined by the
valuation commission, and the citizen will be paid in person on the basis of public interest. The
point shown in green is the closing road. If the parcels block the entrance and exit of the road
on the closed road, either the parcels will be combined with the parceling work and regular
parcels will be created again, or the municipality will have to expropriate this part.
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Figure 3. The process of expropriation of the proprietary parcel
It is seen that the immovable in Figure 3 remains in the park in the zoning plan. If there is
property on it, the cut will be cut from the parcels and the parcel will be saved by the estimation
process on the basis of the island, or the expropriation process will be started by taking a public
interest decision pursuant to the expropriation law No. 2942 for both the land and the property.
In this process, the parcel will be found by the method of closing the area account and its price
will be determined. The grading process is the subdivision process on the parcels in accordance
with the zoning law numbered 3194.
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Figure 4. View of the closed road
In Figure 4., on a zoning island with a commercial housing legend, this part, which used to be
open as a road, was closed as a result of the change in the plan and can be solved by parceling
or expropriation. The expropriation cost will be determined by calculating the area closure
and square meters from the broken points of the relevant road.

Figure 5. View of the parcel on the road and the residual parcel
Since the parcel in the north of the zoning island shown in green in Figure 5 goes to the road,
it will either be left on the road free of charge or it will have to be expropriated for a certain
price due to the ownership status on it. The square meter of this area will be calculated and the
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price will be determined for this area. The parcel located in the inner part of the east of the
island is definitely not suitable for construction alone. Either a parcel will be made with other
parcels by subdivision or the municipality will expropriate this place itself.

Figure 6. Images of the parcel going to the road
In Figure 6, a certain part of the red cadastral bases has gone on a parcel basis. An expropriation
process will be carried out for the arrangement of these parcels.

4.Conclusion
There may be zoning islands where revisions or plan amendments are made in the
implementation zoning plans. The roads closed during these processes and the expropriation
process may be required to solve the problems arising from the property situation. Since
expropriation must first be paid in cash in line with the public interest, area calculation will be
made in determining the price. By trying to analyze the right decision-making process in such
cases with the right action on the plan, it was examined how to take action in the expropriated
areas
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EMSAL ORANLARINA GÖRE İMAR PARSELLERİNE İMAR ÇAPI VERİLMESİ
GIVING ZONING DIAMETER TO ZONING PLOTS ACCORDING TO THE
LEVELS
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Özet
Ülkemizde bir alanı tümsel yaşam standartlarına uygun hale getirmek için imar çalışmaları
başlığında faaliyetlerde bulunulur. Ülke kalkınma planları üst ölçekten, uygulama imar planları
olan alt ölçeğe doğru imar planlarının oluşturulmasında bir hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi ile
birlikte 1/1000’lik imar planlarında, özellikle bir bölgede yaşayan insanların barınma, alışveriş,
sosyal aktivite vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenen imar sınırları içerisinde imar adaları
tayin edilir. İmar adaları farklı yapı nizamları, emsal ya da bina yüksekliklerinde olabilirler.
İmar sınırları içerisinde ayrık, blok ve bitişik esas olmak üzere farklı tipte oturum alanlarının
olabileceği muhtemel yapı nizamları mevcuttur. İmar adaları üzerinde sadece emsal lejantı
bulunan parseller, parsel büyüklüğüne göre ayrık ya da blok yapı nizamlarında olduğu gibi
sadece toplam inşaat emsali verilerek imar çapı gösterilecektir. Bu yapı nizamları ile kimlikleri
belirlenen imar adalarındaki mevcut imar parsellerine inşaat izni verilebilmesi işlemi ise imar
çapıdır. İmar çapları, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve plan notları çerçevesince verilir.
Adanın emsal, yükseklik, yapı nizamına göre imar çapı verilme işlemi yapılır. Distance yöntemi
ise, ilgili imar adalarındaki temiz imar parsellerine inşaat izni verilebilmesi amacıyla parselin
geometrik durumuna göre konveks şekillerin gerek kare ya da dikdörtgen gibi, çekme kuralları
ile doğru oturum alanının meydana getirilmesi işlemidir. Çalışmamızda, mesafe yaklaşımı ile
tabandaki oturum alanlarının nasıl verilebileceği hangi yapı nizamı hangi emsal ve
yükseklikteki konveks parsellere nasıl işlem uygulanacağı gösterilmeye çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Emsal Oranları, Mesafe Yaklaşım Yöntemi, İmar Çapı
Abstract
In our country, activities are carried out under the title of zoning studies in order to make an
area suitable for holistic living standards. There is a hierarchy in the formation of zoning plans
from the upper scale of the country development plans to the lower scale, which are the
implementation zoning plans. Along with this hierarchy, in the 1/1000 zoning plans, especially
the people living in a region, housing, shopping, social activity, etc. zoning islands are
determined within the zoning boundaries determined to meet the needs. Zoning islands can
have different building regulations, precedent or building heights. There are possible building
regulations within the zoning boundaries, where there may be different types of sitting areas,
such as split, block and adjacent basis. On the zoning islands, the zoning diameter will be shown
by giving only the total construction precedent, as in the separate or block building regulations
according to the parcel size, on the parcels with only a precedent legend. The process of granting
construction permits to the existing zoning parcels in the zoning islands whose identities are
determined by these building regulations is the zoning scale. Zoning diameters, planned areas
are given within the framework of type zoning regulations and plan notes. The zoning diameter
is given according to the precedent, height and building order of the island. Distance method,
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on the other hand, is the process of creating the right residential area with the drawing rules of
convex shapes, such as square or rectangular, according to the geometric condition of the parcel,
in order to be able to give construction permits to the clean zoning parcels in the relevant zoning
islands. In our study, it has been tried to show how the settlement areas on the floor can be
given with the distance approach, which building order, which precedent and how to apply the
process to the convex parcels at the height.
Keywords: Peer Ratios, Distance Approach Method, Zoning Diameter
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STRUCTURAL ANALYSIS OF KEBAN THRUST AND ITS ENVIRONMENT
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ
– 0000-0002-8845-153X

ABSTRACT
The Eastern Taurus Mountains, which were exposed to the Alpine orogenic phase, have
undergone intense deformation with the effect of tectonics and the metamorphism that
developed accordingly. With the subduction starting from the Late Cretaceous, the units of the
Keban Metamorphics were folded and metamorphosed. In addition, due to this subduction,
Senonian aged Elazıg Magmatites developed in the south of the Keban Metamorphics. At the
end of the Upper Cretaceous, an approximately N-S trending Keban Thrust developed between
the Keban Matamorphites and the Elazıg Magmatites with the effect of the Laramian phase.
This thrust, advancing towards the south, arcs to the west and connects with the Hor thrust in
an approximately E-W direction.
This study, it is aimed to determine the deformation history of this area by determining
the Keban Thrust and surrounding structural elements, which are observed from the highresolution digital elevation model and satellite images. Within the scope of field studies, slip
data over fault planes were measured for structural analysis. Measured slip data were evaluated
in the open-access Win TENSOR program.
According to this evaluation, the existence of at least 4 different phases has been
determined since the Late Cretaceous. The first of these phases is the NW-SE trending
compressional regime, which caused the Keban Metamorphics to thrust onto the Elazig
Magmatites. This compression regime shows pure compression, transtensional, and radial
compression regime characteristics. Although the activity of the Elazig Magmatites in some
areas erased the kinematic data in the thrust plane, the presence of a thick succession of the
continental Kuşçular Formation, which gives Paleocene Lutetian age, clearly indicates the
presence of the thrust. The Seske, Kırkgeçit, and Alibonca formations, which are the cover units
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of the massifs, were deposited in these areas, which were once again marine from the Lutetian
until the continental collision. In this period, the existence of a NW-SE trending extensional
regime in the region was analyzed. The third deformation phase is the approximately N-S
trending compressional regime, which developed due to the continental collision of the
Arabian-Anatolian plates at the end of the Middle Miocene. Finally, the NE SW trending
compression and strike-slip faulting regime, which has been effective in Eastern Anatolia since
the Late Pliocene, has been analyzed. This regime reactivated the previously formed fault plane.
The obtained stress directions were compared with the regional stress conditions and
structural elements such as fold, foliation, schistosity in the study area, and it was revealed that
the study area shape its present form as a result of many deformations since the Late Cretaceous.

Key Words : Keban Thrust, Structual analysis, Geologic Evolution

KEBAN BİNDİRMESİ VE ÇEVRESİNİN YAPISAL ANALİZİ
ÖZET
Alpin orojenik fazına maruz kalan Doğu Toroslar tektoknizma ve buna bağlı gelişen
metamorfizmanın etkisiyle yoğun bir şekilde deformasyona uğramıştır. Geç Kretase’den
itibaren başlayan yitim ile Keban Metamorfitlerine ait birimler kıvırımlanmış ve
matamorfizmaya uğramıştır. Ayrıca bu yitime bağlı olarak Senoniyen yaşlı Elazığ Magmatitleri
Keban Metamorfitleri’nin güneyinde gelişmiştir. Üst Kretase sonunda Laramiyen fazının etkisi
ile Keban Matamorfitleri ile Elazığ Magmatitleri arasında yaklaşık K-G doğrultulu Keban
Bindirmesi gelişmiştir. Güneye doğru ilerleyen bu bindirme batıya doğru yay yaparak yaklaşık
D-B doğrultulu Hor bindirmesine bağlanmaktadır.
Bu çalışma ile yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik modeli ve uydu görüntülerinden
belirgin olarak izlenen Keban Bindirmesi ve çevresindeki yapısal unsurlar sahada tespit
edilerek, bu alanın deformasyon geçmişinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Saha çalışmaları
kapsamında yapısal analiz için fay düzlemleri üzerinden kayma verileri ölçülmüştür. Ölçülen
kayma verileri açık erişimli Win TENSOR programında değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeye göre Geç Kretase’den itibaren en az 4 farklı fazın varlığı tespit
edilmiştir. Bu fazlardan ilki Keban Metamorfitleri’nin Elazığ Magmatitleri üzerine
bindirmesine neden olan KB-GD doğrultulu sıkışma rejimidir. Bu sıkışmalı rejim saf sıkışma,
transtansiyonel ve radyal sıkışma rejim özellikleri göstermektedir.. Bazı alanlarda Elazığ
Magmatitleri’nin etkinliği bindirme düzlemindeki kinematik veriyi silmiş olsa da bindirmenin
güneyinde Paleosen-Lütesiyen yaş aralığı veren karasal Kuşçular Formasyonu’nun kalın bir
istif sunması bindirmenin varlığını açıkça göstermektedir. Lütesiyen’den itibaren kıtasal
çarpışmaya kadar tekrardan deniz olan bu alanlarda masiflerin örtü birimleri olan Seske,
Kırkgeçit ve Alibonca formasyonları çökelmiştir. Bu dönemde bölgede KB-GD doğrultulu bir
genişleme rejiminin varlığı analiz edilmiştir. Üçüncü deformasyon fazı ise Arabistan-Anadolu
levhalarının Orta Miyosen sonlarındaki kıtasal çarpışmasına bağlı gelişmiş olan yaklaşık K-G
doğrultulu sıkışmalı rejimdir. Son olarak Doğu Anadolu’da Geç Pliyosen’den itibaren etkili
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olan KD-GB doğrultulu sıkışma ile doğrultu atımlı faylanma rejimi analiz edilmiştir. Bu rejim
önceden oluşmuş fay düzlemi üzerinde yeniden etkinlik sağlamıştır.
Elde edilen gerilme yönleri bölgesel gerilme durumları ve çalışma alanındaki kıvrım,
foliasyon, şistozite gibi yapısal unsurlar ile karşılaştırılmış olup Geç Kretase’den itibaren
çalışma alanının birçok deformasyon sonucu bugünkü formunu aldığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler : Keban Bindirmesi, Yapısal Analiz, Jeolojik Evrim
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MODELING, SIMULATION AND CONTROL OF FUZZ RECYCLING PROCESS
FOR TEXTILE INDUSTRY
Hiba Zakri
Gaziantep University
- 0000-0002-8235-7243
ABSTRACT
The importance of recycling comes from the benefits it returns to the environement. From this
point of view, it is evident that the field of fabrics in general and carpet manufacturing in
particular suffers from large wastes due to the gap in finding ways of recycling despite the
importance of the materials and their high economic value. By directing the light on carpet
manufacturing, after the production process is completed the carpet passes through “thread
trimming” stage, which results in fine threads (fuzz). Despite being undamaged, the fuzz is
disposed only because it is difficult to reuse it in current physical form.
The current study focuses on the mathematical modeling and simulation of a fuzz recycling
machine that helps reform the fuzz into a reusable solid material. The process is divided into
two stages, filling the vessel with fuzz and compressing the fuzz until it reaches the desired
density.
Filling process modeling relies on indicating the change in fuzz concentration through the
pumping procedure, which leads to a relation expressing the effect of the fuzz concentration
variance on both released air and vessel density through this stage. Compression process
modeling counts on a compressor that applies specific pressure on the air-fuzz mixture to
release air through filtered exit holes and compress the fuzz to produce it in solid form. Using
calculations and available data it is found that the relation of volume and density of the material
during this process is linear and simulating the model has shown the effect of pressure on both
volume and density. Additionally the pressure dynamics modeling the pressure change in each
stage is shown.
Modeling and simulating this system is expected to help create a new recycling machine that
can save large amounts of carpet industry wastes having significant economic value.
Key words: Fuzz recycling, mathematical modeling, simulation.
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ABSTRACT
Nanofibers are textile materials produced at submicron sizes. As fibers get smaller down to
nanoscales, their weight and pore size decrease, and their surface area and porosity increase.
This is why their usage in many industrial fields such as filtration, isolation, medicine and
textile is becoming prevalent. The electrospinning method is prominent as it is easy to use,
suitable for low-cost industrial production and repeatable, and its parameters can be changed
fast. Among electrospinning methods, needle-based systems are frequently preferred as they
allow the production of nanofibers with small amounts of solution. Parameters that affect the
formation of nanofibers may be collected under three main categories as solution,
electrospinning and environmental parameters. One of the operational parameters of
electrospinning is the flow (feed) rate. The flow rate is the value that shows the flow of the
solution from the needle tip to the collector per unit time. In cases where other operational
parameters are constant, when the flow rate decreases, the time for the solution jet to reach the
collector from the needle tip increases. Meanwhile, the solvent evaporates completely, and the
solution becomes solidified. Small diameter fibers with flattened web-like structures occur. An
increased flow rate leads to a higher amount of solution coming out of the needle tip. In these
cases, the jet becomes unstable, and broad diameter distributions arise. As the amount of solvent
to evaporate will increase with an increasing amount of solution, the adequate timing for the
distance between the needle tip and collector cannot be achieved, and fibers reach the collector
without being able to solidify. As a result of this situation, web structures consisting of fibers
that are fused with each other occur. In every nanofiber production process, to achieve the
desired diameters, it is needed to determine the optimum flow rate. According to the
experiments that were conducted, as the flow rate increased, thickening was observed in fiber
diameters. On the other hand, the distribution of the obtained diameters was in a narrow range.
Consequently, it was concluded that diameter formation in a certain range was achieved for
each flow rate.
Keywords : Flow rate, fiber diameter, nanofiber, electrospinning.
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İĞNELİ ELEKTRO LİF ÇEKİMİNDE AKIŞ HIZININ NANOLİF ÇAPLARINA
ETKİSİ

ÖZET
Nanolifler, mikron altı boyutta üretilmiş tekstil yapılarıdır. Lifler nano boyuta doğru
küçüldükçe, ağırlıkları ve gözenek boyutları azalır, yüzey alanları ve gözeneklilikleri artar. Bu
yüzden filtrasyon, izolasyon, medikal ve tekstil gibi birçok endüstriyel alanda kullanımları
yaygınlaşmaktadır. Elektro lif çekim sistemi, kullanım kolaylığı, düşük maliyetli endüstriyel
üretime uygun olması, tekrarlanabilirliği ve parametrelerinin hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi
sebepleriyle ön plana çıkmaktadır. Elektro lif çekim yöntemlerinden biri olan iğneli sistemler
de az miktarda solüsyon kullanımı ile nanolif üretilebildiğinden sıklıkla tercih edilmektedir.
Nanolif oluşumuna etki eden parametreler, solüsyon, elektro lif çekim ve çevresel olmak üzere
üç ana başlıkta toplanabilir. Elektro lif çekim işlem parametrelerinden biri de akış (besleme)
hızıdır. Akış hızı, şırınga ucundaki iğneden kolektöre (toplayıcı yüzeye) doğru birim zamanda
solüsyon akışını gösteren değerdir. Diğer işlem parametrelerinin sabit olduğu durumda, akış
hızı azaldığında, iğne ucundan kolektöre doğru solüsyon jetinin ulaşma zamanı artar. Solvent
bu esnada tamamıyla buharlaşır ve katılaşır. Birbiriyle kaynaşmayan, ince çaplı lifler meydana
gelir. Akış hızının artması ise, iğne ucundan daha fazla solüsyon çıkışına neden olur. Bu
durumda jet kararsızlaşır ve geniş çap dağılımları ortaya çıkar. Solüsyon miktarı arttıkça
buharlaşması gereken çözücü miktarı da artacağından dolayı iğne ucu ile kolektör arasındaki
mesafede yeterli zaman sağlanamaz ve lifler katılaşamadan kolektöre ulaşır. Bu durumun
sonucu olarak birbirine kaynaşmış liflerin oluşturduğu ağ yapıları meydana gelir. Her nanolif
üretiminde istenilen çapların sağlanabilmesi için optimum akış hızının belirlenmesi gereklidir.
Yapılan deneysel çalışmalara göre; besleme hızı arttıkça nanolif çaplarında kalınlaşma
meydana gelmiştir. Ancak elde edilen çap dağılımları dar bir aralıkta gözlemlenmiştir. Sonuç
olarak her besleme hızı için belirli bir aralıkta çap oluşumunun sağlandığı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Besleme hızı, lif çapı, nanolif, elektro lif çekim.
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A QUASILINEAR SPACE BASED INTERVAL DYNAMICAL SYSTEM AND ITS
QUALITATIVE ANALYSIS
Sümeyye Çakan
İnönü University
– ORCID ID: 0000-0001-8761-8564

ABSTRACT
As is known, it is possible to make some predictions about the course of epidemics, which have
deeply affected humanity in many aspects from past to present, by constituting the
compartmental epidemic models with the help of differential equations and by analyzing the
models through many mathematical tools. On the other hand, in compartmental modeling, to
construct a new and stable model and to acquire its analysis with various aspects is often
difficult and requires deep efforts. Besides that, it may not also always be possible to work or
talk with the exact values of the parameters and unknown functions that make up the model. In
this sense, in addition to presenting the model with its theoretical integrity and stability, it would
be beneficial to take into account uncertainty or lack of information both in the parameters that
reflect the transitions between compartments and in the unknown functions that make up the
compartments. In this process, a way to account for the mentioned lack of knowledge about the
parameters and unknown functions is to consider the possible and suitable value ranges for
them. In this context, imprecise expected values of parameters and unknown functions, it is
useful to consider within a certain interval. So we can talk about how the information ranges in
the parameter and variable values gain more reality to the model.
In this study, it has been proposed a new model with interval approach involving the effect of
quarantine measures applied to the infectious individuals. While the compartmental model is
constructed, it has been considered replacing integer coefficients by interval valued coefficients
to perform a more robust evaluating and analysis related to spreading of disease for uncertain
cases. In this way, it is aimed to present a different interpretation of an interval-valued approach
style into the field of mathematical epidemiology. This approach is based on a coherent
extension of the compartmental modeling techniques involving traditional integer coefficients.
Firstly, the introduction of quasilinear spaces has given place to explain the mathematical frame
of the interval approach used in the substructure of the model, which is the main theme of the
study. As a matter of fact, the set Ω𝐶 (ℝ), which is the source of the interval-valued approach
used to explain uncertain situations in the parameters and in the unknown function values used
in the model, has the structure of quasilinear space. After an overview about quasilinear spaces,
the performance regarding stability of the proposed disease transmission model has been
mathematically analyzed.
Keywords: Quasilinear Spaces, Interval Analysis, Dynamical Systems, Compartmental
Modeling, Stability Analysis
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INVESTIGATION OF THE OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF
CADMIUM OXIDE THIN FILMS OBTAINED BY SILAR METHOD

Gokhan GOKALP
Adıyaman University
– ORCID ID: 0000-0001-6639-563X
Ozge ERKEN
Adıyaman University
– ORCID ID: 0000-0002-6493-3059

ABSTRACT
Research on Transparent Conductive Oxide (TCO) thin film materials is increased rapidly
owing to their wide variety of physical, chemical and mechanical properties. Among TCO thin
films, cadmium oxide-based thin films considerable attention due to its the potential
applications in opto-electronics devices, solar cells, transparent electrodes, sensors, diodes and
phototransistors. These applications are based on its specific optical and electrical properties,
such as high optical transmission in the visible region, wide energy band gap, and low ohmic
resistance. Also, physical properties of thin films depend on production methods. There are
different well-known methods to production of thin films, and each of these methods has
disadvantages or advantages from various aspects. Advantages of the Successive Ionic Layer
Adsorption and Reaction (SILAR) method can be listed as follows; low temperature
workability, easy to apply and reproducible, cost effectiveness and being applicable in large
areas. In this study, the CdO thin films were obtained by SILAR method onto glass substrates
at different cycle numbers. The role of cycle numbers on the optical and electrical properties of
CdO thin films were deeply investigated. The fundamental optical parameters of CdO thin films
were determined with the results of optical transmission and optical absorption obtained from
a UV-Vis spectrophotometer. The Hall measurement was revealed that CdO thin films
exhibited n-type conductivity. From the analysis, it was found that each parameter studied in
this study is depend on the the cycle numbers. It can be stated that CdO thin films are considered
as potential candidate for photovoltaic solar cells applications.

Keywords: CdO thin films, SILAR method, Electrical properties, Optical properties.
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MACHINE LEARNING APPROACHES IN BIOINFORMATIC

Sinem İzdeş Baransel
Van Yuzuncu Yil Universitesi
– ORCID ID: 0000-0002-4134-3398

ABSTRACT
This study was carried out to provide information for the use of deep learning methods in the
field of bioinformatics. Bioinformatics is an interdisciplinary field that develops methods and
software tools which play an important role in the collection, identification, analysis, storage
and classification of biological data, especially in which datasets are big and complex. It
combines biology, chemistry, physics, computer science, knowledge engineering, mathematics
and statistical sciences to analyze and interpret biological data. Biological data is heterogeneous
by its nature and increases exponentially by causing two problems. While the first of the
problems is to store efficient knowledge-information, the second is to provide useful
knowledge-information from heterogeneous data structures.
Machine learning (ML), which has become increasingly popular in recent years, is a method
used in order to predict or classify it by learning information from data. Machine learning
algorithms are applied in sub-fields of bioinformatics such as evolution studies, microarray
studies, systems biology, text mining, and particularly omics studies such as genomics and
proteomics. Machine learning approaches that create a new set of property sets by combining
multiple features based on the dataset are more successful than traditional computer science
techniques and algorithms in solving complex real-world biological problems. The performance
of traditional machine learning algorithms relies heavily on representations of data called
properties. Properties are designed by engineers who have comprehensive domain expertise.
However, due to the size of the data, it becomes increasingly difficult to determine which
features that are more suitable for the given task. With the significant enhancement of
computation skills and the improvement of big data, deep learning (DL) has become one of the
most successful machine learning algorithms in recent years. Deep learning algorithms have an
important place in the field of bioinformatics with the ability to obtain more reliable results in
a shorter time. Using an algorithm inspired by artificial neural networks and hierarchical feature
learning, machine learning approaches can perform data analysis with higher accuracy than
classical statistical methods.
Consequently, nowadays in the age of omics data, machine learning approaches make great
contributions to the field, considering the increasing data volume and complexity of data.
Keyword: Bioinformatics, machine learning, big data
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ŞEBEKEYE BAĞLI BATARYA DEPOLAMALI PV GÜNEŞ ENERJİ
SANTRALLERİNDE GENETİK ALGORİTMAYLA SİSTEMİN İDEAL GÜCÜNÜN
BELİRLENMESİ
Recep TUNA 1, Özgür Turay KAYMAKÇI 2
1

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Fakültesi, 0000-00027003-4981
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 0000-0001-7553-6887

ÖZET
Bu çalışmada amaç, elektrik tüketiminin bulunduğu yerde kurulan PV güneş enerji
sistemlerinin ideal büyüklüğünün, bir tür optimizasyon tekniği olan “Genetik Algoritma”
yöntemiyle bulunmasıdır. Elde edilen sonuçlar, PVSOL yazılımında simüle edilmiştir ve hem
teknik açıdan hem de ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. Bu süreçte fotovoltaik etki ve nasıl
çalıştığı, PV panellerin matematik denklemleri, ülkemizin elektrik dağıtım sisteminin
özellikleri, PV güneş sistemlerinin bağlantı esasları ve ülkemizde bu konuda ilgili yönetmeliğin
bazı önemli maddeleri, batarya depolama teknolojileri, çalışma yapıları ve matematik
denklemleri, şebekeye entegre güneş enerji sistemlerinde nasıl kullanılabildikleri anlatılmıştır.
Bahsedilen bu hibrit enerji santralinin çalışma modları, enerji akışı göz önüne alınarak tüketim
tesisindeki enerji akışı algoritması oluşturulmuştur. Diğer yandan genetik algoritmanın tarihsel
sürecinden, nasıl çalıştığından ve bu tez çalışmasında amaca uygun nasıl kullanıldığından
bahsedilmiştir. Bu tez çalışmasında genetik algoritmanın çok amaç fonksiyonlu genetik
algoritma yöntemi seçilmiş ve uygulanmıştır.

Elde edilen sonuçların akabinde PVSOL

uygulamasında simülasyon yapılmıştır. PVSOL uygulaması tanıtılmış, nasıl kullanıldığı ve bu
tez çalışmasında nasıl tasarım yapıldığı anlatılmıştır. PVSOL uygulamasındaki parametreler
genetik algoritma çıktıları doğrultusunda seçilmiştir. Ürün maliyetleri günümüz üreticilerinden
direkt elde edilmiştir. Tüketim verileri ise hali hazırda kurulmuş bir hibrit PV sistem sahibinin
izniyle online izleme platformundan çekilmiştir. Belirtildiği gibi amaç herhangi bir tüketim
datasında ve tesisin lokasyonu özelinde oluşturulan algoritmanın tepkilerini görmek ve
değerlendirmektir. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, bu algoritma ile pek çok kullanıcı kendi
talepleri doğrultusunda pazarda satılmakta olan panel ve batarya verilerine göre ilgili
değişkenleri güncelleyerek kendilerine en uygun olan sistem büyüklüğünü öğrenebileceklerdir.
En önemlisi de elektrik tüketimi rejimine özel olarak bir değerlendirme yapılmasıdır. Bu
sebeple de uygulanabilir ve ticari fayda sağlayacak bir sonuç ortaya çıkmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, PV, Batarya, Depolama, Enerji, Santral,
Optimizasyon, PVSOL, simülasyon
1. GİRİŞ
Bu çalışmada amaç, elektrik tüketiminin olduğu yerde kurulan PV güneş enerji sistemlerinin
ideal büyüklüğünü genetik algoritma ile hesaplayabilmektir. Bu amaçla kullanılacak sistem
bileşenlerinin teknik verilerine ve güncel fiyatlarına ihtiyaç vardır. Tüm verilerin günlük enerji
akışı içerisine sokulması ve buna göre de belirlenen amaç fonksiyonları çerçevesinde minimize
edilmesi amaçlanmıştır. Amortisman süresi ve sistem kurulum sonrası yeni aylık faturanın
minimizasyonu birlikte çözülmüş ve bu işlemler genetik algoritma kuralları çerçevesinde
yapılmıştır. Elde edilen pareto sonuçlar yorumlanmış ve PVSOL simülasyon programında
çalıştırılmıştır. MATLAB ortamında koşturulmuş genetik algoritma işlemlerinde çıkan
sonuçlar ile PVSOL programından çıkan sonuçlar kıyaslanmış ve yorumlanmıştır.

2. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ YAPISI VE FİYATLAR
Ülkemizde mevcut elektrik altyapısının ve elektrik dağıtımı sisteminin kuralları bilinmeli ve bu
kurallara aykırı enerji akışı oluşturulmaması gereklidir. Dolayısıyla EPDK tarafından
yayınlanan “Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair
tebliğler dikkate alınarak oluşturulmuştur.

2.1. Elektrik Dağıtım Sistemi Yapısı
Ülkemizde elektrik akışı yüksek gerilimden alçak gerilime doğru olacak şekilde planlanmıştır.
Ayrıca topolojik olarak bütün AG dağıtım şebekemiz radyal yapıdadır. Fiziksel yapı ve
yerleşim tipi ne olursa olsun AG seviyesinde her fider tek bir dağıtım transformatöründen
beslenir.

Görsel 1. GES Şebeke Bağlantı Alternatifleri
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Öte yandan meskenlerin kullandığı elektrik birim fiyatlarına ve saatlerine de dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu makalede konu edilen finansal analizde en önemli parametrelerden biri de
şebekeden alınan elektriğin birim fiyatları ve bunlara eklenen vergilerdir. Bu değerler Çizelge
1’de görülmektedir.

Çizelge 1. Tek Terimli 3 Zamanlı Mesken Tarifesi Elektrik Fiyatları (T.C. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (2021)

Kul. A.
Enerji
(kWh)

Saatler

Aktif Enerji
Bedeli (TL)

1
1
1

06.00-17.00
17.00-22.00
22.00-06.00

₺ 0,483646
₺ 0,825687
₺ 0,210117

Dağ. Enerji Elek.
Tüm Vergiler
Bedeli Fonu Tük. KDV Dahil Birim
(TL) Bedeli Ver.
Fiyat (TL)
0,2651 0,70%

5%

18%

₺
₺
₺

0,950804
1,354412
0,628040

Öte yandan kurulacak dağıtık elektrik sisteminin enerji fazlası da şebekeye 0,32TL sabit birim
fiyatla satılacağı bilgisi de not düşülmelidir (EPDK,2021).
2.2. Enerji Akışı ve Çalışma Modları
Bu çalışmada yukarıda belirtildiği üzere AG elektrik dağıtım sistemine bağlı ve batarya
depolama sisteminin entegre olduğu bir PV güneş enerji sisteminin ideal büyüklüğü
hesaplanmaya çalışılmaktadır. Teknik açıdan enerjinin hangi yönlerde akabileceği Görsel 2’de
gösterilmiştir ve buna göre MATLAB ortamında algoritması kurulmuştur.

Görsel 2. Hibrit Solar İnverter Enerji Akış Yönleri (Fronius 2020)
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1 ve 2 numaralı oklar PV panellerden iç tüketim ve şebekeye elektrik akışını, 3 numaraları ok batarya
sisteminden iç tüketime doğru enerji akışını 4 numaralı ok ise şebeke elektriğinden batarya sistemine
doğru enerji akışını göstermektedir.

3. SİSTEM KOMPONENTLERİNİN MATEMATİK MODELLERİ
Bu başlık altında ana bileşenlerin matematik denklemlerinden bahsedilecektir.

3.1. PV Panel Matematik Modeli
Goetsberger’e (2005) göre PV paneller farklı yarı iletken teknolojilerinden üretilebilen ve güneş
ışınımıyla orantılı olarak elektrik enerjisi üreten bir teknolojik üründür. Bu üretilen elektriğin
matematiksel formülleri Kalogirou’ya (2009) göre aşağıdaki gibi görülebilir.

dizi çıkış gücü,

hücre doluluk oranı,

açık devre gerilimi,

kısa devre

akımıdır.

standart test koşullarındaki kısa devre akımı,
devre gerilimi,

standart test koşulları altındaki açık

gerilim – sıcaklık düşümü katsayısı,

akım – sıcaklık düşümü katsayısı,

PV hücre sıcaklığıdır.

solar radyasyon,

çevre sıcaklığı,

, PV hücre normal çalışma sıcaklığıdır.

Bu matematiksel denklemler sayesinde, MATLAB ortamında PV enerji üretim değerleri 24x1
matris yapısında üretilmiştir. (Mathworks, 2021)

3.2. Batarya Matematik Modeli
Bu çalışmada lityum bazlı batarya modeli kullanılacağı öngörülmüştür. Bu doğrultuda
matematiksel denklemler aşağıdaki gibidir (Ashtiani, Toopshekan, Astaraei, Yousefi, 2020).
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Yukarıdaki denklem şarj deşarj döngüsü sürecinde bataryanın doluluğunu yüzdelik olarak
göstermektedir. Bataryanın daha detaylı matematiksel ifadelerine girilmemiştir; çünkü bu
çalışmada amaç bataryanın hangi saatlerde, hangi güç değerleriyle şarj deşarj olacağı ve bu
süreçte doluluk oranının nasıl değişeceğidir.

4. OPTİMİZASYON VE GENETİK ALGORİTMA
Bu bölümde genetik algoritma konusunda bilgiler verilecektir.
4.1. Genetik Algoritma
Doğada, güçlü canlıların hayatta kalması felsefesi üzerine kurulu optimizasyon teknikleri
evrimsel hesaplama başlığı altında toplanmıştır. Genetik Algoritma da bunun iyi bir örneğidir.
Goldberg’e (1989) göre, optimizasyon problemi çözüm yöntemlerinden biri olan Genetik
Algoritma, 1950'li yıllarda ortaya atılmış; pek çok bilim insanının katkılarıyla birlikte bugün,
doğrusal veya doğrusal olmayan, tek veya çok değişkenli, sürekli veya süreksiz optimizasyon
problemlerinin çözümünde kullanılabilir bir yöntemdir.
Çakar’a (2009) göre algoritma çalışırken büyüklüğü belirlenen bir nüfus içinden bireylerin
rastgele seçilip genetik operatörlere sokulması, ardından belirlenen bir uygunluk kıyasına göre
seçilmeleri ve yeni nesiller oluşturmaları şeklinde ilerler. Her yeni nüfus, amaca daha yakın
sonuçlar verir ve bu şekilde en ideal noktaya ulaşılır. Doğada güçlü – ideal olanın hayatta
kalması ve yeni nesilleri oluşturması sürecinden esinlenilmiştir.
Mitchell’e (1999) göre genetik algoritma terminolojisinde kullanılan bazı ifadeler ve
açıklamaları aşağıdaki gibidir:
-

Nüfus: Problemin çözümünün arandığı sınırlar içindeki tüm bireylerin oluşturduğu
kümeye, nüfus denir.

-

Birey: Nüfus içindeki her bir elemana, birey denir.

-

Nesil: Nüfus içinden seçilip işleme sokulan bireyler, uygunluklarına göre eşlenip yeni
bireyler ortaya getirmeleri durumunda yeni nesil oluşur. Eski bireylerin tümü bir
nesilken yeni bireylerin tümü de başka bir nesildir.
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Çocuk ve Ebeveyn: Eski nesil içinde işleme girip yeni bireyler oluşturulması sürecinde
yeni nesildeki bireyler çocuk, bunları oluşturan eski nesil bireyleri ise ebeveyn olarak
isimlendirilir.

-

Uygunluk: Nüfus içinde seçilen bireyler bir amaç çerçevesinde değerlendirilirler. O
amaç da uygunluk fonksiyonu veya uygunluk olarak isimlendirilir.

-

Çaprazlama: Nüfus içindeki bireylerin uygunluğa göre sıralandıktan sonra yeni nesiller
oluşturmak için çaprazlanırlar ve bu şekilde yeni nesiller veya çocuklar oluşur.

-

Mutasyon: Çaprazlama işlemi ardından ortaya çıkan yeni bireyler üzerinde, rastgele
değişiklikler yapılabilir. Bu değişikliklere mutasyon denir.

Genetik Algoritmanın çalışma adımları ise aşağıdaki gibidir:
1. Başlangıç nüfusu oluşturulur. Sınırlar belirlenir ve rastgele bireyler seçilir.
2. Seçilen bireylerin uygunlukları – güçleri hesaplanır ve bireyler buna göre sıralanır.
3. En uygun bireyler rastgele seçilirler ve genetik operatörlere girerek yeni nesiller
oluşturulur.
4. Yeni nesiller eski nesillerle yer değiştirir ve bu işlemler sürekli tekrar eder.
5. Önceden belirlenen durma kriterleri sağlandığında işlemler durdurulur ve en iyi sonucu
veren bireyler ve bu bireylerin uygunluk değerleri problemin çözümünü verir.
4.2. Genetik Algoritmanın Bu Çalışmada Kullanılması
Bu makalede amaç, elektrik tüketen bir kullanıcının elektrik tüketim rejimine bakarak,
bulunduğu bölgenin güneşlenme değerlerini gözeterek ve kullanmak isteyeceği panel ve
batarya teknik özelliklerini dikkate alarak, ihtiyaç duyacağı sistemde kaç adet PV panel ve kaç
adet batarya kullanacağı sonucunu vermektir. Gerçekçi sonuçlar ile çalışılmış, buradan elde
edilen değerler ile kurulacak sistem, PVSOL programında ile simüle edilerek başarısı
incelenmiştir.
Amaç fonksiyonun oluşturulmasında, en temelde kullanılacak ürünler olan PV panel ve batarya
özellikle incelenmiştir. Seçilecek PV panel konusunda herhangi bir engel yoktur. PV panellerin
üretim değerini hesaplayabilmek için kullanılan denklemde ihtiyaç duyulan veriler, tüm PV
panellerin kataloğunda mutlaka belirtilen verilerdir. Bu sayede farklı panelleri bu çalışmada
kullanmak mümkün olacaktır.
PV paneller için belirttiğimiz bu durum bataryalar için de geçerlidir. İlgili değişkenleri
güncelleyerek bu sistemde farklı marka model ürünleri değerlendirmek mümkün olacaktır.
Hemen ardından tesisin elektrik tüketim rejimini gösteren saatlik veriler girilmelidir. Nitekim,
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saatlik PV panel üretim verileri üretilecektir ve bunların arasında kurulmuş olan ilişki sayesinde
enerji akışı oluşacaktır. Şebekeden elektriğin çekildiği saatlerde ilgili birim fiyatla
değerlendirmeye sokulacaktır, elektriğin şebekeye satıldığı saatlerde ise günümüzün ilgili
kurumlarının ilgili yönetmeliklerine göre belirlenen birim fiyatla satıldığı yönünde hesaplama
yapılacaktır (Aycı, Öğüt, Özen, İşgör, Küfeoğlu, 2021). 24 saatlik bir döngü oluşturulacak ve
sonuç bir yıla ölçeklendirilerek değerlendirilecektir.
Bu çalışmada iki farklı amaç fonksiyonu oluşturulmuştur. Bunlar, amortisman süresi
minimizasyonu ve yeni faturanın minimizasyonu fonksiyonlarıdır.

4.2.1. Amortisman Süresi
Amortisman süresi, minimize edilmek istenen sonuçlardan biridir. Amortisman süresi sistemin
yatırım maliyetinin kazanılabileceği süredir (Rudolf, Papastergiou, 2013). Bu sebeple sistem
kurulduktan sonraki yıllık kazançlar bilinmelidir.
Sistem büyüdükçe yatırım maliyeti büyüyecektir. Elektrik tüketim gücünün çok üzerinde bir
sistem kurulması halinde şebekeye satılacak elektriğin birim fiyatının satın alınan birim
fiyatlara göre ucuz olması sebebiyle kazanç yüksek olmayacaktır. Dolayısıyla, yıllık kazanç
artış miktarı sistem maliyet artış miktarına kıyasla daha az olacaktır. Bu durum amortisman
süresini uzatacaktır.

4.2.2. Yeni Fatura Minimizasyonu
Algoritma, 24 saatlik döngü sonunda 1 günlük eski fatura ve 1 günlük yeni fatura değerleri
çıktısı vermektedir. Sistem kurulumu sonrası şebekeye elektrik satışı çok yüksek olduğunda
yeni fatura negatif değerler almaya başlar. Bu sebeple mutlak değer içinde yeni faturayı
minimize etmeye çalışarak 0’a yaklaştırmak mümkün olabilir. Bu sebeple, aylık yeni fatura
mutlak değer içerisinde minimize edilmeye çalışılmıştır.
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Yukarıdaki iki amaç fonksiyonun aynı anda minimize edilmeye çalışılması çok amaçlı genetik
algoritma sayesinde mümkündür. Çıktı olarak da pareto sonuçları sunulmaktadır. Yani en ideal
sonuçların bir arada olduğu bir çıktı görülmektedir.
Alınan sonuçları farklı bir ortamda simüle ederek ve inceleyerek algoritmanın düzgün çalışıp
çalışmadığını incelemek için PVSOL programı kullanılması öngörülmüştür. Buradaki batarya
sayısı ve modeli, PV panel sayısı ve modeline sadık kalınarak sistem tasarlanacak ve çıktıları
incelenecektir.

4.3. Algoritma ve Parametreler
Bu çalışmada seçilen tüketim merkezi bir evdir ve mesken tarifesinde belirtilen fiyatlara göre
elektrik faturası ödenmektedir. Saatlik elektrik tüketim verileri Görsel 3’teki gibidir.

Elektrik Tüketimi (W)

Saatlik Elektrik Tüketimi
6000
4000
2000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223

Günün Saatleri

Görsel 3. Tüketim Tesisinin Saatlik Elektrik Tüketimi

Bu çalışmada kullanılması öngörüle PV panel Solartürk 400W monokristal PV panellerdir.
Teknik özellikleri Çizelge 2’deki gibi görülebilir.

Çizelge 2. PV Panel Verileri (Solartürk, 2020)

72 Hücreli - Monokristal PV Panel
Nominal Güç (Wp)
Nomianl Güç Gerilimi (V)
Nomianl Güç Akımı (A)
Açık Devre Gerilimi (V)
Kısa Devre Akımı (A)
Modüle Verimliliği (%)
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) (%/°C)
Sıcaklık Katsayısı (Voc) (%/°C)
Sıcaklık Katsayısı (Isc) (%/°C)
Nominal İşletim Hücre Sıcaklığı (°C)
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Bu çalışmada kullanılması öngörülen batarya modülü de BYD marka HVS serisi bataryadır.
Teknik özellikleri Çizelge 3’teki gibidir.
Çizelge 3. Batarya Verileri (BYD,2020)
Batarya Modülü
BYD-HVS (5,56kWh, 102,4V)
Modül Sayısı
2
3
4
Kullanılabilir Enerji
5,12 kWh
7,68 kWh
10,24 kWh
Maksimum Çıkış Akımı
25A
25A
25A
Geçici Maks Akım
50A, 5s
50A, 5s
50A, 5s
Nominal Gerilim
204V
307V
409V
Çalışma Gerilimi
160-240V
240-360V
320-480V

Seçilen tüketim merkezinin coğrafik koordinatları 41.193 kuzey paraleli ve 27.770 doğu
meridyenidir. Bu coğrafik konumun güneşlenme verileri Çizelge 4’teki gibidir.

Çizelge 4. Seçilen Konumun Aylara Göre Saatlik Güneşlenme Tablosu (Wh/m²) (Globalsolaratlas, 2021)
Saat
Ock
Şub Mart Nis. May Haz. Tem
Ağs
Eyl
Ekm Kas
Arlk
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

7

52

115

80

14

14

128

223

296

317

226

115

18

7-8

9

55

159

256

328

409

448

403

308

181

62

8

8-9

141

202

261

344

413

505

541

502

415

296

200

127

9-10

234

276

329

411

478

573

617

577

476

357

266

213

10-11

275

314

380

451

515

593

650

611

499

391

297

250

11-12

290

333

394

456

524

577

649

609

487

384

310

363

12-13

289

333

390

448

512

540

621

593

469

375

322

262

13-14

284

327

384

439

500

513

600

573

439

365

314

250

14-15

259

311

363

410

478

495

577

547

410

341

287

227

15-16

197

269

310

353

432

462

539

506

368

276

208

158

16-17

48

185

253

299

363

417

489

443

306

131

28

18

20

112

191

280

351

411

342

114

4

16

92

203

226

62

9

2

6057

6765

4408

3118

2296

1777

17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Toplam

2026

2627
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Burada farklı marka model ürünler kullanılmak istendiğinde ilgili parametrelerin algoritmada
değiştirilmesi yeterli olacaktır.
Genetik algoritma parametrelerinden nüfus büyüklüğü 100, alt sınır [0,2] üst sınır [100,100],
değişken sayısı 2 ve maksimum nesil sayısı 100 olarak seçilmiş ve algoritmaya girilmiştir.
Çizelge 5. Optimizasyon Sonucu Pareto Sonuçlar

Sonuç Amortisman Süresi yıl
1
15,22
2
13,21
3
34,67
4
11,60
5
11,53
6
11,45
7
11,44
8
11,52
9
11,38
10
11,38
11
11,53
12
11,38
13
11,42
14
13,20
15
11,41
16
11,51
17
11,47
18
15,22
19
11,43
20
11,5
21
11,44
22
34,38
23
11,5
24
11,41
25
11,41
26
11,47
27
11,44
28
11,4
29
11,57
30
11,53
31
11,42
32
11,49
33
11,39
34
11,48
35
11,41
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Yeni Fatura (TL) PV Panel Sayısı Batarya Sayısı
0,0014
29,25
3,7359
0,0034
32,65
2,7548
0,0000
27,66
11,1022
0,0967
34,62
2,0236
22,2652
35,62
2,0028
61,1320
37,28
2,0030
111,7050
39,43
2,0014
27,4596
35,84
2,0010
181,2350
42,39
2,0005
173,3437
42,05
2,0009
16,1205
35,36
2,0060
167,8607
41,82
2,0070
55,4314
37,03
2,0015
0,0222
32,65
2,7544
142,1557
40,72
2,0014
35,6553
36,19
2,0011
80,9765
38,12
2,0010
0,0011
29,25
3,7362
118,8295
39,73
2,0005
42,5314
36,48
2,0015
106,8493
39,22
2,0020
0,0005
27,66
10,9962
47,7947
36,71
2,0012
136,3933
40,48
2,0005
144,9801
40,84
2,0005
76,1291
37,91
2,0012
100,9784
38,97
2,0005
149,6747
41,04
2,0009
2,7407
34,76
2,0110
12,2252
35,17
2,0094
123,8837
39,95
2,0009
56,3917
37,07
2,0014
163,5040
41,63
2,0008
67,7457
37,56
2,0013
136,3703
40,48
2,0005
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Bu çalışmada, yukarıdaki veriler kullanılarak koşturulan algoritma sonucunda PV panel sayısı
ve batarya sayısı için Çizelge 5’teki gibi pareto sonuçlar çıkmıştır.
Çizelge 5’teki sonuçları şu şekilde yorumlanabilir. Panel ve batarya sayısının arttığı sonuçlarda
maliyetlerin de arttığı görülüyor. Ayrıca sonuçların ondalık değerlere sahip olması sebebiyle
buradaki değerlere yaklaşık bir sonuç seçilmesi gerekmekte. Öte yandan bu güç değerlerinde
en uygun inverter-pv panel bağlantısı nasıl yapılabilir sorusu da düşünülerek karar verilmesi
gerekmektedir. 1 nolu sonuçta PV panel sayısı 30 civarında ve batarya sayısı da 4 civarındayken
yeni fatura parametresinin ve amortisman süresi parametresinin ortalama bir değer aldığı
görülmektedir. Bu sebeple 1 numaralı sonuç üzerinden hareketle simülasyon yapılmasına karar
verilmiştir. Fakat kurulum maliyetinin daha düşük tutulması istenirse bu yönden daha başarılı
sonuçlar veren çıktılar seçilebileceği gibi faturanın minimize edilmesi istenirse bu yönden daha
başarılı sonuçlar veren çıktılar da seçilebilir. Her iki durumda da diğer amaçtan uzaklaşıldığı
açık bir şekilde görülmektedir.
PVSOL’de simülasyon yapılabilmesi için mevcut kullanımda olan ürünlerin seçilmesi
gereklidir. Solar hibrit inverter olarak bu çalışmada 1 numaralı çıktı baz alındığında 10kW
gücünde bir inverter seçilmesi gerektiği görülmektedir. Fronius Symo Gen24 10.0 Plus
kullanılması planlanmaktadır.
Bu inverterin teknik kılavuzuna bakıldığında giriş, çıkış güç değerlerinde bir uyumsuzluk
olmadığı görülmektedir. 2 MPPT ve 3 dizi girişi olması sayesinde 24 adet PV panelin 15+15
adet şeklinde 2 dizi halinde bire adet MPPT’ye bağlanması mümkündür. Bu bağlantı şeklinin
akım, gerilim ve güç sınırları açısından bir problem yaratmadığı görülmektedir.
Öte yandan 1 adet BYD marka 10.24kWh bataryanın da bu inverterle bağlanmasında teknik bir
problem olmadığı görülmektedir.
Bu çalışmada 1 numaralı çıktıdan hareketle batarya sayısı 4, panel sayısı da 30 olarak
seçilmiştir. PVSOL’de tasarım bu tercihler doğrultusunda yapılmıştır.

4.4. PVSOL’de Simülasyon
Bu bölümde PVSOL simülasyon programı genel hatlarıyla konu edinmiştir.
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4.4.1. Genel Bilgiler
PVSOL, “Valentine Software” şirketinin ürettiği, PV paneller ile üretim simülasyonlarının
yapıldığı bir bilgisayar programıdır. Güneş radyasyonu değerlerini coğrafik koordinatlara bağlı
olarak profesyonel veri tabanlarından çekmektedir. 3 boyutlu yapıların tasarlanmasına imkân
vermektedir. Kendi veri tabanında bulunan pek çok marka ve modelde PV panel ve bataryayı
doğrudan tasarımda kullanmaya olanak tanır. Eğer yeni çıkan bir ürün kullanmak istenirse ve
bilgiler kütüphanesinde yer almıyorsa kullanıcı kütüphaneye bu ürünleri ekleyebilir. Bu
noktada tabi ki ürünlerin teknik kılavuzunda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde
kütüphaneye girilmesi gerekmektedir. Yapılan tasarım sonrasında inverter konfigürasyonu da
doğru şekilde yapıldıktan sonra elektrik şebekesi tarifesi de mevcut tarifeler arasından seçilir
veya yoksa detaylı bir şekilde oluşturulabilir. Sistemin kurulum maliyeti, yıllar içerisinde
paranın uğrayacağı enflasyon gibi finansal parametreler de girildikten sonra detaylı bir fizibilite
raporu çıktısı alınabilir.

4.4.2. Bu Çalışmanın Simülasyon Sonuçları
Bu çalışmada kullanılan tüm ürünlerin modelleri ve sayıları, tesisin coğrafik konumu ve elektrik
tüketim verileri girilmiş ve modellenmiştir. Simülasyondan, temsili bir 3 boyutlu model resmi
Görsel 4’te görülebilmektedir.

Görsel 4. PVSOL’de yapılan 3 Boyutlu Tasarımdan Bir Kare

PVSOL’de belirtilen tüm detaylar girilerek üretilen simülasyon sonucunda Çizelge 6’daki gibi
sonuçlar elde edilmiştir.
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Çizelge 6. Aylık Enerji Akışı ve Fatura Etkileri

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Tüketim
(kWh)
1326,12
1197,79
1326,12
1283,34
1326,12
1283,34
1326,12
1326,12
1283,34
1326,12
1283,34
1326,12

Enerji Üretimi
(kWh)
666,74
728,73
1099,19
1531,34
1793,85
1748,41
1904,06
1696,58
1383,49
993,19
743,28
588,81

Eski Elektrik
Faturası (TL)
1397,83
1262,56
1397,83
1352,74
1397,83
1352,74
1397,83
1397,83
1352,74
1397,83
1352,74
1397,83

Yeni Elektrik
Faturası (TL)
841,04
717,64
691,52
505,16
440,23
405,74
397,07
478,35
562,61
733,06
781,55
866,75

PVSOL yazılımının ürettiği sonuçlar Çizelge 6’daki gibi incelendiğinde GA ile hesaplanan yeni
faturayla simülasyon sonucu ortaya çıkan yeni fatura arasında bir fark olduğu görülmektedir.
Bu farkın temel sebeplerinden bazıları, bu çalışmada algoritma için kullanılan enerji kıyaslama
döngüsünün bir günlük verilerden oluşması ve bunun bir yıla ölçeklenmesi, ayrıca radyasyon
verisi olarak da 21 Mart güneşlenme değerlerinin kullanılmasından kaynaklıdır. Bu çalışmada,
sadece 1 günlük verilerden hareketle kurulması gereken sistem büyüklüğü hakkında yaklaşık
ve gerçekçi bir sonuca ulaşılabilmektedir. Öte yandan PVSOL programında yılın her gününün
ve her saatinin verileri ücretli veri tabanlarından çekilmekte ve bu şekilde detaylı hesaplamalar
yapılması sağlanmaktadır.

Çizelge 7. PVSOL Simülasyonu Sonucu Finansal Analiz

Toplam Yatırım Maliyeti (TL)
Amortisman Süresi (Yıl)
Elektrik Üretim Maliyeti (TL)

257142,86
8
0,92

Öte yandan amortisman sürelerindeki farkın sebebinin de yıllık enflasyon hesabından
kaynaklandığını belirtmek gerekir. Bu çalışma simülasyon sonuçlarından da anlaşılacağı üzere,
algoritma daha fazla detayla geliştirildiğinde alınacak sonuçlar gerçek hayat sonuçlarına daha
fazla yaklaşacaktır.
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Bu çalışmada genetik algoritma kullanılarak kurulacak optimum enerji sistemi
büyüklüğünün nasıl bulunduğu gösterilmiştir. Genetik algoritma çıktısı ile PVSOL’de yapılan
simülasyon sonuçları yan yana getirilmiş ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Görülmüştür ki bu
algoritma kullanılarak herhangi bir tesisin lokasyon, saatlik elektrik tüketimi, kullanılmak
istenen PV panel ve batarya verileri girildiğinde elektrik faturasının minimize edildiği en düşük
kurulum maliyetli batarya depolamalı PV güneş enerji sistemi büyüklüğü bulunabilmiştir.
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ISOLATION OF BIOMETABOLITES FROM ENDOPHYTIC FUNGUS
ASSOCIATED WITH Gymnosporia emarginata (Willd.) Thw. FOR THEIR
THERAPEUTIC AND SILVER NANOPARTICLE SYNTHESIS PROSPECT.

Debasish Sahoo
Raipur Institute of Technology, CSVTU, Raipur, Chhattisgarh, India
ORCID ID - 0000-0003-0611-2479
ABSTRACT
Background: The endophytic fungus plays a very importnat role in the physiology and
biochemistry of plants. These are natural harbouring organisms that lives symbiotically within
the plant cells have many prospects that can be explored for human need.
Method: The experimental studies is based on the isolation of biometabolites, qualitative
characterisation of different bioactive compounds from endophytic fungus isolated from the
leaf sample of Gymnosporia emarginata (Willd.) Thw. In-vitro antimicrobial, anti-oxidant and
anti-inflammatory properties along with potential for green synthesis of silver nano-particles
for different fungal extracts were also studied. The invitro studies were also concluded for
extracts and nano-particles. The fungal extracts were also screened for reduction activity of
various azodye such as Methyl red, Methyl yellow, Congo-red, etc.
Result: Nigrospora sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Colletotrichum sp., are different
endophytic fungus isolated from leaf sample of Gymnosporia emarginata. The extracts isolated
from Nigrospora sp. had better anti-microbial, anti-oxidant and anti-inflammatory activity as
compared to extracts isolated from other endophytic fungus. The extract from Alternaria sp.
had potential for production of silver nano-particles from molecular Silver nitrate solution
which was purified and characterised by UV-Vis spectral analysis (peak at 420nm-450nm) and
morphology study was studied by Electron microscopy. The silver nano-particles thus produced
were variable in size with size varying from 40nm-80nm. Extracts from the Cladosporium sp.,
Alternaria sp., Colletotrichum sp. have shown promising bio-remedial activities for azodye
reduction against the test azodyes.
Conclusion: . In recent years, study of endophytic fungus, their metabolism and enterprise for
production novel biological active compounds that have therapeutic, bioremedial activity and
in agriculture can be better explored. This can be potential bioreactor for bio-production of
metabolites, enzymes and other biological products and caters diverse application.
Keywords: Endophytic fungus, Therapeutic, Nano-biological and Bio-remedial activity.
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SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİ TEDAVİSİNDE ÖN VE ARKA
YAKLAŞIMLAR ARASINDAKİ FARKLAR
Differences Between Anterior and Posterior Approaches in the Treatment of Cervical
Spondylotic Myelopathy
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Giriş
Servikal miyelopati, 4 esktremitesinin plejisinden, şiddetli motor ve duyu kaybına kadar
gidebilen ağır bir klinik tablodur. Tedavisi için optimal yaklaşımın seçimi hasta bazlı olmakla
birlikte bazı hastalarda bu seçim zor olmaktadır. Anterior ve posterior yaklaşımlar arasındaki
“hasta sonuçlarındaki’’ farklılıklar ise belirsizliğini korumaktadır.
Metodlar
Kliniğimizde 2015-2021 yılları arası tedavi edilen semptomatik servikal myelopatili hastalar
değerlendirildi. Demografik, komorbidite, sosyoekonomik ve diğer ölçümleri, başlangıçta ve
postoperatif 3. ve 12. aylarda anterior ve posterior yaklaşım grupları arasında geriye dönük
olarak karşılaştırıldı.
Sonuçlar
70 hastada (45 [%64.2] anterior ve 25[%35.7.] posterior yaklaşım) yaş, komorbiditeler,
miyelopati şiddeti, işsizlik ve hastanede kalış için yaklaşımlar arasında önemli temel farklılıklar
gözlemlenmedi. Ortalama yaş anterior yaklaşımda 65.4 yıl, posterior yaklaşımda ise 67.8
yıldır. Her iki grupta ek komorbiteler en sık kardiyak sorunlardı. Sigara içme özellikle
erkeklerde yüksekti (anterior 15, posterior 10 hasta aktif sigara içicisi). Hastanede kalış süreleri
anteriorda ortalama 4 gün iken, posterior yaklaşımda ortalama 6 gündü. Yara yeri sorunu
anterior yaklaşımda görülmedi, posterior yaklaşımda 3 hastada görüldü, bunlar basit pansuman
yöntemleri ile düzeltildi. Hiçbir hastada takip süresinde mortalite görülmedi. Ameliyat sonrası,
anterior yaklaşım hastalarında önemli ölçüde daha düşük Boyun Engellilik İndeksi (Neck
disability indec: NDI) vardı (p<0,001) ve daha fazla oranda anterior yaklaşım ile NDI'de klinik
iyileşme görüldü (p=0,002). Anterior yaklaşım hastalarında yine de başka bir değerlendirme
skoru olan modifiye Japon Ortopedi Birliği (mJOA) skorları 3. ve 12. ayda posterior yaklaşıma
göre daha yüksekti (sırasıyla p<0.001 ve p=0.022).
Sonuç
Servikal spondilomyelopati cerrahisi hasta bazlı değerlendirilmesine rağmen, ön veya arka
yaklaşım seçilmesinde patolojinin cerrahi olarak çözümü karar vermede önemlidir. Anterior
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yaklaşımlar daha çok servikal disk veya osteofitik basılara bağlı myelopatilerde tercih edilirken,
posterior yaklaşım servikal stenoz hastalarında tercih edilmektedir. Amaç spianl kanalı
genişletmek, medulla spinalisin optimum dekompresyonunu sağlamaktır.
Anahtar Kelimler: Servikal, miyelopati, anterior, posterior

Introduction
Cervical myelopathy is a severe clinical picture that can range from plegia of 4 extremities to
severe motor and sensory loss. Although the selection of the optimal approach for treatment is
patient-based, this choice is difficult in some patients. Differences in “patient outcomes”
between anterior and posterior approaches remain unclear.
Methods
Patients with symptomatic cervical myelopathy treated in our clinic between 2015 and 2021
were evaluated. Demographic, comorbidity, socioeconomic and other measures were compared
retrospectively between anterior and posterior approach groups at baseline and at 3 and 12
months postoperatively.
Results
In 70 patients (45 [64.2%] anterior and 25 [35.7%] posterior approach), no significant baseline
differences were observed between approaches for age, comorbidities, myelopathy severity,
unemployment, and hospital stay. The mean age is 65.4 years for the anterior approach and 67.8
years for the posterior approach. Additional comorbidities in both groups were most common
cardiac problems. Smoking was particularly high in males (anterior 15, posterior 10 active
smokers). While the average hospital stay was 4 days in the anterior approach, it was 6 days in
the posterior approach. Wound site problem was not seen in the anterior approach, it was seen
in 3 patients in the posterior approach, which was corrected with simple dressing methods.
There was no mortality in any patient during the follow-up period. Postoperatively, anterior
approach patients had a significantly lower Neck Disability Index (NDI) (p<0.001) and a
greater proportion of anterior approach patients had clinical improvement in NDI (p=0.002).
The modified Japanese Orthopedic Association (mJOA) scores, which is still another
assessment score, were higher in patients with the anterior approach compared to the posterior
approach at 3 and 12 months (p<0.001 and p=0.022, respectively).
Conclusion
Although cervical spondylomyelopathy surgery is evaluated on a patient basis, surgical
resolution of the pathology is important in deciding when choosing an anterior or posterior
approach. While anterior approaches are mostly preferred in myelopathy due to cervical disc or
osteophytic compressions, posterior approach is preferred in patients with cervical stenosis. The
aim is to widen the spinal canal and to provide optimum decompression of the spinal cord.
Keywords: Cervical, myelopathy, anterior, posterior
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PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF MELISSA OFFICINALIS L. (LEMON BALM)
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ABSTRACT
Melissa officinalis L. (lemon balm) is a medicinal plant related to mint family Lamiaceae which
has long been used in Traditional Medicine in many places around the world especially the
European and the Iranian Traditional Medicine. Lemon palm additionally broadly utilized as a
vegetable and to add flavor to dishes other than treatment of several and many diseases. Its oval
shaped leaves that have a mild lemon aroma are the most usable part in medicinal preparation.
Lemon balm contains many chemicals and active compounds such as phenolic compounds
polyphenols, phenolic acids, triterpenes, flavonoids and tannins. Some compounds have
medical efficacy in suppressing the growth of some viruses and bacteria while others seem to
have sedative and calming effects. Although people used to consume lemon palm as a treatment
of many conditions like insomnia, anxiety, stress, reducing cholesterol, cold sores and many
other diseases, but there is no enough scientific evidence to support those uses. However, lemon
balm considered to be a safe plant when consumed in amounts found in foods or as a maximum
dose 500 mg supplement for up to 6 months. Although Melissa officinalis L. has a lot of
benefits, it is also having many serious side effects such as heart rate alterations and many drug
interactions. In the present study, we aimed to investigate the pharmacological effects of
Melissa officinalis L.
Keywords: Melissa officinalis L., lemon balm, herb, pharmacology.
1. INTRODUCTION
Melissa officinalis L. (lemon balm) is a medicinal plant related to mint family Lamiaceae which
has long been used in Traditional Medicine in many places around the world especially the
European and the Iranian Traditional Medicine. The name Melissa is related to the Greek word
“melissophyllon” which means honeybee. Melissa officinalis L. was native to northwestern
Africa, southern Europe, the Canary Islands, and western Asia, but now it is distributed widely
due to its adaptability to different climate, environments and soils. According to its wide
distribution Melissa officinalis L. could be known in many alternative names such as blue balm,
balm mint, common balm, heart's delight, English balm, garden balm, honey plant, cure-all,
dropsy plant, mountain balm, sweet balm and sweet Mary. This lemon scented plant attracts
bees and butterflies. The seeds of this plant have dark brown color and they won't be ready to
be collected until they get dark. Lemon balm flowers have approximately size about 1 cm, grow
from the leaf axils in semi verticil shape and could be yellow, white, pink, purple or blue in
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color. Lemon Balm is perennial herb with edged, branches, sparsely haired stalk that grow to
have a high between 50 cm to 80 cm and flowers mostly in summer months from June to
September. The most usable part in medicinal preparation is lemon balm leaves that have an
oval to heart shape and mild lemon aroma. The major compounds of Melissa officinalis L.
essential oil are volatile compounds such as monoterpenes and sesquiterpenes citrals (i.e.,
geraniol, citronellal 39.47%, thymol and β-caryophyllene 2.37%). According to the researches
of phytochemical examinations of the Melissa officinalis L. leaves the following main
compounds has been detected: triterpenes, and phenolic compounds such as polyphenols,
phenolic acids (rosmarinic acid 4.1%, caffeic acid), flavonoids (quercitrin, rhamnocitrin,
luteolin) and tannins. The rich phenolic content of lemon balm is mostly responsible for its
therapeutic effects and well-known to have antioxidant potential.
2. MEDICAL INDICATIONS AND USES
2.1. ANXIETY AND ANTIDEPRESSANT PROPERTIES
A published study in the journal Nutrients stated that Lemon balm could reduce anxiety, act as
anxiolytic and antidepressant facilitate the falling in sleep and decrease GIS that related to
mental state. The modern studies suggested that phenolic rosmarinic acid in lemon balm
increase the concentration and the activity of (GABA) gamma-aminobutyric acid
neurotransmitter in the brain. Low levels of GABA neurotransmitter associated with anxiety
and mood disturbances. The antidepressant effect is believed to be due to lemon balm ability in
regulating serotonin (5-HT) turn over in the brain. Another study in Australia concludes reduced
stress and improved mood in a group of healthy adults whom were given 0.3 g Mellissa
containing drink.
2.2. INSOMNIA
Sleep apnea and insomnia normally accompanied with anxiety and depression and they are
common features of menopause and stress. Rosmarinic acid in lemon balm relief anxiety by
increasing GABA levels in the brain and reduces the effect of restlessness and delivers a mild
sedative effect by acting directly on GABA receptors in the brain. A study conducted at the
University of Milan proved that a combination of Melissa Officinalis and Valeriana Officinalis
normalize GABA levels and improve sleep in mild to moderate insomnia patients.

2.3. COLD SORES
Many studies showed the effect of Melissa Officinalis in treating many kinds of viruses
associated with common cold and influenza such as corona viruses, rhinoviruses and hepatitis
B. The presence of rosmarinic acid, caffeic acid and ferulic acid in lemon balm believed to be
the main components related to antiviral effects. New assessments on lemon balm extract detect
that Melissa Officinalis is very effective against herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type
2 (HSV-2) that cause cold sores and some cases of genital herpes. The experiments show that
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rosmarinic acid is virucidal when given in 100 µg/ml to herpes simplex virus in which it inhibits
the attachment, replication and the expression of viral protein especially in the people who have
resistance against standard antiviral drugs like acyclovir. Topical treatment could be suitable
for herpetic infections.
2.4. GASTROINTESTINAL PROBLEMS
Upset stomach, dyspepsia, irritable bowel syndrome (IBS) and acid reflux (heartburn) are of
the most widely spared diseases from the past until now. The ancient people were used Melissa
Officinalis as a treatment for gastro-intestinal tract (GIT) reflex and flatulence. Nowadays there
is growing evidence that lemon balm could use to relief GIT problems. A study applied in Iran
2018 on rats with hydroalcoholic extract of the plant evaluate the antispasmoic and relaxing
effect of citrals, beta-caryophyllene and phenolic compounds (rosmarinic acid) due to many
mechanisms. Those mechanisms involve that relaxing smooth muscles in intestine by acting on
Ca+2 channels and muscarinic receptors and this could be equal to verapamil relaxing effect.
2.5. ALZHEIMER'S DISEASE
An early study suggest that lemon balm extract have improve the dementia and cognitive
functions that occur in progression of mild to moderate Alzheimer's patients by acting on
cholinergic receptors and reduce brain plaques. The acetylcholine neurotransmitter considered
as a main cause for short term deficit in those patients. Finding a natural source to inhibit
Alzheimer’s disease progression is a promising future especially when it is considered to be a
safe source. Another study suggests that giving 500 mg of Melissa Officinalis extract is safe,
well tolerated and could help in prevent worsening of AD while using lemon balm oil as
aromatherapy reduce agitation and improve the quality of life in AD patients.
2.6. ANTIHYPERLIPIDEMIC AND ANTIGLYCEMIC EFFECT
High cholesterol and lipid levels such as low-density lipoprotein (LDL), very low-density
lipoprotein (VLDL), and triglyceride (TG) are risk factors for cardiovascular, atherosclerosis
and metabolic disorders. A study on diabetic rats that treated with hydroalcoholic extract of
Melissa officinalis in Iran shows significant decrease in low-density lipoprotein (LDL),
triglyceride (TG) and in blood glucose levels and increase in high level lipoprotein (HDL) after
treatment for four weeks. Those effects were due to the presence of flavonoid compounds in
lemon balm. The same results were found when insulin resistance high-lipid fed mice and in
cholesterol fed rabbits were treated with lemon balm extract in other studies. Melissa Officinalis
is full of phenolic contents, flavonoids, rosmarinic and gallic acid which are known to have
antioxidant activity in which it decreases the oxidative stress by increasing the activity of
protecting enzymes such as GSH and CAT. Melissa Officinalis could be stronger or at least
have same antioxidant effects comparing to vitamin C and B.
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2.7. CARDIOPROTECTIVE EFFECTS
According to a study conducted to explain the effect of Melissa Officinalis toward
cardiovascular system, rosmarinic acid due to its anti-inflammatory and anti-oxidant activity
has affected the cardiovascular system in positive way. The effect was related to its ability to
inhibition of angiotensin converting enzyme (ACE) which plays a main role in hypertension. It
is also promote the production of nitric oxide which act as vasodilator. Melissa Officinalis also
contain quercetin that known of its positive effect on cardiovascular system and as
antihypertensive and anti-atherosclerotic agent.
2.8. UNCONFIRMED BENEFITS OF LEMON BALM
Rich content of phenol and flavonoids may have a role in protecting the liver against oxidative
stress and improving its function by increasing glutathione levels in the body. In the same
mechanism it may protect neurons and neurological functions but further assessments are
needed in this field.
3. DOSAGE AND PREPARATION OF LEMON BALM
Lemon balm is an over the counter (OTC) supplement that are found in many pharmacies as
tablets, capsules, powder and tincture forms. Due to many manufactures and not enough
medical evidence of Mellissa dosages, it could be found in various doses. Tablets and capsules
form are in the range of 300 mg to 500 mg in which many sources consider this doses are safe,
but some forms could reach 1500 mg, but it is not recommended to use high doses due to
dependency risk. Tablets and capsules could contain Mellissa alone or in combination with
other herbs such as chamomile and some vitamins (B, C and E). Tincture form dosage is
according to the formulation strength. Topical preparations are used against herpes viruses as
well. For the essential oil it is recommended only to be applied externally or to be used in food
or candies flavoring, it is also used in aromatherapy to relief stress and keep calmness. Dry or
fresh leaves used as a tea after boiling and it could be bath additives.
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS OF LEMON BALM
Although lemon balm is considered to be safe for short term use and for up to six months but it
must be mentioned that it is not safe for those who have allergy. Reported side effects seemed
to be dose-dependent and include GIT symptoms: nausea, vomiting, stomach pain and
bloating. If the treatment with lemon balm stopped suddenly it may cause rebound anxiety and
worsening in symptoms. Melissa Officinalis appear to be safe in compares with sedative drugs
in which its effect doesn’t intensify with alcohol. A case study of one person who starts taking
one cup at night of Melissa Officinalis in regular terms, he experiences signs of irritability and
sleep disorders after stop taking it, so the risk of dependence and withdrawal symptoms could
appear after long use of lemon balm. Research published in 2015 supposes that consuming
Melissa could alter cardiac function due to blocking Ca+2 and change heart conductivity.
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5. CAUTIONS AND DRUG INTERACTIONS OF LEMON BALM
Since there is a possible effect of Melissa on heart and cardiovascular system (hypotension), it
is not recommended to be used with people of CVD, arrhythmias and patients who use any of
antihypertensive drugs. It is also shouldn’t be consumed during pregnancy or lactation due to
lack of true scientific evidence. Some reports claimed that lemon balm decreases, or slows the
production of thyroid hormone in high doses so it is interfered with thyroid medications
(levothyroxine). It is also reported that Melissa Officinalis increase intraocular pressure and it
could interfere with glaucoma medications. A study on pigs which were given orally quercetin
after digoxin lead to sudden death of two pigs out of three due to increase digoxin concentration
413%, that’s way quercetin digoxin combination could be lethal.
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Abstract
Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) are soil bacteria promoting plant growth through
direct and indirect mechanisms. Nowadays, PGPR inoculants are of great interest as microbial
fertilizers due to their plant growth promoting properties. The microbial strains and inoculant
formulations are the two most important factors for the success of bioinoculant technology. The
performance of PGPR inoculants is the most crucial barrier to the commercialization of the
inoculant. For this reason, a strain-specific formulation should be created for the microbial
strain while preparing the bioinoculant formulation. Additives including cell protectants,
adjuvants, and surfactants are used in formulations because it provides advantages such as
protecting bacterial cells at high temperature during drying and limiting heat transfer.
Polyvinylpyrrolidone (PVP) and polyethylene glycol (PEG) polymers, used as cell protectants,
have a viscous consistency that can increase the adhesion of bacterial cells to plant surfaces
such as roots, leaves and seeds. In addition, glycerol, used as another cell protectant, protects
bacterial cells from abiotic stress.
This study aimed to determine liquid formulations with a long shelf life for Pseudomonas
chlororaphis 39-d strain, which has the potential to be used as a bioinoculant because of its
PGPR properties. Response Surface Methodology (RSM) was used to determine the optimum
amounts for glycerol, PVP and PEG as cell protectants in the liquid formulation. In addition to
formulations containing the cell protectants determined according to the RSM results,
formulations were created using xanthan gum as an adjuvant and Tween 20 as a surfactant. The
formulations were stored in sterile amber bottles at room temperature (25°C) and 4°C, and the
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change in total viable cell count was monitored monthly by the pour plate method for nine
months.
As a result, the change in total viable cell counts in liquid formulations containing optimum
amounts of PVP, xantham gum and Tween 20 at +4 °C and optimum quantities of PVP, PEG,
glycerol, xanthan gum and Tween 20 at 25°C was statistically significant (p <0.05).
Keywords: Pseudomonas chlororaphis, Bioinoculant formulation, cell protectants, RSM
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Abstract
Chemical fertilizers and pesticides, which have been used in agriculture for many years to
achieve high yields, have seriously damaged the beneficial microorganisms in the soil, as well
as causing dirt and environmental pollution. In recent years, the fertilizer market has started to
turn to microbial fertilizer, called new generation fertilizer, to reduce the increasing damage of
chemical fertilizers and their kinds. With microbial fertilizers, a significant step has been taken
to protect soil health and sustainable productivity.
In this study, various organic acids are used to prepare acidic formulations of indigenous and
unique Bacillus subtilis EGE-B-1.19 and B.subtilis EGE-B-36.5 strains with high potential to
be used as microbial fertilizer was determined. Pre-formulation tests were made with different
organic acids at different pH ranges, and the best results were obtained through acetic acid.
For both B. subtilis strains, acidic formulations were prepared from the culture broths
(108cfu/ml) with acetic acid at pH 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 and stored in sterile amber bottles at
room temperature. In addition, basic formulations were prepared from the culture broth of B.
subtilis EGE-B-1.19 at pH 9.0, 9.5 and 10.0. Simultaneously, both for acidic and basic
formulations, each formulation's total number of viable cells and the pH values were followed
for 12 months.
The twelfth-month data were statistically tested by analysis of variance (ANOVA) in the SPSS
package program (p<0.05). According to the obtained results at the end of the twelfth month, it
was determined that the change in the total number of cells in the formulation prepared at pH
4.0 in both B. subtilis strains had a statistically significant (p<0.05) difference compared to the
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control. As a result of the comparison of two different B. subtilis strains, it was demonstrated
that the B. subtilis EGE-B-1.19 strain has a higher total viable cell count in the formulation
prepared at pH 4.0. Additionally, it was observed that the change in total cell number in the
formulation prepared at pH 9.5 in basic formulations had a statistically significant (p <0.05)
difference compared to the control.
Keywords: Bacillus subtilis, PGPR, microbial fertilizer, formulation, pH
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ÖZET
Günümüzde yaşanan hızlı nüfus bağlı olarak gıda ürünlerine olan talepte artmaktadır.
Küreselleşen dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları önem kazanmakta, insanlar
sağlık konusunda daha da bilinçlenmekte, tüketmiş oldukları gıdaların besin değerlerine,
vitamin ve mineral gibi besleyici ve koruyucu özelliklerine daha fazla önem vermektedir.
Sebzeler içerdikleri insan sağlığını iyileştirici, koruyucu maddeler sayesinde beslenmede
önemli bir yere sahip olup, domates günlük tüketimde önemli bir yere sahiptir. Domates
(Solanum lycopersicum), patlıcangiller (Solanaceae) ailesindendir. Anavatanı Güney ve Orta
Amerika’dır. Dünyada ticarete konu olan ürünlerde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de
üretim, tüketim ve ekonomik değeri yüksek tarım ürünler arasındadır. Çok çeşitli ve yaygın bir
kullanım alanı vardır. Türkiye, dünyada domates ekim alanı bakımından 4. sırada, üretim
miktarı olarak 3. sırada yer alırken verimde 30. sıradadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son
dönemlerde domates üretim miktarı, ekim alanı, verimi, ortalama satış fiyatı ve uygulanan
politikaların değerlendirilmesidir. Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerinden ve konuyla ilgili sektör raporları ile diğer
çalışmalardan faydalanılmıştır. Araştırmada Excel de Trend analizi yöntemi ile 2005 ile 2020
yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar projeksiyonları hesaplanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre; Türkiye’de gelecek dönemlerde domates ekim alanlarının azalma eğiliminde,
üretim miktarının, veriminin ve fiyatlarının artma eğiliminde olması öngörülmektedir. Bu
artışların regresyon katsayıları yaklaşık sırasıyla; %79, %79, %84 ve %90 olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de domates ithalat, ihracat ve dış ticaret dengesinin gelecek dönemlerde farklı
oranlarda artma eğiliminde olması beklenmektedir ve bu artışların yaklaşık regresyon
katsayıları %20, %45 ve %45 oranındadır. Domates tarımının yaygınlaşması için tarımsal
yayım faaliyetlerinin ve kamusal destekleme oranlarının arttırılması gerekmektedir. Bu çalışma
domates konusunda güncel verileri kapsaması açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Domates, Üretim Alanı, Üretim Miktarı, Verim, Satış Fiyatları, Türkiye.
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GENERAL EVALUATION OF TOMATO AGRICULTURE IN RECENT PERIODS
IN TURKEY
ABSTRACT
The demand for food products is increasing due to the rapid population today. In the globalizing
world, healthy and balanced eating habits gain importance, people become more conscious
about health, they give more importance to the nutritional values, nutritional and protective
properties of the foods they consume, such as vitamins and minerals. Vegetables have an
important place in nutrition by means of the human health-improving and protective substances
they contain, and tomatoes have an important place in daily consumption. Tomato (Solanum
lycopersicum) belongs to the nightshade family (Solanaceae). Its homeland is South and Central
America. It ranks first in products subject to trade in the world. It is among the agricultural
products with high production, consumption and economic value in Turkey. It has a wide
variety and widespread use. Turkey ranks 4th in the world in terms of tomato cultivation area,
3rd in terms of production, and 30th in yield. The aim of this study is to evaluate the tomato
production amount, cultivation area, yield, average sales price and applied policies in Turkey
in recent years. In the research, the data of the Turkish Statistical Institute and the United
Nations Food and Agriculture Organization, sector reports and other studies related to the
subject were used. In the research, the projections until 2025 were made by using the data of
the years 2005 and 2020 with the Trend analysis method in Excel. According to the analysis
results; It is predicted that tomato cultivation areas will tend to decrease in the coming periods
in Turkey, while the production amount, yield and prices will tend to increase. The regression
coefficients of these values were approximately 79%, 79%, 84% and 90%, respectively. It is
expected that the tomato import, export and foreign trade balance in Turkey will tend to increase
at different rates in the coming periods, and the regression coefficients of these increases are
20%, 45% and 45%. In order for tomato farming to become widespread, agricultural extension
activities and public support rates should be increased. This study is important in terms of
covering up-to-date data on tomato.
Keywords: Tomato, Production Area, Production Amount, Yield, Sales Prices, Turkey.
1.GİRİŞ
Küresel olarak yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak insanların gıda ürünlerine olan talebi
artarken, ağırlıklı olarak sanayileşme ve kentleşmeye dayalı olarak da tarım alanları giderek
azalmaktadır (Sevinç ve ark., 2019). Gıdaya dayalı endişelerin her geçen arttığı günümüz
dünyasında, insanlar tüketmiş oldukları gıdaların besin değerlerine, vitamin ve mineral gibi
besleyici ve koruyucu özelliklerine daha fazla önem vermeye başlamışlardır (Aydoğdu ve
Kaya, 2020). İçerdikleri maddeler nedeniyle sebzelerin neredeyse tamamı insan sağlığını
koruyucu, iyileştirici ve geliştirici etkilere sahip olup, bu sebzelerin başında da domates
gelmektedir (Durmuş ve ark, 2018). Bir antioksidan kaynağı olan domatesin içerdiği A, E ve C
vitamini ile mineral madde ve potasyum miktarı açısından zengindir. Ayrıca kalori ve yağ
oranının düşük olması, kolesterol içermeyen lifli bir sebze olması da tercih edilebilirliğini ve
kullanımını artıran başka bir neden olmuştur (Durmuş ve ark, 2018; Abak, 2022). Domates,
dünyada üretim-tüketim miktarı, ticarete konu olan tarım ürünleri arasında ilk sırada olması,
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insan beslenmesinde önemi ve gıda sanayinde dondurulmuş, konserve, salça, ketçap, turşu,
domates suyu gibi oldukça çeşitli ve yaygın kullanım alanlarına sahip olması nedeniyle önemli
sebzelerin başında gelmektedir (TEPGE, 2021).
Yenidünya kökenli bir sebze olan domates, dört yüz yıl içinde tüm dünyaya yayıldığı, anavatanı
olarak, ilk kültüre alındığı ve üretiminin yapıldığı yer Güney Amerika (Meksika veya Peru)
olarak kabul edilmekte olup, buradan Avrupa’ya oradan da tüm dünyaya yayılmıştır (Sönmez
ve Ellialtıoğlu, 2014; Abak, 2022). Türkiye’de domatesin ilk olarak 19. yüzyılın başlarına
doğru Adana’da yetiştirilmeye başlandığı düşünülmektedir (Şeniz, 1992). Türkiye, domatesin
gen merkezi içerisinde yer almamasına rağmen geniş bir çeşitliliğe sahip olup, açıkta ve örtü
altı olarak her mevsim üretiminin yapılması mümkün olmaktadır (Sönmez ve Ellialtıoğlu,
2014). Türkiye’de domates, sahip olduğu uygun iklim özellikleri nedeniyle, üretim, tüketim ve
ekonomik değer açısından sebzeler arasında ilk sırada yer almakta olup, tarımsal üretimini
yapanlar için önemli gelir kaynaklarından biridir (Çelik ve Özbay, 2015; Bashimov, 2016).
Türkiye de 2021 yılı çiftçi kayıt sistemine dahil olan üreticilere tarımsal destekleme ödemeleri
alan bazlı olarak “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” kapsamında Sebze-Meyve üretimi adı
altında domates üretiminde bireysel iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip açıkta üretim
yapan üreticiler için 50 TL/da, grup sertifikalarına sahip açıkta üretim yapan üreticiler için 40
TL/da’dır. Yine “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” kapsamında örtü altı üretiminde verilen
destekleme bireysel sertifikasyonlara 150 TL/da, grup sertifikasyonlarda 75 TL/da; açık
üretimde bireysel sertifikasyonlarda 50 TL/da, grup bireysel sertifikasyonlarda 25
TL/da’dır. “Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği” diğer ürünler kategorisinde 15 TL/da
mazot, 4 TL/da gübre desteği verilmektedir. Organik tarım yapılıyorsa verilen destekleme
dekara 100 TL’dır. Ayrıca “Toprak Analizi Desteği(TL/Numune)” 40 TL, katı organikorganomineral gübre desteği için 10 TL ödenip, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği”
kapsamında 35TL/da olarak belirlenmiştir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022).
2020 yılı FAO verilerine göre, dünyada 160 ülkede domates tarımı yapmaktadır. Bu durum
dünyada ki domates üretiminin yaygınlığını ortaya koymaktadır. Dünyada 2020 yılına ait
domates ekim alanlarında yer alan ilk 10 ülke Şekil 1'de verilmiştir.
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Dünyadaki domates ekim alanında ilk 5 sırada yer alan ülkeler sırasıyla; Çin, Nijerya,
Hindistan, Türkiye ve Mısır’dır. Ülkemizde örtü altı ve açık üretimi yapılan sebzelerden olup,
gıda sanayisinde dış ticarette en çok salça, dondurulmuş, kurutulmuş ve konserve şeklinde ürün
çeşitler rağbet görmektedir. 2020 yılı dünya ortalama domates ekim alanı yaklaşık 31 575 ha
iken, Türkiye 2020 yılı domates ekim alanı 181 879 ha alandır. Türkiye’nin domates ekim alanı
dünya ortalamasının yaklaşık 6 katı bir değerdedir. Türkiye dünya domates ekim alanlarının %
3,6’sını oluşturmaktadır. (FAO, 2022). 2022 yılı FAO verilerine göre, dünyadaki domates
üretim miktarı bakımından ilk 10 ülke Şekil 2'de verilmiştir.
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Şekil 2. 2020 Yılı Dünya Domates Üretim Miktarında İlk 10 Ülke (FAO, 2022)

Dünyada domates ekim alanında 1.sırada yer alan Çin, üretimde de ilk sırada yer almaktadır.
2020 yılında Çin’in toplam üretim miktarı 64 865 807 tondur. Dünyada domates üretiminde ilk
sırada olan Çin, toplam dünya domates üretiminin %35’lİk kısmını oluşturuyor.. FAO
verilerine göre 2020 yılında dünyada domates ortalama üretim miktarı 1 139 016 tondur.
Türkiye’nin 2020 yılındaki domates üretim miktarı ise 13 204 015 ton olup, dünya
ortalamasından yaklaşık 12 katıdır. Türkiye bu üretim miktarıyla dünya domates üretiminde
3.sıradadır (FAO, 2022). FAO verilere göre, dünyadaki domates verimi bakımından ilk 30 ülke
Şekil 3'te verilmiştir.
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Şekil 3. 2020 Yılı Dünya Domates Veriminde İlk 30 Ülke (FAO, 2022)

Dünya domates veriminde ilk 5 ülke sırayla; Belçika, Hollanda, Finlandiya, Danimarka ve İsveç
ülkeleridir. Dünya domates ekim alanında 107.sırada, üretimde 54.sırada yer alan Belçika
domates veriminde en ön sırada yer almaktadır. Dünya domates ekim alanında, üretiminde ilk
sırada yer alan Çin ise verimde 46.sırada bulunmaktadır. 2020 yılında domates üretimi yapan
160 ülkenin ortalama domates verimi 602 710 hg/ha olup Türkiye domates verimi 725 978
hg/hektardır. Sonuç olarak Türkiye domates verimi dünya ortalamasının üstünde bir değerdedir.
Türkiye, verimlilikte dünyada 30. sıradadır (FAO, 2022). Bu çalışmanın temel amacı,
Türkiye’de son dönemlerde domates piyasanın seçilmiş göstergelere dayalı olarak genel bir
analizinin yapılarak, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunup çözüm yollarının
aranmasıdır.
2-MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) verilerinden, konuyla ilgili sektör raporları ve diğer çalışmalardan faydalanılmıştır. Bu
araştırma da ikincil veriler kullanılmıştır. Bu amaçla 2005 ile 2020 yılları arasındaki domates
üretim alanı, üretim miktarı, verim ve satış fiyatı verileri ile 2000-2019 yılları arasındaki ithalat
ve ihracat verileri kullanılmıştır. Bu veriler ile Microsoft Office programında Trend analizi
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yapılmıştır. Analizlerde 2005 ile 2020 yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar
projeksiyonları gerçekleştirilmiş ve regresyon katsayıları belirlenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili
yapılmış olan diğer çalışmalar ve araştırmalar, sonuçların yorumlanmasında kullanılmıştır.
3-ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Türkiye’de domates ekim alanlarının yıllara göre seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu
tahmin etmek amacıyla 2005-2020 yıllarına ait TUİK veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar
Trend analizi yapılmış olup Şekil 4’de gösterilmektedir.
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Şekil 4. Türkiye’de 2005-2025 Yılları Arasında Domates Ekim Alanı (TÜİK, 2022)

Grafik incelendiğinde ele alınan yıllarda domates ekim alanları genellikle azalma eğiliminde
olmuştur. 2005 yılında 201 116 ha olan ekim alanları 2020 yılına kadar 174 437 ha olup,
%13,27 oranında azalmıştır. Son 16 yılda domates ortalama ekim alanı 184 055 hektardır ve
2020 yılında ki domates ekim alanı bu ortalamanın altında bir değerdedir (TÜİK, 2022). 2025
yılına kadar yapılan projeksiyon analizlerinde ise 2020 yılından itibaren Türkiye’de domates
ekim alanlarının azalma eğiliminin olması beklenmekte olup, regresyon katsayısı %79 olarak
tespit edilmiştir. Yıllara bağlı olarak gerçekleşen domates üretim miktarları ve gelecek dönem
projeksiyonları Şekil 5’de yer almaktadır.
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Şekil 5. Türkiye’de 2005-2025 Yılları Arasında Domates Üretim Miktarı (TÜİK, 2021)
Verilere göre; 2005 yılında 7 135 166 ton olan üretim miktarı 2020 yılında 13 204 015 tona
yükselmiştir. Türkiye de son 16 yıl içinde domates üretim miktarında yaklaşık %85 oranında
artış meydana gelmiştir (TÜİK, 2022). 2025 yılına kadar yapılan projeksiyon analizlerinde ise
2025 yılından itibaren üretim miktarında artma eğiliminin olması beklenmektedir. Regresyon
katsayısı %79 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de domates verim miktarının yıllara göre seyrini
belirlemek ve gelecek projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla 2005-2020 yıllarına ait veriler
kullanılarak, 2025 yılına kadar domates verim değişim grafiği Şekil 6’da gösterilmektedir.
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Şekil 6. Türkiye’de 2005-2025 Yılları Arasında Domates Verimi (TÜİK, 2021)
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Türkiye iklim koşullarının domates yetiştiriciliğine uygun olmasına rağmen verim istenilen
düzeyde değildir. Son yıllarda seracılığın artması, tarımsal teknolojideki gelişmelere bağlı
olarak domates veriminde de daha önceki yıllara oranla artışlar gözlenmektedir. Verilere göre;
2005 yılında 35,5 ton/ha olan verim, 2020 yılında 75,7 ton/ha’a ulaşmıştır. Buna göre 2005 ile
2020 yılları arasında domates veriminde 2 kat bir artış meydana gelmiştir. 2020 yılında bir
önceki yıllara oranla en yüksek artış gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022). Çünkü 2019 yılında Türkiye
ortalama yıllık alansal yağış 585,1 mm olup, 1981-2010 yılları arasındaki normalinden %1.9
daha fazladır (MGM, 2020). Buda verimi olumlu etkilemiştir. Son 16 yıllık süreçte ortalama
verim 45,1 ton/hektardır ve 2020 yılındaki verim değeri bu değerden yüksektir. Gelecek
dönemler için yapılan projeksiyonlarda da 2021 yılında hızlı bir düşüşün gerçekleşip tekrar
artma eğiliminde olması beklenmektedir. Regresyon katsayısı %84 oranındadır (TÜİK, 2022).
Türkiye’de domates satış fiyatının yıllara göre seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu
tahmin etmek amacıyla 2005-2020 yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar trend
analizi yapılmış olup, Şekil 7’de gösterilmektedir. Son 16 yıllık süreçte domates satış
fiyatlarında 3,4 kat artış meydana gelmiştir. Trend analizine göre, domates fiyatlarının 2025'e
kadar yaklaşık %90 oranında bir regresyon katsayısı ile artan oranda olması beklenmektedir
(TÜİK, 2022).
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Şekil 7. Türkiye’de 2005-2025 Yılları Arasında Domates Satış Fiyatı (TÜİK, 2021)

Türkiye'de 2005-2020 yılları arasında domates satış fiyatları genel olarak yükselen bir eğim
göstermiştir. Fiyatlar genel ekonomik koşullar altında arz miktarı, talep miktarını
karşılayıncaya kadar fiyatlar artmaya devam edicektir. TUIK verilerine göre, domates ihracat
ve ithalatı ile ilgili en son veri 2019 yılına aittir. Buna bağlı olarak, 2000 ile 2019 yılları
arasındaki veriler kullanılarak trend analizler 2025 yılına kadar olan dönem için yapılmıştır.
Araştırılan son 20 yıllık süreçte ortalama ihracat miktarı 996 664 ton olarak gerçekleşmiştir.
İhracat değerleri 2000-2009 yılları arasında artan eğilimde, 2009-2019 yılları arasında yıllara
bağlı olarak artan ve azalan oranda dalgalı seyir izlemiştir. Bu durum İç tüketimdeki taleple
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ilgilidir. İhracatta oluşan eğimlerin grafiği Şekil 8’de verilmiştir. Yapılan projeksiyon analizine
göre ihracat dalgalı bir seyir ile artan eğilim göstermesi beklenmektedir. Regresyon katsayısı
%45 oranında gerçekleşmiştir.
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Şekil 8. 2000-2025 Yılları Arasında Türkiye Domates İhracatı (TÜİK, 2021)

İhracattaki en yüksek artış 2009, 2013 ve 2016 yılında gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022). Bu
durumun oluşmasında iklimin büyük etkisi vardır. Türkiye’de domates ithalat değerini yıllara
göre seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla 2000-2019 yıllarına
ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar trend analizi yapılmış olup, Şekil 9’da
gösterilmektedir. Dünya domates ithalatında ilk sıradaki ülke ABD yer almaktadır. Türkiye’nin
2019-2020 piyasa döneminde domates ithalatında ilk sırada Rusya Federasyonu’dur (Tarım ve
Orman Bakanlığı, 2021). 2000-2017 yılları arasında domates ithalatın yıllara bağlı olarak artış
ve azalışlar meydana gelmiş olup, dalgalı bir seyir izlemektedir. 2017 yılında bir önceki yıla
oranla yaklaşık %77 bir artış gerçekleşirken, 2019 yılında bir önceki yıla oranla domates
ithalatında %50 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 2019-2025 yılları arasında domates
ithalat değerinin artma eğiliminde olması beklenmektedir. Bu artmanın regresyon katsayısının
%20 oranında olması öngörülmektedir (TÜİK, 2022).
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Şekil 9. 2000-2025 Yılları Arasında Türkiye Domates İthalatı (TÜİK, 2021)

Yapılan trend analizine göre; Türkiye’de domates ekim alanlarının azalma eğilimine zıt olarak
ithalat miktarının artma eğiliminde olması beklenmektedir. 2000 ve 2019 yıllarına ait ithalat ve
ihracat verileri, yıllar itibarıyla ticaret dengesindeki değişimin ve Türkiye'deki gelecek
projeksiyonlarının tahminlerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Araştırılan dönemde en çok
değişim ithalatta meydana gelmiştir. Bu amaçla 2025 yılına kadar trend analizi yapılmış ve dış
ticaret dengesinin grafiği Şekil 10’da yer verilmiştir. Regresyon katsayısı %45 olarak
belirlenmiştir.
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Şekil 10. 2000-2025 Yılları Arasında Türkiye Domates Dış Ticaret Dengesi (TÜİK, 2021)

Dış ticaret açısından, 2000-2009 yılları arasında net ithalatçıdır. 2000 ile 2009 yılları arasında,
domates dış ticaret açığı artarken, 2009-2019 yılları arasında dalgalı bir seyir izlemektedir.
2019-2025 yılları için yapılan projeksiyonlarda dış ticaret dengesi açığının yaklaşık %10
artacağı tahmin edilmektedir.
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4-SONUÇ
Türkiye dünyada domates ekim alanı ve üretim miktarı sıralamalarında birbirine yakın
sıralamalarda yer alıp ilk 4 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye domates verimi dünya
domates veriminin üstünde bir değerdedir ve domates yetiştiriciliğinde verim daha da
iyileştirilebilir. Verim kullanılan tohum çeşidi, iklim koşulları ve örtü altı yetiştiriciliğin
yaygınlaşması gibi nedenlerden her geçen gün artış göstermektedir. Trend analizine
bakıldığında, gelecek 5 yıl içerisinde domates ekimi alanlarında azalma; üretim miktarı, verim
ve ortalama satış fiyatlarının ise artış eğiliminde olması beklenmektedir. Verimde artış
beklenmesinin sebebi; artan teknolojinin gelişmesi, seracılığın her geçen gün yaygınlaşması,
artan sulama alanları, verimi yüksek tohum kullanımı, gübreleme, ilaçlama vb. faktörlerdir. Ele
alınan 16 yılda ekim alanlarının azalma eğiliminde olma sebebi domates yetiştiriciliğinde sera
kullanımının tercih edilmesidir. Üretimi karlı bir sebzedir. Bu yüzden, domates örtü altı
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için teşvik edici politikaların izlenmesi ve üreticinin
desteklenmesi gerekmektedir. Tarımsal yayım faaliyetlerinde domatese daha fazla yer
verilmesi, gerekli ve ayrı önem arz etmektedir. Domates ekim alanları genişletilmeli ve üretimi
artırıcı kamu politikaları ile üreticiler daha fazla desteklenmelidir. Türkiye'de nüfus artışı, sebze
tüketimini de artıracaktır. Bu durum özellikle kullanım alanı en geniş olan domatese olan
ihtiyacı artıracaktır. Trend analizlerine göre ihracat, ithalat ve dış ticaret açığı değerlerinde artış
beklenmektedir. Domatesin rekabetçi bir sebze olabilmesi için daha fazla kamusal politikalar
ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu durum Türkiye’nin dış ticaretine önemli bir yere sahip
olan domates olumlu yönde etkilediği gibi ekonomik açıdan da katkı sağlıyacaktır. Bu araştırma
domates ile ilgili güncel verileri kapsaması ve gelecek dönem öngörüleri içermesi açısından
önem arz etmektedir. Bu araştırma karar vericilere ve tarımsal politika oluşumu sağlayanlara
faydalı veriler sunmaktadır.
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TÜRKİYE'DE KARPUZ ÜRETİMİ: SON YILLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN
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ÖZET
Karpuz (Citrullus lanatus) dünyada tarımı yapılan önemli bir tek yıllık sebze türü olup, tropik
ve subtropik bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Karpuz, Türkiye’de yaygın olarak
açıkta veya örtü altı olarak üretilen tarımsal ürünlerden biri olup, içerdiği karotenoidlerden olan
likopenin ve özellikle de C vitamini açısından lahanagiller sınıfında, biber ve domatesten sonra
3. Sırada yer alan en zengin sebze çeşitlerindendir. Çiğ olarak ve diğer sebzelere göre hacmin
olarak daha fazla tüketilmesi karpuzu, C vitamini bakımından değerini ve sağlık bakımından
önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemlerde karpuz üretim miktarı,
ekim alanı, verimi, ortalama satış fiyatı ve uygulanan politikaların değerlendirilmesidir.
Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün
verilerinden ve konuyla ilgili sektör raporları ile diğer çalışmalardan yararlanılmıştır.
Araştırmada yöntem olarak Excel de Trend analizi yapılmıştır. 2004 ile 2020 yıllarına ait veriler
kullanılarak, 2025 yılına kadar projeksiyonları gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlara göre;
Türkiye’de gelecek dönemlerde karpuz ekim alanlarının ve üretim miktarının azalma, verim ve
satış fiyatlarının artma eğiliminde olması beklenmektedir. Bu artışların regresyon katsayıları
sırasıyla; yaklaşık %95, %1, %98 ve %73 olarak belirlenmiştir. Türkiye ekim alanı ve üretim
miktarında dünyada ilk 7 ülke içinde yer alırken verimde 12. sırada yer almaktadır. Karpuz
yetiştiriciliğinde özellikle verim düşüklüğü tespit edilmiştir. Modern sulama tekniklerinin
uygulanması, verimi yüksek tohum çeşidinin kullanılması, sulu tarımda ürün deseninde yer
verilmesi gibi alınacak önlemler ile verim düşüklüğü sorunu giderilebilir. Ayrıca kamusal
tarımsal desteklerde daha fazla oranda yer verilmesi ile üretimde artışlar sağlanabilir. Bu
araştırma karpuz konusunda güncel verileri kapsaması açısından da faydalı sonuçlar arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karpuz, Üretim Alanı, Üretim Miktarı, Verim, Satış Fiyatları, Türkiye.
WATERMELON PRODUCTION IN TURKEY: GENERAL ANALYSIS OF THE
CHANGES IN RECENT YEARS
ABSTRACT
Watermelon (Citrullus lanatus) is an important annual vegetable cultivated in the world, and is
widely grown in tropical, and subtropical regions. Watermelon is one of the agricultural
products that are widely produced in the open or greenhouse in Turkey, and it is one of the
richest vegetable varieties in the cabbage class, after pepper and tomato, in terms of lycopene,

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-625-7341-84-4

www.avrasyakongresi.org

Page | 74

EUROASIA SUMMIT

5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS

which is one of the carotenoids, and especially vitamin C. Consumption of watermelon raw and
in volume compared to other vegetables increases its value in terms of vitamin C and its
importance in terms of health. This study aims to evaluate the amount of watermelon
production, cultivation area, yield, average sales price and applied policies in Turkey in recent
years. In the research, the data of the Turkish Statistical Institute and the United Nations Food
and Agriculture Organization, sector reports and other studies related to the subject were used.
Trend analysis in Excel was used as a method in the research. Using the data from 2004 to 2020,
projections were made until 2025. According to the analysis results; It is expected that
watermelon cultivation areas and production amount will decrease, yield and sales prices will
increase in the coming periods in Turkey. The regression coefficients of these increases are
respectively; approximately 95%, 1%, 98% and 73%. While Turkey is among the first 7
countries in the world in terms of cultivation area and production amount, it ranks 12th in yield.
Especially low yield has been detected in watermelon cultivation. The problem of low yield can
be eliminated with measures to be taken, such as the application of modern irrigation
techniques, the use of high yielding seed varieties, and the give more place in crop patterns in
irrigated agriculture. In addition, an increase in production can be achieved by giving more
place to public agricultural supports. This research also provides useful results in terms of
covering up-to-date data on watermelon.
Keywords: Watermelon, Production Area, Production Amount, Yield, Sales Prices, Turkey.
1.GIRIŞ
Anavatanı Batı-Orta Afrika olarak kabul edilen karpuz, meyve grubunda yer almasına karşın,
yetiştirilmesi açısından sebze sınıfında olup, eski zamanlardan beri üretiminin yapıldığı
bilinmektedir (Güner, 2004; Hdider, 2020). Karpuz (Citrullus lanatus) dünyada tarımı yapılan
önemli bir tek yıllık sebze türü olup, tropik ve subtropik bölgelerde yaygın olarak
yetiştirilmektedir (Dauda et al., 2008; Tokgöz ve ark., 2015). Karpuz, Türkiye’de yaygın olarak
açıkta veya örtü altı olarak üretilen bir tarımsal ürün olup, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu
ve Marmara Bölgeleri önemli üretim alanlarıdır (Anonim, 2022). Sebzeler içerisinde, en önemli
karotenoidlerden olan likopen, en fazla karpuzda bulunmakta olup, likopenin sadece renk
yönünden çekicilik sağlamadığı aynı zamanda beslenme ve sağlık yönünden de yararlı etkileri
olduğu belirlenmiştir (Perkins-Veazie and Collins, 2004; Collins and Perkins-Veazie, 2006;
Perkins-Veazie et al., 2006). Karpuz, içerdiği C vitamini açısından da lahanagiller, biber ve
domatesten sonra en zengin sebze çeşitleri arasında yer almaktadır (USDA, 2017). Karpuz çiğ
olarak ve diğer sebzelere göre hacmin olarak daha fazla tüketilmesi nedeniyle C vitamini
bakımından oldukça değerli bir sebzedir (Karaağaç ve ark., 2018). Zengin besin içeriği ile insan
sağlığı açısından önemli bir yere sahip olup, şeker içeriğinin çoğunu glikoz oluşturması
nedeniyle çabuk kana karışan, iştah açıcı, serinletici, göz ağrıları, mide rahatsızlıkları ve baş
ağrılarını giderme gibi özellikleri nedeniyle bakımından önemli bir sebzedir (Aras, 2015).
Türkiye de 2020 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında karpuz üretiminde diğer
ürünler kategorisinde 15 TL/da mazot, 4 TL/da gübre desteği verilmektedir. İyi tarım
uygulamaları kapsamında 2. Kategori ürünler arasında yer alan karpuza, kayıtlı bireysel
sertifikasyonlar dekara 40TL ve grup sertifikasyonlar dekara 20 TL desteklenmektedir. Ayrıca
Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40TL, katı Organik-Organomineral Gübre Desteği için
10TL, Organik Tarım Desteği için 70TL ödenmesi, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
35TL/da olarak kararlaştırılmıştır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022).
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2022 FAO verilerine göre; dünyada 2020 yılında 115 ülke karpuz yetiştiriciliği yaptığı
belirlenmiştir. Bu verilere göre karpuz yetiştiriciliğinde ekim alanı olarak ilk 5 ülke sırasıyla;
Çin, Hindistan, İran, Rusya Federasyonu ve Brezilya’dır. Dünyada 2020 yılına ait karpuz ekim
alanlarında yer alan ilk 10 ülke Şekil 1'de verilmiştir.
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Şekil 1. 2020 Yılı Dünya Karpuz Ekim Alanında ilk 10 Ülke (FAO, 2022)

Çin’in 2020 yılındaki ekim alanı 1 405 871 ha alandır. Türkiye 74 034 ha ekim alanı ile 7.
sırada yer almaktadır. FAO verilerine göre; 2020 yılı 115 ülkede tarımı yapılan karpuzun dünya
ortalama ekim alanı 26 550 ha olup, Türkiye dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı üstünde bir
değerdedir. Elde edilen verilere göre; dünyadaki karpuz üretim miktarı bakımından ilk 10 ülke
Şekil 2'de verilmiştir.
Egypt

Üretim Miktarı (ton)

Russian Federation
Senegal
United States of America
Brazil
Algeria
Iran (Islamic Republic of)
India
Turkey

China
0

10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000

Şekil 2. 2020 Yılı Dünya Karpuz Üretim Miktarında İlk 10 Ülke (FAO, 2022)

FAO verilerine göre; dünyada karpuz üretim miktarında ilk sırada Çin yer almaktadır ve 2020
yılında toplam 60 246 888 ton karpuz üretildiği görülmektedir. 2020 yılı dünya da ortalama
karpuz üretimi 861 190 tondur. Türkiye’nin 2020 yılındaki karpuz üretim miktarı 3 491 554 ton
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olup dünyada 2. sırada yer almaktadır. Ele alınan yıl dünya karpuz üretimi ortalamasıyla
Türkiye üretim miktarı karşılaştırıldığında; Türkiye karpuz üretiminde dünya ortalamasının 4
katı fazladır (FAO, 2022). Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de artan nüfusa paralel olarak
gıda fiyatları artmaktadır. İnsan beslenmesinde sağladığı yüksek enerji ve insan vücudu için
gerekli günlük vitamin açısından zengin bir meyvedir. FAO son verilere göre; dünyadaki
karpuz verimi bakımından ilk 15 ülke Şekil 3'te verilmiştir.
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Şekil 3. 2020 Yılı Dünya Karpuz Veriminde İlk 15 Ülke (FAO, 2022)

Karpuz veriminde ilk sırada yer alan ülke Botsvana’dır. Botsvana’nın 2020 yılındaki verimi
119 779 ton/ha’dır. Türkiye’nin 2020 yılında karpuz veriminde 15. sırada yer almaktadır. FAO
verilerine göre 2020 yılında dünya karpuz ortalama verimi 27 972 hg/ha’dır. Türkiye karpuz
verimi 47 161 ton/ha olup dünya ortalamasının üstünde bir değerdedir. Bu çalışmanın temel
amacı, Dünya’da ve Türkiye’de son dönemlerde karpuz üretim miktarı, ekim alanı, verimi,
ortalama satış fiyatı ve uygulanan politikaların değerlendirilmesidir. Bu amaçla Dünya’daki ve
Türkiye’deki ikincil veriler incelenip; mevcut verilere bağlı olarak 2025 yılı projeksiyonun
oluşturulmuştur.
2-MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) verilerinden, konuyla ilgili sektör raporları ve diğer çalışmalardan faydalanılmıştır. Bu
araştırma da ikincil veriler kullanılmıştır. Bu amaçla 2004-2020 yılları arasındaki karpuz üretim
alanı, üretim miktarı, verim ve satış fiyatı verileri; 2000-2019 yılları arası ithalat ve ihracat
verileri kullanılmıştır. Bu veriler ile Microsoft Office programında trend analizi yapılmıştır.
Analizlerde 2004 ile 2020 yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar projeksiyonları
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gerçekleştirilmiş ve regresyon katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili yapılmış olan
diğer çalışmalar ve araştırmalar, sonuçların yorumlanmasında kullanılmıştır.
3-ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Türkiye’de karpuz ekim alanlarının yıllara göre seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu
tahmin etmek amacıyla 2004-2020 yıllarına ait TUİK veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar
trend analizi yapılmış olup Şekil 1’de gösterilmektedir.
125000

Ekim Alanı (ha)

115000

105000

95000
y = -2153.1x + 4E+06
R² = 0.9587

85000

75000

65000
2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

Şekil 1. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Karpuz Ekim Alanı (TÜİK, 2022)

Grafik incelendiğinde ele alınan yıllarda karpuz ekim alanları genellikle azalma eğiliminde
olmuştur. 2004 yılında 117 074 ha olan ekim alanları 2020 yılına kadar 74 034,5 ha azalmıştır.
Türkiye’de karpuz ekim alanlarında 2004 ve 2020 yılları arasında %37 azalma meydana
gelmiştir. Son 17 yılda ortalama karpuz ekim alanı 97 925,5 dekardır ve 2020 yılında ki karpuz
ekim alanı bu ortalamanın altında bir değerdedir (TÜİK, 2022). 2025 yılına kadar yapılan
projeksiyon analizlerinde ise 2020 yılından itibaren Türkiye’de karpuz ekim alanlarının azalma
eğiliminde olması beklenmekte olup, regresyon katsayısı yaklaşık %95 olarak tespit edilmiştir.
Yıllara bağlı olarak gerçekleşen karpuz üretim miktarları ve gelecek dönem projeksiyonları
Şekil 2’de yer almaktadır.
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Şekil 2. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Karpuz Üretim Miktarı (TÜİK, 2022)

Buna göre 2004 yılında 3 825 000 ton olan üretim miktarı 2020 yılında 3 491 554 ton olup son
17 yıl içinde karpuz üretim miktarında yaklaşık % 9 oranında azalma meydana gelmiştir (TUİK,
2022). 2025 yılına kadar yapılan projeksiyon analizlerinde ise 2020 yılından itibaren üretim
miktarında artma eğiliminin olması beklenmektedir. Regresyon katsayısı yaklaşık % 0 olarak
tespit edilmiştir. Türkiye’de karpuz verim miktarının yıllara göre seyrini belirlemek ve gelecek
projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla 2004-2020 yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına
kadar karpuz verim değişim grafiği Şekil 3’de gösterilmektedir. 2004 yılında yaklaşık 33 ton/ha
olan verim, dalgalı bir oranda artış-azalıştan sonra 2020 yılında 47 ton/ha ulaşmıştır. Buna göre
2004 ile 2020 yılları arasında karpuz veriminde %44 oranında artma meydana gelmiştir. Son
17 yıllık süreçte ortalama verim 40 ton/hektardır. Regresyon katsayısı %98 oranındadır (TUİK,
2022). Tarımda makineleşme, sulu tarım alanlarındaki artış, üretimde kullanılan tohum çeşidi,
gübreleme, ilaçlama, tarımda uygulanan yöntem vb. gibi etkenler karpuz verimini olumlu
yönde etkileyen faktörlerdir.
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Şekil 3. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Karpuz Verimi (TÜİK, 2022)

Sıcakları en fazla seven, düşük sıcaklıklardan en fazla etkilenen sebze türüdür (Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2015). 2004 yılında 33 ton/ha olan karpuz verimi 2020 yılında 47 ton/ha olup
araştırılan dönem içerisinde %44 oranında artış gerçekleşmiştir. Türkiye’de karpuz satış
fiyatının yıllara göre seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla
2004-2020 yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar trend analizi yapılmış olup, Şekil
4’de gösterilmektedir. Trend analizine göre, karpuz fiyatlarının 2025 yılına kadar yaklaşık %73
oranında bir regresyon katsayısı ile artan oranda olması beklenmektedir(TUİK, 2022).
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Şekil 4. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Karpuz Satış Fiyatı (TÜİK, 2022)

Türkiye'de 2004-2020 yılları arasında karpuz satış fiyatlarında 3 kat bir artış meydana gelmiştir.
Genel olarak yükselen bir eğim göstermiştir ve bu 17 yıllık süreçte ortalama satış fiyatı yaklaşık
0,50 TL/kg’dır. Fiyatlar genel ekonomik koşullar altında arz ve talebe bağlı olarak değişim
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gösterir. Arz miktarı, talep miktarını karşılayıncaya kadar fiyatların artmaya devam eder. TUIK
verilerine göre, karpuz ihracat ve ithalatı ile ilgili en güncel veriler 2019 yılına aittir. Buna bağlı
olarak, 2000 ile 2019 yılları arasındaki veriler kullanılarak trend analizler 2025 yılına kadar
olan dönem için yapılmıştır. Araştırılan dönemi olan 2000-2019 yılları arasında 20 yıllık
süreçte ortalama ihracat miktarı 34 449 ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat değerleri yıllara bağlı
olarak aşırı bir artan ve azalan oranda dalgalı seyir izlemiştir. Bu durum İç tüketimdeki taleple
ilgilidir. İhracatta oluşan eğimlerin grafiği Şekil 5’de verilmiştir. Yapılan projeksiyon analizine
göre ihracat dalgalı bir seyir ile azalan eğilim göstermesi beklenmektedir. Regresyon katsayısı
%49 oranında gerçekleşmiştir.
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Şekil 5. 2004-2025 Yılları Arasında Türkiye Karpuz İhracatı (TÜİK, 2022)

Türkiye de yıllara göre karpuzda gerçekleşen ihracat değerleri ithalat değerlerine göre daha
fazladır. Son 20 yılda karpuz ihracattaki en yüksek artış 2009 yılında gerçekleşmiştir (TÜİK,
2022). Çünkü 2009 yılı normallerinin üzerinde yağışlar ve sıcaklıkları normallerinin 0,9°C
üzerinde gerçekleşmiştir (MGM, 2010). İklim karpuz yetiştiriciliğinin sınırlayıcı bir faktördür.
Düşük sıcaklık oranlarına ve dona karşı duyarlıdır (Anonim, 2022). Bu yüzden sıcaklık verimi
olumlu yönde bir etki yapmıştır. Türkiye’de karpuz ithalat değerini yıllara göre seyrini
belirlemek ve gelecek projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla 2000-2019 yıllarına ait veriler
kullanılarak, 2025 yılına kadar trend analizi yapılmış olup, Şekil 6’da gösterilmektedir. Türkiye
karpuz dış ticaretin değişken bir görünüme sahip olmasına karşın, genel olarak net ihracatçı
konumundadır. İthalat ve ihracat değerindeki artış ve azalışları; ekim alanlarına, üretim
miktarlarına, yurtiçi besin maddesi olarak kullanım düzeyine, insanların tüketim miktarına,
verim ve iklim koşulları ile açıklanmak mümkündür. 2019-2025 yılları arasında karpuz ithalat
değeri artma eğiliminde olması beklenmektedir. Bu artmanın regresyon katsayısının %86
oranında olması öngörülmektedir.
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Şekil 6. 2004-2025 Yılları Arasında Türkiye Karpuz İthalatı (TÜİK, 2022)

Yapılan trend analizine göre; Türkiye’de karpuz ekim alanlarının azalması ithalat miktarının
artma eğiliminde olması beklenmektedir. Son yıllarda karpuzda önemli ithalat artış ve azalışlar
yaşanmıştır (TÜİK, 2022). 2000 ve 2019 yıllarına ait ithalat ve ihracat verileri, yıllar itibarıyla
ticaret dengesindeki değişimin ve Türkiye'deki gelecek projeksiyonlarının tahminlerinin
belirlenmesi için kullanılmıştır. Bu amaçla 2024 yılına kadar trend analizi yapılmış ve dış ticaret
dengesinin grafiği Şekil 7’de yer verilmiştir. Regresyon katsayısı %0 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 7. 2004-2025 Yılları Arasında Türkiye Karpuz Dış Ticaret Dengesi (TÜİK, 2022)
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Araştırılan dönemin yıllık ortalama dış ticaret açığı yaklaşık 15 398 bin ton olarak belirlenmiş
olup, gelecek dönem analizlerinde de dış ticaret açığının devam etmesi öngörülmektedir. Dış
ticaret açısından, 2004-2019 yılları arasında net ihracatçıdır. 2019-2025 yılları için yapılan
projeksiyonlarda dış ticaret dengesi açığının yaklaşık %32 oranında artması beklenmektedir
(TÜİK, 2022).
4-SONUÇ
Türkiye karpuz ekim alanı, üretim miktarı ve verimi dünya ortalamasının üstünde değerlerdedir.
Bu durum Türkiye’nin karpuz yetiştiriciliğinde önemli bir konumda olduğunu ortaya
koymaktadır. Araştırılan 17 yıllık süreçte genel olarak ekim alanları ve üretim miktarı
azalmasına rağmen verimde artış belirlenmiştir. Artan teknolojik gelişmeler, artan sulama
alanları, verimi yüksek tohum kullanımı özellikle karpuzun verimini etkileyen önemli
faktörlerdir. Karpuz sulama alanlarında üretimine yer verilen verimi yüksek olan tek yıllık
bitkilerdendir. Verimi yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi ülke ekonomimiz için önem
taşımaktadır. Bu yüzden karpuz ekim alanlarının yaygınlaştırılması için teşvik edici
politikaların izlenmesi ve üreticinin desteklenmesi gerekmektedir. Tarımsal yayım
faaliyetlerinde karpuz tarımına daha fazla yer verilmesi, gerekli ve ayrı önem arz etmektedir.
Türkiye’de karpuz yetiştiriciliği için uygun birçok sulama alanı bulunmasına rağmen yeteri
kadar üretimine yer verilmeyip, yaz mevsiminde sıkça tüketildiğinden ithal edilen ürünler
arasında yer almaktadır. İhracat miktarı ithalat oranından fazla olup, ülkemiz net ihracatçı
konumdadır. Yapılan projeksiyon analizine göre; ekim alanı ve üretim miktarının azalma, verim
ve ortalama satış fiyatının artma eğiliminde olması beklenmektedir. Karpuz ekim alanları
genişletilmeli ve üretimi artırıcı kamu politikaları ile üreticiler daha fazla desteklenmelidir.
Karpuz ekim alanlarının yaygınlaşması hem iç tüketimimize hem de ülke ticaretin gelişmesine
katkı sağlayacaktır. Türkiye'de nüfus artışı, sebze ve meyve tüketimini artırıcı faktörlerdendir.
Trend analizlerine göre ihracat ve ithalat değerlerinde artış gerçekleşmesi, dış ticaret açığının
artması beklenmektedir. Bu araştırma karpuz ile ilgili güncel verileri kapsaması ve gelecek
dönem öngörüleri içermesi açısından önem arz etmektedir. Bu araştırma karar vericilere ve
tarımsal politika oluşumu sağlayanlara faydalı veriler sunmaktadır.
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SCREENING of copA GENE, the MARKER of the copABCDRS OPERON, in SOME
ENDOPHYTIC BACTERIA ISOLATES
Bilgin Taşkın
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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Abstract
Among the approaches for controlling the plant bacterial diseases, chemical control including
the use of copper compounds is one of the leading strategies for years. However, as a result of
extensive use of these compounds, bacteria have started to evolve resistance either through
mutation or the acquisition of a resistance gene(s). Exporting of Copper (Cu) from the
cytoplasm into the periplasmic space or outside the cell via efflux pump proteins is one of the
strategies resulting in Cu tolerance seen in bacteria. CopA protein which is a product of the
copABCDRS operon system acting as copper binding protein in the periplasm have been shown
in several species such as Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas
syringae pathovars. Endophyte bacteria, on the other hand, are bacteria that complete their
whole or part of their life in the plant without causing any disease symptoms and they are likely
to develop resistance to copper, just like pathogens, by being exposed to copper-containing
chemicals used in the fight against diseases. It is also known that they are potential biotic agents
that can be used with chemicals to combat disease. Therefore, it is clear that the use of copperresistant endophyte bacteria with copper preparations as biotic agents against plant pathogens
will create an advantage. In this study, the presence of copA gene, the marker of the
copABCDRS operon, were screened in several endophyte bacterial isolates, which had been
previously isolated from healthy root, stem and leaf samples using the trituration technique to
ensure effective surface sterilization of the plant tissues from some cultivated and wild grain
plants in Van, using the degenerate primer set that amplify a 1265 bp region. The PCR
amplification results showed that approximately 25% of the screened isolates gave the putative
corresponding band to the copA gene, suggesting the potential of these bacteria to be used as
biotic agents with copper preparations.
Keywords: Copper tolerance, Endophyte, copA gene
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