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SUNUŞ
1992 yılı, MEF (Modern Eğitim Fen) Dershaneleri'nin 20. kuruluş yılıydı. Yirmi yıllık deneyimin de verdiği cesaretle bu anlamlı yılda bir bilimsel proje yarışması düzenleme kararı alarak Türk gencinde bilimsel araştırma isteğini geliştirip, pekiştirme amacına yönelmiştik.
Bilindiği gibi, TÜBİTAK ülkemizde yıllardır bilimsel çalışmalara önderlik eden, teşvik edici
model bir kurum olma özelliğini sürdürmektedir. Ancak, bilim ve teknolojinin baş döndürücü
bir hızla geliştiği çağımızda, gelecekte ülkemizin sorumluluğunu üstlenecek gençliğe sadece
bir devlet kuruluşunun desteğiyle yetinilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, bilgilenme ve
bilgi akışı günümüz dünyasında Tartışma götürmez önemdedir.
Bu bakımdan geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize bilimsel araştırma düşüncesini
kazandırmak ve bunu geliştirmelerine yardımcı olmak sorumluluğunu özel dershane olarak
paylaşmak gereği duyuyoruz.
1992'de birincisini gerçekleştirdiğimiz "TÜRKİYE LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI", liseli gençlikten büyük ilgi görmüştür; bu ilgi
1993'ten beri her yıl artarak sürmektedir.
Başlangıçta, dershanemiz bünyesinde oluşturulan "Araştırmayı Destekleme Kurulu"nca organize edilen bu geleneksel yarışma, 1996 yılından itibaren EBAV (Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı) adıyla kurulan vakfımız tarafından sürdürülmektedir. Geleneksel
hale gelen yarışmamıza gösterilen büyük ilgi, bize, ülkemizde bilimsel araştırmaların daha
çok desteklenmesi gerektiği fikrini verdiği için bu vakfı kurduk.
Bu yıl yarışmaya 3 dalda (Fizik, Kimya, Biyoloji) 389 proje katılmış, bunlardan 55 proje, Seçici Bilim Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulunmuştur. Diğer projeler de kendi içinde
değerli ve her biri bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak ortaya konmuştur. Sergileme imkânı
bulamadığımız bu projelerin sahibi gençlerimizin çabaları da şüphesiz, övgüye değerdir.
Bu kitapçıkta, bu yıl sergilenmeye değer bulunan; her biri pırıl pırıl yaratıcılık, araştırma hevesi ve umut yansıtan projelerin özetlerini bulacaksınız.
Proje yarışmasına katılan gençlerimizin tümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Okul müdürlerine ve öğretmenlerine, gençlerimize verdikleri emek ve destek için şükranlarımı sunuyorum.
İbrahim ARIKAN
MEF Eğitim Kurumları
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
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PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bilim ve teknoloji üretimindeki yerleri ile belirlenmektedir. Bilimi ve çağımızda bilimle içice bir duruma gelmiş olan teknolojiyi üretebilmek,
bilimsel düşünceyi ve bilimsel yöntemi bir yaşam biçimi olarak kavramaya bağlıdır. Aktarma
bilim ve teknolojiyi kullanarak gelişmiş ülkelerle yarışa girebilmek olanaksızdır. Bilimsel
yöntem, gözlemler sonucunda varsayımlar kurma ve daha sonra bu varsayımları deneysel
yoldan sınama üzerine temellenmektedir. Deneysel yoldan sınanması, yani doğrulanması veya
yanlışlanması olanağı bulunmayan varsayımlar "bilimsel varsayımlar" olmayıp bilimin kapsamı içine girmezler. Bilimsel yöntem ve bilimsel düşünce ancak yaşanarak öğrenilebilir ve
bir yaşam biçimine dönüştürülebilir.
MEF Eğitim Kurumları ile Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı (EBAV) tarafından bu yıl onbeşincisi düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan "Türkiye Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" yukarıda açıklanan nedenlerle, çoktan seçmeli
test sınavına programlanmış genç beyinleri bilimsel yöntemlerle düşünmeye yönelten, Türkiye genelinde katılıma açık, çok önemli bir yarışmadır. Yarışmaya yapılan başvuruların önceki
yıllara göre katlanarak artması ve katılımın üç büyük kentin dışına taşarak yaygınlaşması bu
yarışmanın öneminin, gençlerimiz tarafından algılandığının kanıtıdır. Ayrıca bu yarışma, günümüz dünyasında giderek ağırlık kazanan ve bu alana yönelenlere daha iyi parasal olanaklar
sağlayan uygulamalı bilimler karşısında bunların temelini oluşturan temel bilimlerin önemini
vurgulaması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Bu yarışmanın başlangıcından beri gerek sergilenmeye değer görülen projelerin seçiminde ve
gerekse sergilenen projelerin derecelendirilmesinde belirli ölçütler uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde temel alınan ölçütlerin başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.
1. Proje konusunun güncelliği, kaynaklandığı sorun ve getirdiği çözüm.
2. Proje konusunun güncel olsa da sık tekrarlanan bir konu olmaması.
3. Konu ile ilgili Kaynaklara ulaşılabilme düzeyi, yani çalışma için yeterli düzeyde kaynak
taraması yapılıp yapılmadığı veya bu konudaki ilgili kişi ve kuruluşlardan yararlanılıp yararlanılmadığı.
4. Bilimsel bir varsayımın kurulmasındaki ve bunun sınanmasındaki başarı, yani
Gözlem - Varsayım - Deney - Sonuç ilişkisinin kurulup kurulmadığı.
5. Yeterli sayıda ve gerektiğinde kontrollü deney yapılıp yapılmadığı.
15. Araştırma Projeleri Yarışması
Seçici Kurulu
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; Kitapçıktaki proje özetleri sıralamasında okulların isimleri alfabetik
olarak sıralanmıştır.
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FİZİK PROJELERİ
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Giriş ve Amaç:
Projede saydam bir yüzeyin değişik kalınlıklarda işlenip, ışıkta girişim olayından yararlanılmasıyla veri kaydedilmesi ve okunması amaçlanmaktadır.
Yöntem ve Materyal:
Projemiz optik yansıtıcı yüzeylerdeki girişim olayından yararlanarak 3’lü sayı sistemi temelinde veri kaydetmeyi ve okumayı temel almaktadır. Işığın
dalga boyuna, optik kırıcılık indisine ve kalınlığına bağlı olarak
bu yüzeylerde değişik girişim
deseni gözlenir. Başlangıçta
saydam yüzey istenilen kalınlıklarda işlenir. Sonra bu kalınlıklarda değişik dalga boylarının
girişim desenleri farklı olur. Bu
fark ise bir fotosel aracılığıyla
ölçülerek bilgi kaydedilmiş ve
okunmuş olur.
Sonuçlar ve Tartışma:
Veri kaydetmek için ışıkta girişim olayından yararlanarak birkaç yöntem önerilmeye çalışıldı.
Hava, nem, sıcaklık gibi dış etkenler, lazerin şiddetinin saydam yüzeye ulaşana kadar değişmesine yol açmaktadır. Lazerin saydam yüzey üzerindeki etkisi ortam koşulları değiştiğinde değişmektedir. Yani saydam yüzey üzerindeki basınç ortam koşullarından etkilenmektedir.
Bu sistemlerin çalışması için en önemli şey okuyucu ışık Kaynaklarının koherent olmasıdır.
Böylece girişimde herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Ayrıca girişim olayının gözlenmesi için
ışık saydam yüzeye geçerken (girişimin gözlenmesine yetecek miktarda) ışığın bir kısmının
da yansıması gerekmektedir. Buna uygun saydam yüzeyler kullanılabilir veya bu yüzeyleri
üzeri uygun özellikleri taşıyan ince yarısaydam yüzeylerle kaplanabilir.
Kabaca şu anda kullanılan CD sistemleri ile şöyle bir alan kıyaslaması yapılabilir.
Günümüzde kullanılan CD’lerde EFM ile 14 bitlik bölüme 2 8 bitlik bilgi kaydedilebilmektedir.
Bu sistemle yaklaşık 314 bitlik bilgi kaydedilebilecektir. Bu denemeye dayanmayan çok kaba
bir hesaptır. Kalitenin artması için 2 bitlik bölüme bir bitlik bilgi yazdığımızı düşünsek bu durumda 37 bitlik bilgi yazılabilecektir. 37 2 8 ’in yaklaşık olarak 8, 5 katıdır.
Eksikliklere rağmen, veri kaydetmenin büyük bir sorun haline geldiği çağımızda bu sorunu
aşmak için yeni bir yöntem önerilmeye çalışıldı.

–10–

Kaynaklar:
Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway, Raymond A., Ankara 2002
Sarız M., Noter Onaylı Projesi 2002
www. chip. com. tr
www. soylenasil. com
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Giriş ve Amaç:
Projemizin amacı güneş ışığının parabolik engelden yansıyarak yoğunlaşması sonucu
fotovoltaik(PV) pillerin alacağı ışık maksimum seviyeye getirilerek fotovoltaik pillerin veriminin
artırılmasıdır. Ayrıca fotoseller yardımıyla parabolik yansıtıcının güneş takibi sağlanarak gün
boyu maksimum verim almak hedeflenmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Fotovoltaik piller fotoelektrik olayından yararlanılarak ışık enerjisinden elektromotor kuvvet
üretilmesini sağlayan yarı iletken düzeneklerdir. Bu çalışmada kurulan devre fotoseller yardımıyla parabolik yansıtıcının odağına yakın bölgeye yerleştirilen fotovoltaik pilin optimum
ışık alması sağlanır. Fotovoltaik pilin üreteceği elektromotor kuvvet üzerine düşeceği foton
sayısı ile orantılı olacağından verimi artacaktır. Bu uygulamamızda kullandığımız gereçler
şunlardır:
1- 30 cm yarıçapında parabolik yansıtıcı, Güneş ışınlarını yoğunlaştırmakta kullanıldı.
2- Fotosel, ışığın üzerine dik düşmesi sağlanarak güneşin izlenmesini sağlar
3-Mekanik sistemi harekete geçiren devre ve motor, fotoselden gelen voltaj değerine cevap
vererek hazırladığımız mekanik sistemi harekete geçirmektedir
4-Fotovoltaik piller(2 adet), pillerden biri parabolik engelin odağına yakın bölgeye yerleştirilmiştir(5, 5x5, 5 cm), çalışmanın hedefidir. Diğeri ise boyutları daha büyük olup mekanik sistemi harekete geçiren enerjiyi sağlamaktadır(66x50 cm).
Bulgular:

Tarih

Hava Durumu

PV pil (5x5 cm)
boyutunda
SABİT

PV pil
TAKİP YAPINCA

Akım
(mA)

Volt
(V)

Akım
(mA)

Volt
(V)

PV pil
PARABOLİK
YANSITICIYLA
TAKİP YAPINCA
Akım
Volt
(mA)
(V)

28. 02. 2006

Çok bulutlu ve
yağışsız

7, 8

3. 9

8. 0

4, 2

44

4, 65

01. 03. 2006

Çok bulutlu ve
hafif yağmurlu

7, 5

3, 8

7, 8

4, 1

42

4, 50

27. 03. 2006

Çok bulutlu ve
kapalı

6, 8

3, 2

7, 0

3, 5

38

4, 40

Tabloda da görüldüğü gibi kurduğumuz düzenek sayesinde güneş pillerinden alınan verim 5
kata çıkmıştır.
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29. 03. 2006 tarihinde güneş tutulması esnasında saptadığımız veriler şunlardır:

Akım (mA)

PV pil
PARABOLİK
YANSITICIYLA
TAKİP YAPINCA
Akım (mA)

Yarım tutulma
esnasında

3

24

Son dördün
esnasında

2

17

Tam tutulma
esnasında

1

8

Durum

PV pil (5x5 cm)
boyutunda SABİT

Tartışma:
Projemiz sayesinde, güneş pillerinin verimi yükselmiş, güneş enerjisinden daha çok yararlanılmış ve güneş enerjisinden yararlanmanın maliyeti düşürülmüştür.
Kaynaklar:
Boylestot, R, Nashelsky, Elektronik Elemanlar Devre Teorisi , MEB,
Malvino, Albert Paul, Electronik Principles
Temel Elektronik Yüce Yayınları
Serway, R. A., Fen ve Mühendislik için Fizik, Çeviri: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık
Çıtıroğlu, R. Ahmet, Alternatif Enerji Kaynakları, Ders notları
Optik, Şener, Prof. Dr., Fotovoltaik Güneş Pilleri, Temiz Enerji Vakfı, 1999
www. endtas. com
www. eie. gov. tr
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Giriş ve Amaç:
Bu projenin amacı, iç dirençlerini ve sağladıkları akım ve gerilimin zamanla nasıl değiştiğini
ölçerek piyasadaki değişik alkalin pillerin verimliliklerinin fiyatlarıyla olan uyumunu ortaya
koymak ve ayrıca pillerin sıcaklık değişiminden nasıl etkilendiğini incelemektir.
Yöntem ve Materyal:
Ölçümleri yapmak için voltmetre, ampermetre, reosta, anahtar, iletken tel ve pilden oluşan
aşağıdaki devre kuruldu.

Ayrıca pilleri sabit soğuk ve sıcak ortamlarda ölçmek
üzere mutfak fırını, buzdolabı dondurucusu ve termometre kullanıldı.

V

A

Devredeki anahtar iletimde tutulup her 2 dakikada bir akım ve gerilim kaydedilip anahtarla
akımı kesiliyor direnç bir daha kaydediliyordu. Bu işleme pilin sağlayabildiği akım 160 mA in
altına düşünceye kadar devam ediliyor. Bu bilgilerle pillerin sağladıkları enerji hesaplanıp değerlendirme yapılacaktır.
Bulgular ve Tartışma:
Projenin şu anki aşamasına kadar yapılan ölçümler pillerin arasında incelenen parametreler
arasında büyük farklar olduğunu gösteriyor. Oda sıcaklığında elde edilen verilerin bazıları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Marka
Osel
Panasonic
Duracell
Petrix

İlk Akım
212. 0
195. 3
201. 1
198. 0

İlk Gerilim
1. 547
1. 431
1. 506
1. 538

Son Akım
159. 8
159. 6
160. 0
159. 7

Son Gerilim
1. 165
1. 166
1. 175
1. 238

Zaman
01:42
00:32
04:50
00:38

İnceleme bitince tüketicilere çevre temizliği de göz önünde tutularak hangi pilleri kullanmaları
konusunda önerilerde bulunulacaktır.
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Kaynaklar:
1-

http://www. batteryuniversity. com

2-

http://hyperphysics. phy-astr. gsu. edu

3-

MEB Fizik 2, 2001

4-

Laboratuar Fiziği, M. Andreev V. Ludskanov, NAUKA İ İZKUSTVO Yayınevi, SOFYA,
1972

5-

Doç. Dr Orhan Kamer, İTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi
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Giriş ve Amaç:
Bu projede kullanılan fizik ilkesi çok basittir. Manyetik alan içerisinde hareket eden yüke, hareket yönüne ve manyetik alan çizgilerine dik bir kuvvet etki eder. Amacımız bu ilkeden hareketle çalışan bir gemi inşa etmektir. Sistemimiz tuzlu suda çalışmaktadır. Öncelikle deneylerde kullanabileceğimiz, kontrplaktan küçük bir gemi yaptık.
Yöntem ve Materyal:
Bu geminin tabanında içinden su geçen bir kanal ve bu kanalın alt ve üst yüzeylerinde de
elektrik iletimini sağlayacak bakır elektrotlar bulunmaktadır.
Deneyi geminin hareketini gözlemleyebileceğimiz deniz suyu dolu bir leğende gerçekleştirdik.
Üst elektrota verilen akım manyetik alan çizgilerine dik olarak Na+ ve Cl- iyonları yardımıyla
tuzlu su içerisinden geçer. Üzerine manyetik alan kuvveti etkiyen iyonlar ivmelenirler ve çarpışarak momentumlarını su moleküllerine transfer ederler. Sisteme akım verdiğimizde momentumun korunumu ilkesine bağlı olarak su molekülleri geminin arkasından baloncuklar
oluşturarak çıktı. Bu da gemimizi ileri doğru iterek geminin hareketini sağladı.
Bulgular:
Sistemimizin çalıştığını gördükten sonra, geliştirmek için bir dizi deney yaptık. Özellikle en
uygun kanal genişliğini bulmak önemlidir. Bildiğimiz gibi mıknatıslar arası uzaklığı yani kanal
genişliğini azaltmak manyetik alan şiddetini arttırır.
Tartışma:
Gemiyi hareket ettirecek, gereken kuvveti yaratabilmemiz için kanal yeteri kadar geniş olmalıdır. Daha sonra da elektrotun cinsi sistemin uzun süreli çalışması için önemlidir. Kullandığımız metallerin ileticilik ve aşınma özelliklerini inceledik.
Kaynaklar:
1.

KELLER, Frederick; GETTYS, Edward; SKOVE Malcolm, Fizik II. Cilt , Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1995.

2.

SCHAIM, Uri Haber;CROSS, Judson; DODGE, John; WALTER, James, PSSC Physics,
D. C. HEATH AND COMPANY, Massachusets, 1976.

3.

SHIPMAN, James;ADAMS, Jerry; W I LSON, Jerry, An Introduction to Physical Science,
D. C. HEATH AND COMPANY, Massachusets, 1979.
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Giriş ve Amaç:
Projemizin temel amacı, akışkan maddelerin ısı taşıma kapasitelerini etkileyen parametreleri
teorik olarak belirleyerek sonucun doğruluğunu sınayabileceğimiz ve pratikte kullanabileceğimiz bir sistem geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere hazırlanan deney düzeneği
yardımıyla özısısı bilinmeyen sıvıların özısısı hesaplanabilmekte, bunun yanında kurulan düzenek sayesinde soğutulmaya ihtiyaç duyan mikroçipler soğutulabilmektedir.
Yöntem ve Materyal:
Proje deneysel araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Proje konusu belirlendikten sonra çalışma alanı sınırlandırılarak problem tanımlanmış, problemle ilgili temel kuramlar araştırılmış,
bu kuramlardan problem için çözüm üretilmiş, çözümün doğruluğu deney ile sınanmıştır. Deney, kapalı bir devrede dolaştırılan sıvının başka bir sıvı içinden geçirilmesiyle yapılmaktadır.
Bağımsız değişken olarak sıvıların kütlesi, özısısı, yoğunluğu, debisi, soğuyan sıvının sıcaklık değişimi ve zaman alınmış, soğutan sıvının sıcaklık değişimi ise bağımlı değişken olarak
alınmıştır. Deneyden elde edilen veriler analiz edilerek çözüm sınanmıştır.
Bulgular:
Projenin en önemli uygulama alanlarından biri mikroçip veya güç transistörlerinin ısınma
problemidir. Herhangi bir elektronik sistemde(özellikle işlemci ve mikro kontrolörlerde) soğutma en önemli sorunlardan biridir. Çünkü düzensiz ısınma sıcaklık değerlerinin bu elektronik parçaların çalışma değerlerinin dışına çıkmasına sebep olmaktadır. Bu da ilgili donanım
biriminin aşırı yüklenmesine (overload durumu) yol açmakta, daha önemli durumlarda ise kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Bu tür durumlardan korunmak için soğutma uygulanması gerekmektedir.
Tartışma:
Proje sonucunda üretilen bilgi; bu tür soğutma sistemlerinde kullanılabilecek en uygun sıvının
seçiminde yardımcı olacak ilkelerin neler olduğudur
Kaynaklar:
1.

KELLER, Frederick; GETTYS, Edward; SKOVE Malcolm, Fizik II. Cilt , Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1995.

2.

SCHAIM, Uri Haber;CROSS, Judson; DODGE, John; WALTER, James, PSSC Physics,
D. C. HEATH AND COMPANY, Massachusets, 1976.

3.

SHIPMAN, James;ADAMS, Jerry; W I LSON, Jerry, An Introduction to Physical Science,
D. C. HEATH AND COMPANY, Massachusets, 1979.
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Giriş ve Amaç:
Günümüzde kullanılan fotovoltaik pillerde yaygın olarak silikon elementi kullanılmaktadır. Bu
piller vasıtası ile sağlanan enerjinin maliyeti, genel olarak diğer enerji Kaynaklarına göre daha pahalıdır. Silikon esaslı Güneş pillerinin ömürleri uzun da değildir. Oysaki bitkiler gereksinim duydukları enerjiyi çok uzun seneler fotosentez yaparak Güneş enerjisinden karşılayabilmektedirler.
Bu çalışmada, yapı olarak klorofil molekülüne çok yakın olan tetra-fenilporfirin (TPP) ile çinko
tetra-fenilporfirin (ZnTPP) molekülleri sentezlenerek, fotovoltaik piller elde edilmiştir. İki pilin
de çeşitli renklerdeki ışık altında ürettikleri gerilim ve akım araştırılmıştır. ZnTPP molekülü
kullanılarak oluşturulan Güneş pilinde en yüksek gerilim ve akım beyaz ışık altında elde edilirken, TPP molekülünde kırmızı ışık altında elde edilmiştir. Ayrıca, ZnTPP ile oluşturulan pile
ön ve arkadan sıcak bir cisim yaklaştırıldığında gerilim ve akım oluştuğu tespit edilmiştir.
Kaynaklar:
1.

www. eie. gov. tr/turkce/gunes/gunespv. html

2.

http://www. koeri. boun. edu. tr/meteoroloji/enerji1. htm

3.

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index. php?kategori_id=20&soru_id=3276

4.

http://www.youthforhab.org. tr/tr/yayinlar/enerji/gunespilleri/fotovoltaik%20gunes%20pilleri.
html

5.

http://lisanskimya. balikesir. edu. tr/~n10418/piller. html

6.

http://www. mmoistanbul. org/yayin/Scripts/prodView. asp?idproduct=340

7.

http://www. ch. ic. ac. uk/local/projects/steer/chloro. htm

8.

Adler, A. D. ; Longo, F. R. ; Finarelli, J. D. ; Goldmacher, J. ; Assour, J. and Korsakoff, L.
J. Org. Chem. 1967, 32, 476.

9.

James E. Redman, Ph. D. Thesis, University of Cambridge, 2000.

10. Greg. P. Smestad and Michael Graetzel, Journal of Chemical Education, 75 (1998), 752756.
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Giriş ve Amaç:
Amacımız elektrik enerjisini dairesel harekete değişik yöntemlerle dönüştürülebileceğini göstermek. Günlük hayatta elektrik enerjisini dairesel harekete çeviren elektrik motorları mevcuttur. Amacım bu tür bir dönme hareketin farklı bir yoldan elde edilebileceğini göstermek

Yöntem ve Materyal:
Projenin temelinde elektrik akımının mıknatıslayıcılık özelliğinden yaralanıp bu özelliği dairesel harekete çevirmektir.
İletken bir telin içinden akım geçerse telin etrafında manyetik alan oluşur. Akım geçen teli
demir bir nüveye sararsak demir mıknatıs özelliği kazanır. Mıknatıs özelliği kazanmış böyle
bir demirin karşısına başka demir koyarsak iki demir birbirlerini akımla orantılı bir şekilde çekerler. Oluşan bu hareketi bu projemizde dairesel harekete çevirdik.
1 adet U şeklinde demir nüve , 300 – 600 sarımlı 1 adet bobin, 1 adet demir kol , 1 adet iki
zamanlı motor bloğu , 0 –12 volt güç kaynağı , 3 adet denge vidası , 2 adet fırça ve krank mili
üzerine bağlı iletken yarım daire.
Bulgular ve Tartışma:
Projemin çalışması doğru akım kaynağı ile olup akımın miktarı ile orantılı olarak devir sayısı
elde ettik. Yaptığımız bu proje diğer elektrik motorlarının çalışma prensibinden farklı çalışmaktadır.
Sonuçta fırçanın konumu iyi ayarlandığında verimli bir dönme hareketi sağlamış olduk. Demir
kolun ağırlığından dolayı dengesiz çalışmayı yay ve volandın içine monte ettiğimiz demir
ağırlıkla telafi ettik.
Kaynaklar:
KALYONCU Celalettin, ÇAKMAK Yaşar, Fizik Lise 1, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul
2003
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Özet:
Okulumuzun Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Merkezi’ne düzenlediği bir gezide görüştüğümüz görme engelli vatandaşlar birçok işi kendi başlarına gerçekleştirebildiklerini, ancak yolda
yürürken tabelaları fark edemedikleri için başlarını çok sık çarptıklarını belirtmişlerdi. Biz de
geliştirdiğimiz bu projeyle artık görme engellileri yalnız yerdeki değil, başları hizasındaki engellerden de koruyacağız.
Projemizde bir ultrasonik sensör, görme engelli kişinin başına takabileceği bir şapkanın içine
yerleştirilmiştir. Sensörden gelen bilginin değerlendirileceği devre ise kişinin üzerinde taşıyabileceği şekilde tasarlanmıştır. Devre, sesli ve titreşimli uyarı verecek şekilde ayarlanmış, şarj
edilebilir güç kaynağı kullanılmıştır.
Geliştirilen modelin, belirlenen soruna çözüm bulacağına inanılmaktadır.
Giriş ve Amaç:
Medeni ülkelerde, bedensel ve zihinsel engellilere verilen önem bilinmektedir. Ülkemizde de
1950 yılında Altı Nokta Körler Derneği’nin kurulmasının ardından bu çalışmalar hızlanmıştır.
Bu projenin amacı da, görme engelli kişilerin yaşamını biraz daha kolaylaştırmaktır.
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte görme engelli kişilerin yıllardan beri el yordamıyla hallettikleri birçok olay elektronik hale getirilmektedir. Bizim amacımız da bu doğrultuda bir eksikliği
daha kapamak, görme engelli kişilerin yolda yürürken yerle bağlantısı olmayan cisimlere (tabela, balkon gibi) başlarını çarpmalarını önlemektir. Geliştirdiğimiz cihaz, görme engelli kişinin beyaz bastonun yanı sıra kullandığı ikinci bir alettir. Beyaz bastonun yerini almayıp, beraberinde kullanılarak baş kısmını korumaktadır.
Malzemeler:
Cihazımızı geliştirirken aşağıdaki malzemeleri kullandık.


Ultrasonik sensör



sensör devresi



Titreşimli motor



Trimpot



Buzzer



12 Voltluk şarj edilebilir pil



Anahtar



Şapka
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Yöntem:


Sensör Seçimi

Projeyi hazırlamaya uygun sensörü seçerek başladık. Seçtiğimiz ultrasonik sensör düz yüzeyli katı cisimleri 1, 5 metre mesafeden algılıyor ve kesik kesik sinyal vermeye başlıyordu.
Engeller yaklaştıkça sinyal hızlanıyor mesafe iyice kısaldığında sinyal sürekli bir hal alıyordu.


Motorun Bağlanması

Devrenin çıkışına bir cep telefonundan söktüğümüz titreşim motorunu taktık. Titreşimin şiddetini ayarlayabilmek için motora seri olarak 100 Ω’luk trimpot taktık. Trimpotu ayarlayarak
motorun titreşimini değiştirebiliyorduk.


Buzzerın Bağlanması

Görme engelli kişinin titreşimin yanı sıra aynı zamanda sesli olarak ta uyarılabilmesi için titreşim motoruna paralel olarak bir buzzer bağladık. Cihazın sessiz kullanılabilmesi için buzzera
seri olarak bir de anahtar bağladık.


Devrenin Kurulması
M

Önce buzzer ve anahtarı birbirine seri bağladık. Ardından motor ve trimpotu birbirine seri bağladık. Sonra da
bu elemanları birbirine paralel bağladık. Tüm elemanları
delikli pertinaks üzerine yerleştirip lehimledik. Kutunun
içine yerleştirmesi kolay olsun diye bu pertinaksı mümkün olduğunca küçük tutmaya çalıştık.

Şekil 1: Çıkış devresi



Güç Kaynağı Seçimi

Devremiz 12 Volt’luk güç kaynağı ile çalışmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için 10 tane 1, 2
Volt’luk şarj edilebilir pili birbirine seri olarak bağlattık. Pilin hafif olması ve az yer kaplaması
için 600 mAh olmasını tercih ettik. Ancak ihtiyaca göre yerine daha yüksek mAh’ye sahip bir
grup ta kullanılabilir.
Bulgular:
Teknik özellikleri
Kütlesi: 250g
Çalışma sıcaklığı: -350C – 850C
Dalga frekansı: 40 kHz
Çalışma voltajı: 10V – 15V
Çalışma gücü: 5W


Mesafe özellikleri

Tablo 1: Mesafeye bağlı saniyedeki sinyal sayısı
Mesafe (cm)
155
125
Saniyedeki sinyal sayısı
0, 5
1
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100
2

90
3

45
sürekli



Yatay tarama özellikleri

Tablo 2: Mesafeye bağlı yatay açı ve mesafe
Mesafe (cm)
155
125
Açı (0)
05
07
Mesafe (cm)
2
6

100
11
10

90
19
14

45
28
18

Görme alanı dışı

Sensör

Görme alanı dışı

Şekil 2: Sensörün yatay görme alanının üstten görünüşü



Düşey tarama özellikleri

Tablo 3: Mesafeye bağlı düşey mesafe
Mesafe (cm)
155
Mesafe (cm)
23

125
22

100
21, 4

90
21

Görme alanı dışı

Görme alanı dışı

Şekil 3: Sensörün düşey görme alanının yandan görünüşü

Tartışma:


Cihazın kütlesinin 250g olması oldukça avantajlıdır. Kişi cihazı cebine, kemerine yerleştirdiğinde ona hiçbir rahatsızlık vermeyecektir.



Sensörün şapkaya yerleştirilen kısmıyla devre arasındaki mesafe 1, 5 m olduğu için kişiye hareket rahatlığı kazandırır. Kişinin boyu ne kadar uzun olursa olsun rahatsız etmeyecektir.



Devrede kullandığımız elemanların -350C – 850C arası sıcaklıkta çalışıyor olması Türkiye
şartlarında yaşayan bir görme engellinin sensörü kullanmasını engellemeyecektir.



Cihazın 12V’la çalışması, piyasadan bu güç kaynağının kolaylıkla temin edilmesine olanak vermektedir. Cihazın kütlesindeki ufak bir artışı dert etmeyecek kişiler mAh değeri
daha yüksek piller kullanabilirler.



Cihaz yatay düzlemde kendi seviyesinden ortalama 20 cm aşağıda bulunan cisimleri bile
algılayabilmesine yardımcı olmaktadır. Bir insanın yüzünün ortalama 20 cm olduğunu
düşünürsek cihaz yüzün tamamını çarpmadan koruyacaktır.



Engel yaklaştıkça cihazın sinyalinin sıklaşması kişiye engelin ne kadar yaklaştığını haber
vermektedir.
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Cihazın yatayda taradığı alan, cihazı yaklaştıkça genişlemektedir. Bu da görme engelli
kişinin kendisine yakın noktadaki engellerden korunma olasılığını arttırır.



Elinde beyaz baston olan görme engelli bir kişi yerde kendisinden 90 cm uzaktaki engelleri algılayabilir. Dolayısıyla bu mesafe içine zaten yerle bağlantısı olan bir engel (örneğin bir insan) girmeyecektir. Bu mesafe dışındaki ince veya düz olmayan yüzeyli engeller
(örneğin insan) de cihazı etkilemeyecektir. Bu nedenle kalabalık bir ortamda yürüyen kişi
insanlar tarafından yanıltılmaz.

Kaynaklar:
http://www. teknopol. net/
http://robot. metu. edu. tr/dosya/sensör. pdf
http://www. robbot. org/default. aspx?pid=4290
Bereket M., Tekin E. (2005), Atölye ve Laboratuar, İzmir
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Giriş ve Amaç:
Bu projede manyetik alanın ferromanyetik maddelere etkilerinden yararlanarak bu tür maddeleri istediğimiz verim ve kolaylıkla kullanıyoruz. Yani bu cisimlerin üzerinde yapacağımız işler
sırasında cimin üzerindeki bizim uygulayacağımız kuvvetler harici kuvvetleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bu sayede enerji kaybı çok azalıyor ve verim artıyor.
Ayrıca cismi hareket ettirerek asansör sistemlerinde de kullanılır hale getiriyoruz.
Yöntem ve Materyal:
Cismi kaldırmak için gerekli kuvveti bobinden sağladık. Cismin hareketlerini algılayabilmek
için de cismin yanına fotodirenç onun da karşısına ışık kaynağı yerleştirdik. Böylece devremiz topun hareketini, fotodirencin direncinin değişimlerinden anlayabiliyordu.
Bulgular:
Sistem stabil(kendiliğinden olan) olmadığı için cismin o şekilde durması imkansızdı. Bu yüzden devreye ihtiyaç kesin vardı. Yaptığımız devrenin algoritmasının çok iyi olması gerekiyordu ki hareketini sağlarken de kendini ayarlayabilsin.
Tartışma:
Yaptığımız devrede hareketinin sınırını çizen fotodirencin alanıdır. Çünkü uzaklık arttıkça
fotodirencin üzerindeki gölge alanı artar ve fotodirencin sonuna geldiğinde de cisim düşer. Bu
da transistorun kazancının arttırılmasıyla düzeltilebilir. Çünkü transistor ün de önündeki
trimpod transistor ün kazancını düşürebilir. Veya daha büyük fotodirenç kullanımı da işe yarar.
Kaynaklar:
1-

"Desing of a Magnetic Levitation - An Undergraduate Project T. H. Wong

2-

"Magnetic Levitation Systems" Guy Marsden

3-

http://www. silisyum. net/htm/opamp/enstrumantasyon_amplifikatorleri. htm

4-

http://www. physics. ibu. edu. tr/Webdrs/fiz213/magnet/Konular/HTren/Htren. htm

5-

http://canmustafa57. tripod. com/transist_index. htm

6-

http://www. alldatasheet. com
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Giriş ve Amaç:
1 milyon 860 bin kalp hastasının yaşadığı ülkemizde kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin %47, 7 ile en sık görülen ölüm nedeni olduğunu öğrendiğimizde, bu hastalıkların erken
tanısına yönelik bir çalışma yapmayı düşündük.
Yöntem ve Materyal:
Erken tanıya yardımcı olmak için düşük maliyetli 220V/12V trafo, tam dalga doğrultucu kartı,
mikrofon preanfi kartından oluşan bir dijital stetoskop devresi ve 5mm çaplı kristal mikrofondan oluşan bir prob devresi tasarladık. Cihazın yapımını tamamladıktan sonra edindiğimiz
kalp sesi örneklerini Matlab7. 0’da yazdığımız programla filtreledik.
Bulgular:
Cihazımızla kalp seslerini alabiliyor, bilgisayar ortamına aktarıp kaydedebiliyor ve geliştirdiğimiz program yardımıyla uygun filtrelerden geçirip atımları ve varsa üfürümleri açık bir şekilde grafiğe dökebiliyoruz. Uyguladığımız algoritma yardımıyla da atımları tek bir sinyale dönüştürüp kalp seslerinin normal olup olmadığını gösterebiliyoruz.
Tartışma:
Tıbbi eğitimde ve günlük pratikte kullanılabilecek, ekonomik, kullanımı kolay ve hastalık tanısına yardımcı dijital bir stetoskop yapımının ülkemizin bilimsel kazanımlarına bir katkı olabileceğini düşünmekteyiz.
Kaynaklar:
BROPHY, James J., Fenciler İçin Temel Elektronik, A. Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara
1984
NOVEY, Donald W., Kalp Sesleri Kılavuzu, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1996
E. Ü. UBE Yrd. Doç. Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ
E. Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Teoman YILDIZ
E. Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Prof. Dr. Serdar PAYZIN
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Amaç:
Çok küçük ağırlıkları süper iletken bazlı kondansatörden yararlanarak, en düşük hata payıyla
ölçmektir. Bu sayede çok küçük ağırlık ölçümlerindeki hataların ve ortaya çıkabilecek çok daha büyük sorunların önüne geçmektir.
Yöntem ve Materyal:
Projemizde süper iletkenin levitasyon özelliğinden ve temel kondansatör fiziğinden yararlandık. Süper iletkenler belli bir seviyenin altındaki manyetik alanların geçişine izin vermezler.
Bu yüzden süper iletkenin üzerine bir mıknatıs konulduğunda, üretilen manyetik alan mıknatıs tarafından yansıtılarak mıknatısın havada asılı kalması sağlanır. Bu da levitasyon olarak
adlandırılır. Süper iletkenimizin soğumasını sağladıktan sonra mıknatısı üzerine yerleştirdiğimizde levitasyonun gerçekleştiğini görürüz. Aralarında belli bir uzaklık bulunduğundan dolayı süper iletken ve mıknatıs, kondansatördeki iki levhanın görevini görerek aralarında bir
sığa oluştururlar. Aradaki uzaklığın değişimi sığada da bir değişime sebep olacaktır. Biz projemizde uzaklık değişimini mıknatısın üzerine ağırlık koyarak yapmaktayız. Daha önceden
ağırlıkları ölçülmüş cisimler mıknatısın üzerine konarak meydana getirdikleri sığa değişimleri
multimetre yardımıyla ölçüldü. Daha sonra oluşan sığa değişimlerinden yararlanılarak sistemin kalibrasyon grafiği hazırlandı. Bu sayede ölçmek istediğimiz ağırlığın sığa değişimini grafikte yerine koyarak ağırlığımızı bulabilmekteyiz.

ÖLÇÜLMEK
İSTENEN
AĞIRLIK

ALTIN TEL

MIKNATIS

0, 001nF

BAKIR LEVHA

SIVI
AZOT

SÜPERİLETKEN
MALZEME

KÖPÜK KAP
MULTİMETRE

SİSTEMİN KURULUM ŞEMASI
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Sonuçlar ve Tartışma:
Sistemimiz ağırlık ölçümleri için yeni bir metot olmakla beraber yeni bir ölçüm standardı özelliği de taşımaktadır. Bu tür bir yöntemle ölçüm üzerine literatür çalışmalarımızda rastlanmamış olup ilk kez bizim hazırladığımız sistemle denenmiş ve başarıya ulaşılmıştır. Tamamen
yeni bir yöntemle, çok küçük ağırlıklarda bu derece hassas ölçümlerin yapılabilmesi, sistemin
önemini daha da artırmaktadır.
Sistemimiz yeterince hassas hale getirildiğinde tıpta bir hücrenin ağırlığını ölçmekten, nükleer
çalışmalarda maddelerin ağırlıklarının ölçümüne; uzay teknolojilerinden her türlü kalibrasyon
ve standardizasyon işlemine kadar birçok alanda kullanılabilir. Bu tür alanlarda elde edilecek
hassasiyetle önceden de söylediğimiz gibi hem maddi, hem zaman açısından elde edilecek
tasarrufun yanı sıra güvenlik açısından da önemli bir ilerleme kaydedilmiş olacaktır.
Kaynaklar:
¾

Sistemimizin kalibrasyonu TUBİTAK-UME manyetik ölçüm laboratuarlarında Dr. Lev
DOROSİNSKİİ, Dr. Uğur TOPAL ve Dr. Hüseyin SÖZERİ ’nin yardımları ile yapılmıştır.

¾

Bileşiklerin Süperiletkenliği, Bilim ve Yaşam Ansiklopedisi, (Gelişim Basım ve Yayım A.
Ş. ), Cilt 5, Sayfa 141-142.

¾

http://ieeexplore. ieee. org “ SmBa2Cu3O6. 5 seed fabrication for seeded peritectic
solidification of YBa2Cu3O7-δ” J. C. L. CHOW, J. S. LETTOW, WAI LO, D. A.
CARDWELL, H. -T. LEUNG, Y. H. SHI ‘nin makalesi, Journal Of Materials Science, Vol.
33, No. 22, sayfa 133-137.

¾

http://www. eslevier. com/locate/physc “Effect of thermal neutron irridation on the
pinning properties of TSMG Sm-123 superconductor” Uğur TOPAL, Lev DOROSİNSKİİ,
Hüsnü ÖZKAN, Hasbi YAVUZ ‘un makalesi , Physica C 388-389 (2003) 403-404
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Projemizin amacı; yalıtkan haldeki yarı iletkenlerin potansiyel farkı ile aktivite edildiğinde,
aktivasyon düzeyine paralel olarak ışık geçirgenliği değişimini fotodiyot yardımıyla sinyal sistemine dönüştürülmesidir.
Yarı iletkenler yeterli enerji verildiğinde son yörüngedeki elektronunu iletkenlik bandına geçirir. Enerji verilmediğinde yarı iletkenler yalıtkandır. Yarı iletken malzemenin iletkenliği artarsa
iletkenlik bandındaki serbest elektron sayısı artacağından ışık fotonlarının serbest elektronlarla etkileşme ihtimali de artar ve maddenin ışık geçirgenliği artar.
Projemizde; yarı iletken GaSe kristalinin uçları arasına potansiyel farkı uygulanır. Uygulanan
voltaj değerine bağlı olarak iletkenlik bandına geçen elektron sayısı artar ve malzeme iletken
hale gelir. GaSe kristali üzerinden aynı zamanda sabit şiddette lazer geçirilir. Kristalden geçen lazer foto diyot üzerine düşürülerek sinyale dönüştürülür. Kristaldeki elektronlar iletkenlik
bandına geçtikçe kristalden geçen lazer şiddeti azaldığından foto diyotta üretilen akım miktarı
da azalır. Kristale uygulanan voltaj azaltılırsa foto diyota ulaşan lazer şiddeti ve okunan akım
miktarı artar.
Sonuç olarak; GaSe kristalinin elektriksel uyarılma şiddetine bağlı olarak lazer ışığı geçirgenliğinin değiştiği ve kristalden geçen lazer şiddetinin değişiminin foto diyot yardımı ile bir
sinyale dönüştürülebileceği gösterilmiştir. Okunan farklı değerler ile yazışma dili oluşturulursa
sinyal sistemimiz kısa mesafeler için telsiz sistemi kullanılabilir.
Kaynakça:
*http//www. antrak. org. tr/gazete/072001/resat. html
*http//www. antrak. org. tr/gazete/061998/sahin. html
*Lise 2 Fizik Ders Notları ( Elektrik Akımı )
*Lise 3 Fizik Ders Notları ( Optik )

–28–

TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

:
:
:
:

Murat KEMAHLIOÐLU / Leon HULLÝ
Özel Ýzmir Amerikan Lisesi - Ýzmir
Oktay ÜNAL
TiO2 Güneþ Pili

Giriş ve Amaç:
Özel İzmir Amerikan Koleji, TÜBİTAK – Güneş Enerjili Otomobil (Formula G) yarışmalarına
katılan tek lise takımı olmuş, bu yarışmanın ilk olmasına rağmen üniversite takımları arasında
başarıyla yarışmıştır.
Ancak aracımızda kullandığımız pilleri yurtdışından ithal etmiştik. Ve projemizi yapmaya yönelten sebep de bu olmuştu: Neden bir güneş pili üretemeyelim?
Titanyum Dioksit
Sadece elmaslar titanyum dioksitten daha fazla kırılma göstergesine sahiptir. Kırılma göstergesi, ışığın eğilebilme kabiliyetinin ölçümüne denir. Bu sayede donukluk ve örtme kabiliyeti
sağlanır. Sadece Magnezyum Oksit, titanyum dioksitten daha beyazdır. Ancak bu maddenin
kırılma göstergesi titanyum dioksitten çok daha düşüktür. Bu da istenilen donukluğa ulaşmak
için çok daha fazla Magnezyum Oksit gerektiği anlamına gelir.
Bulgular – Pilimizin Verimi
Pilimizi tamamladıktan sonra yaptığımız ölçümlerde devreden 0. 487 Volt akım geçtiğini gördük ancak akımın amperi düşüktü. Pilimizin boyutlarında(20cm x 20 cm) ki normal bir PV
(Fotovoltaik) pilden 6 – 7 Volt akım geçmektedir, amperaj olarak ise bizim değerimize yakındır.
Sonuç - Tartışma:
Projemizde şu anda geldiğimiz nokta itibariyle pilimizin geliştirilmesi üzerine çalışmalarımız
sürmektedir. Bu nedenle Nisan ayı içerisinde ürettiğimiz pilin veriminin arttırılması konusunda
çalışmalara devam edeceğiz.
Kaynakça
9

http://www. azom. com/details. asp?ArticleID=1179

9

The Energy Story - Chapter 15 Jennifer Carless, Walker & Co, ISBN: 0-8027-8214-0,
1993
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Giriş ve Amaç:
Bütün katılar gibi fiber optik kablolar da kuvvet altında biraz uzarlar. Kuvvet altında gerilen bir
fiber optik kablo uzadığında, bir ucundan gönderilen ışık diğer ucundan biraz gecikme ile çıkacaktır. Kablonun uzama miktarı ve gecikme zaman ölçüldüğünde ışığın hızı hesaplanabilir.
Bir fiber optik kablonun gerilmesinden yararlanarak ışık hızını hesaplamak
Yöntem:
Işık hızını üç yöntemle hesapladık.
Yöntem 1: Kayseri HES kablo fabrikasının optik fiber bölümünde, fiberlerin gerilmesi ile ilgili
yapılan ölçümlere ait Tablo-1’deki verileri Ek-1’den aldık. Bu verilerden uzama miktarı ve gecikme zamanlarını kullanarak ışık hızı ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturduk.
Gerilen bir fiberin kırılma indisi biraz değişir. Bu, ışığın fiber içindeki hızını ve dalga boyunu
değiştirir. Sonuç olarak gecikme zamanında biraz hata olur. Bu hatayı düzeltmek için gecikme zamanı 0, 8 düzeltme faktörüne bölünmüştür.
Işığın boşluktaki hızı=ortamın kırılma indisi x ışığın ortamdaki hızı

c = n. v

Tablo-1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uzama
miktarı
(mm)
0, 9
1, 7
5, 8
56, 7
148, 6
244, 9
340, 4
358, 9
244, 7
135, 3

Gecikme
miktarı
(ps)
3, 7
6, 6
22, 7
222, 1
582, 2
959, 7
1333, 7
1406, 2
958, 9
530

Düzeltilmiş
gecikme zamanı
(ps)
4, 625
8, 25
28, 375
277, 625
727, 75
1199, 625
1667, 125
1757, 75
1198, 625
662, 5
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Işığın fiber
içindeki hızı
(m/s)
194594594
206060606
204405286
204232327
204190999
204147129
204183849
204181482
204150589
204226415

Işığın
boşluktaki hızı
(m/s)
285664864
302558787
300128281
299874326
299813644
299749229
299803146
299799670
299754310
299865645

Bulduğumuz ışık hızlarının ortalamasını alarak ışık hızını 298701190 m/s olarak hesapladık.
Buna göre;
Mutlak hata: 299 792 458 – 298 701 190 = 1091268
Yüzde bağıl hata: 0, 364 olur.
Yöntem 2:
Ölçümlerimizi yaptığımız fabrikanın laboratuarında kullanılan cihazlar çok ileri teknolojiye sahiptirler. Fabrikada ölçümler yapılırken fiber üzerine bir kuvvet uygulanır ve belirli aralıklarla;
uygulanan kuvvet, uzama miktarı ve gecikme zamanı gibi değerler ölçülür.
Biz bir hile düşündük ve cihazın ölçüm alma aralığını iki dakika olarak ayarladık. Cihaz ilk ölçümünü yaptıktan sonra biz her iki dakikada bir fiberi değiştirip yerine daha uzun fiberler kullandık. Cihaz bunu fiberin uzaması olarak algılayıp bize gecikme zamanlarını verdi.
Tablo-2

No
1
2
3
4

İlk fiberin Diğer fiber
uzunluğu uzunlukları
(mm)
(mm)
2169, 25
2169, 25
2169, 25

2171, 32
2178, 42
2215, 07

2169, 25

2319, 89

Fark
(mm)
2, 07
9, 17
45, 82
150,
64

Işığın
Düzeltilmiş
fiber
gecikme
içindeki
zamanı
hızı (m/s)
(ps)
7, 88
9, 85 210152284
35, 67
37, 575 205663022
178, 4
223 205470852

Gecikme
miktarı
(ps)

595, 8

744, 55 202269217

Işığın
boşluktaki
hızı (m/s)
308566598
301975015
301692852
296991892

Bulduğumuz ışık hızlarının ortalamasını alarak ışık hızını 302306589 m/s olarak hesapladık.
Buna göre;
Mutlak hata: 302 306 589 - 299 792 458 = 2514131
Yüzde bağıl hata: 0, 838 olur.
Yöntem 3: Kayseri HES kablo fabrikasının ARGE
bölümünde satışa hazır, üzerleri sağlam malzeme ile
kaplı kablolara kuvvet uygulanarak gerilmeler hesaplanıyor. Biz kendimiz yandaki deney düzeneğini hazırlayıp, çıplak fiberlere kuvvet uygulayarak gerilmeleri hesapladık ve Tablo-3’ü elde ettik. Tablo-3’ü ek2’den aldığımız verilerden oluşturduk.
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Tablo-3
No

Asılan kütle
(gr)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

60
60
60
70
70
120
120
120
170
170
170

Uzama
miktarı
(mm)
1, 1
0, 9
0, 8
1, 9
2, 6
5, 8
3, 5
2, 6
6, 7
7, 3
9, 6

Gecikme
miktarı (ps)
4, 4
3, 6
3, 1
7, 4
10, 2
22, 6
13, 8
10, 3
26, 1
28, 6
37, 7

Düzeltilmiş
gecikme
zamanı
(ps)
5, 5
4, 5
3, 875
9, 25
12, 75
28, 25
17, 25
12, 875
32, 625
35, 75
47, 125

Işığın fiber
içindeki hızı (m/s)
200000000
200000000
206451612
205405405
203921568
205309734
202898550
201941747
205363984
204195804
203713527

Işığın boşluktaki hızı
(m/s)
293660000
293660000
303132903
301596756
299418039
301456283
300898550
296511067
301535938
299820699
299112572

Bulduğumuz ışık hızlarının ortalamasını alarak ışık hızını 299163891 m/s olarak hesapladık.
Buna göre;
Mutlak hata: 299 792 458 -299163891= 628567
Yüzde bağıl hata: 0, 210 olur.
Sonuçlar ve Tartışma:
Işık hızını gerçek değerine çok yakın olarak üç farklı yöntemle hesapladık.
Kaynak:
1.

Raymond A. Surway, (1996), Physics for Scientists and Engineers, (Saunders College
Publishing)

2.

http://www. fiberturk. com/fiberoptik. php
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Giriş ve Amaç:
Ülkemizde son yıllarda hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar oldukça artmıştır. Bu olaylar, bizi kazaların nedenlerini araştırmaya ve çözüm aramaya yöneltmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Günümüzde kullanılan hemzemin geçitlerdeki bariyerler insan gücüyle çalışmaktadır. Projemizde kullanılan step motorlar sayesinde hemzemin geçit bariyerlerinin otomatik açılıp kapanması sağlanmıştır. Açısal konumunu adımlar halinde değiştiren hassas sinyallerle sürülen motorlara step motorlar denir. Step motorlar sargılarına uygun sinyaller gönderilerek
kontrol edilir. Projemizde her kare dalga palsinde (7, 30º) dönen step motor kullanılmıştır.
Maket tren ve raylarla yaptığımız çalışmada rayların belirli mesafelerine yerleştirdiğimiz butonlar yüksek ağırlıkla harekete geçmektedir. Tren birinci ağırlık sensöründen geçerken,
sensör step motoru çalıştırmakta, bariyer kapanmaktadır. Trenin hemzemin geçitten geçişi
tamamlandıktan sonra ikinci sensör devreye girmekte, bariyerin açılmasını sağlamaktadır.
Böylece trenin geçitten güvenli geçişi sağlanmaktadır.
Bulgular:
Projemizin hemzemin geçit kazalarını azaltacağını düşünmekteyiz.
Tartışma:
Ağırlık butonları arasındaki uzaklığın, ülkemizdeki trenlerin ortalama uzunluğu ile orantılı olarak ayarlanmasını öneriyoruz.
Kaynaklar:
1) Electronic Devices Thomas L. Floyd
2) Fiziğin Temelleri David HALIDAY – Robert RESNICK
3) Bilgisayarlı Fizik Öğretmen Kitabı Kenneth APPEL – John GASTINEAU
5) www. aktifelekronik. net
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Giriş ve Amaç:
Biyodizel, yeni bir kaynak arayışına çözüm olarak ortaya çıkan oldukça cazip ve çevreci bir
enerji kaynağıdır. Fakat bunu üretebilmek için ülkelerin güçlü bir tarımsal kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Türkiye, bu olanağı potansiyelinde taşıyan bir ülke olarak biyodizel
üretimi için oldukça elverişlidir; fakat ülkemiz, bu potansiyeli tamamıyla kullanamamakta ve
yağ açığını kapatabilmek için, dışardan yaklaşık 1, 5 milyon ton yağ ithal etmektedir. Yetersiz
olan yağ Kaynaklarını, bir de biyodizel üretmek için kullanmak ülke ekonomisine ayrı bir külfet oluşturacaktır. Bu nedenle, biyodizelin yağ üretiminde kullanılmayan bir bitkiden elde
edilmesi gerekir.
Biz bu çalışmada biyodizelin, yabani bir bitki olan “ricinus communis”ten elde edilip edilemeyeceğini göstermek istedik.
Dünyada alternatif yakıt olarak görülen biyodizeli, yağ oranı yüksek olan yabani bir bitkinin
(ricinus communis ) yağından üreterek, alternatif bir enerjiye alternatif bir bitkisel yağ kaynağının olduğunu göstermek istedik ve bu amaç için bu bitkinin yağının kullanılabileceği sonucuna vardık.
Yöntem ve Materyal:
•Yağlı tohum(Ricinus Communis)

•Manyetik karıştırıcı

•Havan, Ayırma Hunisi

•Isıtıcı

•Hekzan

•Beher, Erlen

•Soxhlet ekstraksiyon sistemi

•Geri soğutucu

•Evaparatör

•Etüv, Süzgeç kâğıdı

Yağlı tohumları havanda döverek çekirdeklerini kırdık ve içindeki yağlı kısmı süzgeç kâğıdıyla
paketledik. Soxhlet cihazını kullanarak tohumlar içerisinde bulunan yağı hekzanla ekstrakte
ettik. Elimizdeki yağın metoksit ile tepkimesi sonucunda biyodizel-gliserin karışımını elde ettik. Bu karışımı ayırma hunisi ile ayırarak yıkama işlemine tabi tuttuk ve kurutmadan sonra
saf biyodizeli elde ettik.
Bulgular ve Tartışma:

Yoğunluk gr/cm3
Setan sayısı
Parlama Noktası
İyot indeksi
Donma Noktası

Ricinus
communis
biyodizeli
0, 928
88 – 90
165
105- 110
-33
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Soya yağı
biyodizeli

Kanola
biyodizeli

Pamuk
biyodizeli

0, 885
46- 48
178
130
-1

0, 88- 0. 89
51- 54
170
105- 112
-8

0, 86- 0, 88
51- 54
152
90- 110
+4

•

Yağlı tohumdan ekstraksiyon sonucu elde ettiğimiz yağ kütlece %32- 35 oldu.

•

Elde edilen yağdan sentezlenen biyodizel kütlece %99, 3 oldu.

•

Ürettiğimiz biyodizelin, çıkardığı ısıl değerin göstergesi olan setan sayısı diğer
biyodizellere oranla çok daha fazla oldu.

•

Donma noktası karşılaştırılmasında, Ricinus Communis biyodizelinin ağır kış şartlarına
diğerlerinden daha uygun olduğu görüldü.

Kaynaklar:
•

KESKİN Halit, Gıda Kimyası, 3. Baskı, İstanbul Ü. Yayınları, İSTANBUL, 1975.

•

SOLOMONS T. W. Graham, Organic Chemistry, 6. Baskı, University of South Florida,
1996.

•

www. biodiesel. org

•

www. eere. energy. gov/afdc

•

www. journeytoforever. org/biodiesel_make. html

•

www. biodiesel. com

•

www. wikipedia. org
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Giriş ve Amaç:
Geçirgen(poröz) asfalt, bitüm, dere kumu, agreganın çeşitli oranlarda karışımından oluşan,
yağmur suyunu boşluklu yapısı sayesinde geçirebilen özel bir asfalttır.
Bu projede bölgesel Kaynakları kullanarak iklim koşullarına uygun geçirgen asfalt üretimi
amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Poröz asfalt üretmek ve bu asfaltın özelliklerini belirlemek amacıyla; kıvamlılığı belirlenen bitüm, elek analizinden geçirilerek tane boyut analizi yapılan agrega ve kum ile belirli oranlarda
karıştırılarak Marshall briketleri hazırlandı. Briketlere stabilite ve akma testleri uygulanarak
asfalt normlarına uygunluğu belirlendi.
Bulgular:
Hazırlanan asfaltın ılıman ve yağışlı bölgelerde uygulandığında göllenmeyi engelleyerek kamuya açık alanlarda daha sağlıklı bir ortam oluşturur.
Tartışma:
Üretilen asfalt uzun ömürlü olup okul bahçeleri, yürüyüş yolları, parklar ve kamuya açık yaya
bölgelerinde kullanılabilir. Bu bölgelerde yağmura bağlı olarak oluşabilecek su birikintilerini ve
kirliliği önler.
Taşkın anında kanalizasyon sularını süzerek yeraltı sularını ileteceği için doğal çevreyi korur.
Normal asfalta göre yüzeyinin biraz daha pürüzlü olmasından dolayı trafikte kaza riskini azaltır.
Üstün özelliklerine rağmen gözenekli yapının çetin kış koşullarında don olaylarına bağlı olarak bozulabileceği, tozlu bölgelerde gözeneklerin tıkanabileceği unutulmamalıdır. Bu noktalar
göz önüne alındığında ülkemizde ılıman iklimin hakim olduğu kıyı şeridinde yalnızca kamuya
açık yaya bölgelerinde ve turistik alanlarda kullanılması uygun görülmüştür.
Kaynaklar:
1-

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma Daire Başkanlığı Bitümlü Karışımlar Laboratuar El Kitabı

2-

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesi

3-

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Malzemeler El Kitabı

4-

www. forester. net/sw_0305_porous. html

5-

www. thcahill. com/pasphalt. html

6-

www. highwaysmaintenance. com/bitdiags. htm
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Projenin Amacı:
Bu projede çevreye olumsuz etkileri olmayan, yüksek verimli altın saflaştırma yöntemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede taç eter kullanımına yönelinmiş, taç eterin geri kazanımı
hedeflenmiştir.
Yöntem ve Materyal:
HAuCl4 çözeltisinden 18-C-6 yardımıyla altın organik faza geçirilir. Organik fazdaki altını tekrar sulu faza geçirerek diğer metallerden ayırırız.
Bu ayırma işleminde taç eterlerin metal katyonu seçiciliği ve faz transfer katalizörlüğünden
yararlanılır. Bu işlemleri yapmak için kullanılan malzemeler:
1. Altın Alaşımı

4. NH3 ve Na2S2O3

2. 18 Crown 6

5. Manyetik Karıştırıcı

3. HNO3 ve HCl

6. Santrifüj

Bulgular:
Klasik yöntemlerle altın eldesinin çevreye verdiği zarar ve malzeme kaybı düşünüldüğünde
bu yöntemin kullanılabilir olduğu görüldü.
Tartışma:
Bu çalışmada altın kaynağı olarak altın alaşımları kullanılmış ve alaşımdaki altın %100 'e
ulaşan oranlarda diğer metal iyonlarından arındırılmış halde çözelti fazında elde edilmiştir.
Kullanılan taç eter ise daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere geri kazanılmıştır. Benzer
çalışmalar altın cevherlerine de uygulanabilir. Kullanıldığı takdirde de çevre kirliliği riski ortadan kalkar. Taç eter diğer metal iyonlarıyla etkileşmeyeceğinden toprakta mineral kaybına yol
açmaz. Tarım alanları böylece korunmuş olur. Taç eterle altın saflaştırma yöntemi deniz suyundan altın eldesinde de kullanılmak üzere geliştirilebilir.
Kaynaklar:
1.

Karahan, S., Altın Üretimi ve Güncel Gelişmeler.

2.

JSC “SPEKT T. T. & T. ” http://www. spektr-ttt. ru

3.

Modern Üniversite Kimyası, MORTIMER C. E.

4.

Honjo, T., Konazawa Üniversitesi 13. 09. 2001 tarihli makalesi.
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışma da Reaktif Blue 28 adlı tekstil boyasının sulu çözeltilerinden uzaklaştırılmasında
geleneksel koagülasyon-flokülasyon ve elektrokoagülasyon yöntemlerinin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Çalışmanın birinci kısmında yapılan elektrokoagülasyon deneylerinde 200 mL lik çözelti örnekleri kullanıldı. Demir, alüminyum ve grafit olmak üzere üç farklı elektrot kullanılarak (V=10
volt) çeşitli sürelerde deneyler gerçekleştirildi. Anot ve katot arası mesafe 3 cm de sabit tutuldu. . İkinci kısmında her deney için 0. 10 gram olmak üzere AlCl3, Fe(NO3)3, CaCl2 ve MgCl2
tuzları ile farklı başlangıç pH larında (4, 6, 8, 10; Fenton için 2, 4, 6, 8, 10) 20 mL boya çözeltisi kullanılarak geleneksel koagülasyon işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca 0. 10 mL H2O2 ve 0.
10 g Fe(NO3)2 kullanılarak oluşturulan Fenton reaktifinin etkisi incelendi. Konsantrasyon ölçümleri spektroskopik olarak yapıldı.
Bulgular:
Deneyler sonucunda Fe ve Al elektrotla yaklaşık %50-70 arasında değişen bir renk giderimi,
grafit elektrotla ise %90 a yakın bir renk giderimi sağlanmıştır. AlCl3 , Fe(NO3)3, CaCl2 ve
MgCl2 tuzları ile sırasıyla en yüksek %30, %55, %26 ve %24 giderim değerleri elde edilmiştir.
Tartışma:
Bu çalışmanın sonuçları, su kirliliğinin ülkemizde de önemli bir kaynağı olan tekstil atık sularının arıtılması için elektrokimyasal yöntemlerin ümit verici ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
Kaynaklar:
-

Do J. S. and Chen M. L. (1994) “Decolorization of dye-containing solutions by
electrocoagulation” . J. Applied Electrochemistry 24, 785-790.

-

Churchley J. H. (1994) “Removal of dyewaste color from sewage effluent-the use of a
full-scale ozone plant”. Wat. Sci. Tech. 30, 275-284.

-

Gahr F., Hermanutz F. And Oppermann W. (1994) “Ozonation-an important technique to
comply with new German laws for textile wastewater treatment”. Wat. Sci. Tech. 30,
255-263.
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Giriş ve Amaç:
Günümüzde balık satın alırken sadece duyu organlarımızı kullanmaktayız. Projemizde, bayat
balıklardan salınan kimyasalları kullanarak bir sensör geliştirmiş bulunuyoruz.
Yöntem ve Materyal:
Toplam uçucu bazik aminler, bayat balıkları tespit etmede en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birini oluşturmaktadır. Bizim oluşturduğumuz yöntemde ise, yine toplam uçucu bazik aminler baz alınmaktadır. Fakat titrasyon veya pahalı kromatografik aletler yerine, uçucu
olan aminlerin indikatör molekülümüz ile oluşturacağı renk değişimi esas alınmıştır.
Bulgular:
Balık sensörümüz, kırmızılahana indikatörünün süzgeç kağıdına emdirilmesi ile oluşturulmuştur. Çalışmalarımız göstermiştir ki, bayatlaşan balık bizim sensörümüzü etkilemiş ve de renk
değişimine neden olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonunu, 50 mg / 100 g toplam uçucu bazik
madde içeren balıkları bayat olarak kabul edilmektedir. Bizim oluşturduğumuz sensör ise, 39,
60 mg / 100 g toplam uçucu bazik madde miktarını tespit edilebilmektedir.
Kaynaklar:
1-

http://www. phac-aspc. gc. ca/tmp-pmv/2002/ciguat_e. html

2-

http://eerc. ra. utk. edu/insites/ins11-4. htm#toxins

3-

http://www. fda. gov/fdac/features/2002/502_food. html

4-

http://www. fao. org/documents/show_cdr. asp?url_file=/docrep/V7180E/v7180e09. htm

5-

http://www. fao. org/wairdocs/tan/X5990E/X5990e01. htm

6-

http://www. overseal. co. uk/site/redcabbage. htm

7-

http://europa. eu. int/comm/food/food/biosafety/hygienelegislation/853-2004_en. pdf
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Giriş ve Amaç:
Tiftik lifleri ipeğimsi parlak görünüşleri nedeniyle tekstil alanında önemli bir yere sahip,
katma değeri yüksek bir protein lifidir. Ancak, bu lifler kaynama sıcaklığındaki uzun süreli
boyama işlemleri sırasında parlaklığını kaybetmektedir. Bu nedenle liflerin parlaklığını korumak için kısa süreli veya düşük sıcaklıkta yapılan boyama işlemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Endüstriyel açıdan bakıldığında düşük sıcaklıkta boyamanın liflerin parlaklığının korunmasının ötesinde; enerji tasarrufu sağlaması, liflerin diğer fiziksel özelliklerinin
(mukavemet, tuşe vb. ) korunması gibi avantajları mevcuttur. Fakat düşük sıcaklıkta boyama yapıldığında yaşanan problem boyarmaddenin lif içerisine difüzyonunun zorlaşması
nedeniyle elde edilen renk veriminin düşmesidir. Bu amaçla, çalışmada renk veriminde düşüşe yol açmadan, tiftik liflerinin boyama sıcaklığını düşürebilmek için lif şişirici maddelerin
(benzil alkol) kullanılmasının faydalı olabileceği düşünülmüştür.
Yöntem ve Materyal:
Bu çalışmada 32 mikron inceliğindeki yıkanmış tiftik lifleri kullanılmıştır. Çalışmada
elde edilecek sonuçlar üzerinde boyarmaddenin molekül büyüklüğünün etkisini gözlemlemek amacıyla, üç adet her biri farklı sınıfa ait asit boyarmaddesi ile bir adet sülfo
grubu içeren tipteki 1:2 metal kompleks boyarmaddesi seçilmiştir. Boyama işlemine pH
ayarı yapılmış ve boyarmadde ile benzil alkol (kullanılacaksa) ilave edilmiş flotteyle
40°C'da başlanmış ve materyal bu sıcaklıkta 10 dak. muamele edildikten sonra sıcaklık
2°C/dak. ısıtma hızıyla boyama sıcaklığına yükseltilmiştir. 80, 90 ve 100°C'da yapılan boyamalarda boyama sıcaklığına çıkıldıktan sonra sırasıyla 45, 40 ve 35 dak. boyama işlemi
yapılmıştır. Böylece her 3 sıcaklıkta yapılan boyama işleminde de toplam boyama süresinin eşit (75 dak. ) olması sağlanmıştır. Boyama sonrası flotte soğutularak lifler çıkartılmıştır. Ardından boyanmış numuneler sırasıyla soğuk (5 dak. ) - ılık (60-70°C'da 5 dak. ) - soğuk (10 dak. ) suyla taşar durulanıp, kurutulmuştur.
Bulgular:
Yapılan çalışmada tiftik liflerinin küçük moleküllü boyarmaddelerle yardımcı kimyasal kullanılmadan kaynama noktasının altındaki sıcaklıklarda boyanabileceği, ancak liflerin parlaklığının korunmasının yanı sıra, daha iyi boyama özellikleri (yaş haslıklar gibi) elde edilmek isteniyorsa, lif şişirici olarak benzil alkol kullanımıyla büyük moleküllü boyarmaddelerle (dinkleme tipi asit boyarmaddeleri veya 1:2 metal kompleks boyarmaddeleri) de
renk veriminde önemli düşüşe yol açmadan düşük sıcaklıkta boyama yapmanın mümkün
olduğu tespit edilmiştir.
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Tartışma:
Çalışmada kullanılan benzil alkolün liflerin yapısını gevşettiği ve life difünde edecek boyarmaddeye yol açarak boyarmaddenin lifler tarafından daha düşük sıcaklıklarda ve daha
seri olarak alınmasını sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca, literatürde benzil alkolün asit
boyarmaddelerinin agregasyonunu azaltıcı etkisi olduğu belirtilmektedir (11). Benzer şekilde tiftik liflerinin boyanması sırasında da benzil alkolün boyarmaddelerin agregasyonunu
azaltması, özellikle büyük moleküllü boyarmaddelerde difüzyonu arttırarak daha düzgün
boyama eldesini sağlayacak ve aynı zamanda boyarmadde alımını da kolaylaştıracaktır.
Bu nedenle benzil alkol kullanımıyla, bir taraftan lif yapısı gevşetilirken, diğer taraftan da
agregasyona meyilli büyük moleküllü boyarmaddelerde aşırı agregat oluşumu önlenerek, lifin boyarmadde alımı kolaylaştırılmaktadır.
KAYNAKLAR:
1)

Atav, R., Durak, G., Öktem, T., Seventekin, N., Kaşmir Lifleri, Tekstil ve Konfeksiyon,
Yıl 13, Sayı 3, Temmuz-Eylül, sf. 115-121, 2003

2)

http://www. ankara-tarim. gov. tr/diger/keci/akecisi. htm/14. 12. 2005

3)

http://www. tiho-hannover. de/einricht/zucht/eaap/descript/883. htm

4)

Harmancıoğlu, M., Lif Teknolojisi (Yün ve Deri Ürünü Diğer Lifler), sf. 227-248, 1974

5)

Leeder, J. D., McGregor, B. A., Steadman, R. G., "Properties and Performance of
Goat Fibre", RIRDC Publication, No 98/22,
RIRDC, Proje No ULA-8A,
March
1998,
http://www. rirdc. gov. au/reports/NAP/ULA-8A. doc

6)

Franck, R. R., Silk, Mohair, Cashmere and other Luxury Fibres, VVoolhead
Publishing ISBN 1 85573 540 7, 2000

7)

Turpie, D. E., Some of SAVVTRI's Important Research Findings on Mohair,
SAWTRI Publication, 69, pg. 36, 1985

8)

Smith, G. A., Processing of Speciality Animal Fibers, Proc. First Inter. Symp. on
Specialty Animal Fibres. Aachen, pg. 8-22, 1988

9)

Carrion, F. F. J., Textile Research Journal, 65, pg. 326, 1995

10) Oueirös Domingues, M. S., Rocha Gomes, J. I. N., Martins, J. A., Dyeing of PA6. 6
fibers Effect of solvent and temperature on thermal properties, Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry, Vol. 74, pg. 749-759, 2003
11) Shah, C. D., Jain, D. K., Textile Research Journal, 55, pg. 99, 1985
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Giriş ve Amaç:
Bu projeyi yapmamızdaki amaç, teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre
kirliliğinin giderilmesine katkıda bulunabilmektir. Bu amaca yönelik olarak tekstil sanayi atık
sularında bulunan ve sentetik olarak üretildikleri için doğada yıkımı mümkün olmayan çevre
ve insan sağlığı için toksik etkilere sahip azo boyar maddelerin bunları parçalayabilen nadir
iki mikroorganizmadan biri olan Trametes versicolor tarafından üretilen enzimler ile yıkımının
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Başlangıç olarak malt extract agarda Trametes versicolor üretildi. Trametes versicolor dört
gün boyunca 280C’de inkübatörde bekletildi. Dördüncü günün sonunda oluşan sporlar aseptik koşullarda serumfizyolojik kullanılarak alındı. Malt extract içine aseptik koşullarda transfer
edildi ve dört gün boyunca 200 rpm’de 280C’de inkübatörde kaldı. Burada Trametes
versicolor ‘un boncuk yapıları oluştu. Diğer taraftan 50 ml’lik lakkaz üretim ortamı hazırlandı
ve yirmişer boncuk hazırlanan üretim ortamına eklendi. Azo boyar madde olarak beş boya
kullanıldı, canlı ve ölü olarak her erlene bir boya koyuldu.
Boyalar ortama konulduktan itibaren altı gün boyunca absorbansları alındı.
Bulgular:
Canlı ve Ölü Trametes versicolor boncukları için Absorbans – Gün Tablosu
GÜNLER O. GÜN
1. GÜN
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
5. GÜN
[1]
1. 2044
0, 5936
0, 3594
0, 2855
0, 2646
0, 2479
[2]
0, 4253
0, 0255
0, 0105
0, 0091
0, 0077
0, 0106
[3]
0, 7106
0, 0826
0, 0583
0, 0559
0, 0501
0, 0502
[4]
1, 0054
0, 3776
0, 1798
0, 1540
0, 1413
0, 1376
[5]
1, 3001
0, 6950
0, 6398
0, 5410
0, 4434
0, 3567
GÜNLER O. GÜN
1. GÜN
2. GÜN
3. GÜN
4. GÜN
5. GÜN
[1]
1. 2044
0, 5936
0, 3594
0, 2855
0, 2646
0, 2479
[2]
0, 4253
0, 0255
0, 0105
0, 0091
0, 0077
0, 0106
[3]
0, 7106
0, 0826
0, 0583
0, 0559
0, 0501
0, 0502
[4]
1, 0054
0, 3776
0, 1798
0, 1540
0, 1413
0, 1376
[5]
1, 3001
0, 6950
0, 6398
0, 5410
0, 4434
0, 3567

6. GÜN
0, 2380
0, 0079
0, 0468
0, 1318
0, 2646
6. GÜN
0, 2380
0, 0079
0, 0468
0, 1318
0, 2646

Boyaların (Trametes versicolor boncuklarının bulunduğu ortamda) 4. Günden itibaren
tümerlenme meydana gelmiştir. 400 rpm ’de santrifüj yapılarak ölçüm alınmaya devam edilmiştir.
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Tartışma:
6 gün boyunca alınan absarbans değerleri ile canlı ve ölü boncukların boyayı içine aldığı
belirlendi. Deneyde oluşturulan enzimin azo boyar maddeleri parçalayarak yıktığı gözlendi.

ölü boncukların azo boyar maddeyi parçalayarak yıkmasının gözlemlenmesi
Boyar Madde: Direct Blue 15

canlı boncukların azo boyar maddeyi parçalayarak yıkmasının gözlemlenmesi
Boyar Madde: Direct Orange 26
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Kaynaklar:
1)

Wesenger D., Kyriakides I., Agathos S. N. -White-rot fungi and their enzymes for the
treatment of industrial dye effluents. Biotechnology Advances 22(2005) 161-187

2)

Lorenzo M., Moldes M., Rodriguez S., Sanroman A. -Inhibition of laccase activity from
Trametes Versicolor bye heavy metals and organic compounds. Chemosphere 60(2005)
1124-1128

3)

Nilson I., Moller A., Mattiason B., Rumindamayugi m. S. T., Welander N. -Decolorization
of synthetic and real textile wastewater by the use of white-rot fungi. Enzymes and
microbial Technology 38(2006) 94-100

4)

Lio W., Chao Y., Yang X. -Biodecolorization of azo, anthraquinonic tripheny/menthane
dyes by white-rot fungi and laccase secreting engineered strain J. I. microbial
Biotechnology (2004)31:127-132

5)

Zamora P. P., Pereia M., TiburtiusR. L., Moraes S. G., Rosa M. A., Minassi L. C., Durian
N. -Decolrization of reactive dyes by immobilized laccase Applied Catalysis B.
Environmental 42(2003) 131-144

6)

Ramsay J. A., Mok W. H. W., Luu Y. S., Savage M. -Decolorization of textile dyes by
alginate-immobilized Trametes versicolor. Chemosphere 61(2005) 956-964

7)

Cameselle C., Pazos M., Lorenzo M., sanroman A. -Enhanced decolorization ability of
laccase towards various synthetic dyes by an electrocatalysis techonology.
Biotechnology letters 25:603-606(2003)

8)

Mikiashvili N., Elivashvili V., Wasses S., Nevo E. -Carbon and nitrogen source influence
the ligninolitytic enzyme activity T. V. -Bio technology Letters (2005):955-959
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Giriş ve Amaç:
Pirinç, ülkemizde ve Dünya’da besin maddesi olarak önemli bir yer tutmaktadır. Çeltiğin dış
kabuğu, ayrıldıktan sonra, bunların halen herhangi bir kullanım yeri bulunmamaktadır. Elde
kalan çeltik kabuklarının geri kazanılması, ekonomik avantajları yanında kaynak tasarrufu
açısından da önemlidir. Çeltik kabuğunda, yüksek oranda saf silisyumdioksit bulunduğu bilinmektedir. Projemizde, ülkemizdeki farklı pirinç üretim merkezlerinden (Edirne, Tosya, Mersin) alınan pirinç kabuklarının silika oranı tespiti, bu silisin elde edilmesi ve elde edilen silikanın kille bağlanıp pişirilerek ısıya dayanıklı tuğla yapımı amaçlanmış, ayrıca yapılacak tuğlanın fiziksel özelliklerinin ve maliyetinin ısıya dayanıklı yalıtım tuğlası piyasa fiyatları ile kıyaslanması hedeflenmiştir.
Projemizde yenilenebilir enerji Kaynakları kapsamında bitkisel atıkların değerlendirilmesidir.
2002 yılı itibariyle Dünya üretim çeltik miktarı 579. 476. 722 tondur ve bunun sonucunda 115.
895. 344 ton pirinç kabuğu atık olarak kalmaktadır. Türkiye’de ise aynı atık miktarı 80. 000
tondur. Ayrıca FAO verilerine göre Dünya kişi başı pirinç tüketimi yıllık 56, 5 kg’dır. Bu gerçekler ışığında böyle önemli bir bitkisel yan ürünün değerlendirilmesi kaynak tasarrufunun
yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur. Tablo 2. 1’de Türkiye
ve Dünya’daki pirinç üretim miktarları verilmiştir.
Ülkemizde pirincin toplam tüketimi, öteki tahıllara oranla düşüktür. Ancak, kentleşmeye bağlantılı olarak, beslenme değişimleri yanında; bulgur yerine pirinç kullanımının artması, ülkemizin kişi başı ve toplam pirinç tüketimini önemli düzeyde artırmıştır. Bugünkü pirinç üretimi,
iç tüketime bile yetersizdir. Örneğin 2002 yılında 325 bin ton pirinç alımı yapılmıştır (FAO
2003). Çeltik üretimimizde hedef iç tüketimi karşılamak olmalıdır. Türkiye, çeltik verimi yüksek olan bir ülke olmasına karşın; bugün üretimi iç tüketime yetmediğinden, dışalım giderek
artmaktadır. Son yıllardaki hızlı kentleşme ve sosyo-ekonomik değişimler karşısında, kişi başı pirinç tüketiminin artması da beklenmelidir. Köyden kente gelen, hatta yaşamını halen
köyde sürdürenlerin beslenmesinde de pirince yönelme gözlenmektedir.
Yöntem ve Materyal:
Fırın (1200°C, 14 A ve 220V)
Etüv (150°C ±3°C)
Hassas terazi (± 0, 01g)
Seramik Pota
Pirinç Kabuğu

FIRIN

Tuğla Kalıbı
Kil
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ETÜV

SERAMİK
POTA

Deneysel çalışmamız beş aşamada gerçekleştirilmiştir:
Pirinç kabuklarının özelliklerinin belirlenmesi:

Çeltik Kabuğunun nem, kül tayini ve ısıl değeri
Pirinç kabuklarından silika eldesi:
SİLİKA M İKTARI(%)

Yapılan kurutma deneyleri sonucunda nemi alınmış çeltik kabuklarını fırına attık ve 900°C kalan kütleleri aşağıda açıklanmıştır. 900°C seçme amacımız ise içerisindeki tüm organik maddeleri uzaklaştırmak ve tamamen
inorganik bir karışım elde etmek. Grafik’te kabukların
kalan kütleleri yüzde olarak verilmiştir.
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15,9
14,7

15,1
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10
Tosya
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Edirne

Pirinç kabuğu silikasının tuğlada kullanımı:
Elde ettiğimiz külleri kil ile belirli (%15, %20, %30 kil/karışım) oranlarda karıştırıp, tuğlaları
1100°C’de pişirdik.
Tuğla özelliklerinin tespiti:
Elde ettiğimiz tuğlaların önce yoğunluklarını devamında ise bozunmadan ulaştığı maksimum
sıcaklığını, kopma mukavemetini ve ısıl (termal) iletkenlik değerlerini ölçtürdük.
Maliyet çalışması:
Kil, çeltik kabuğu, yakılma ve fırınlanmanın da dahil edildiğinde toplam bir fiyat çalışması yapılmış ve bu çalışmanın sonucunda ise bir kıyaslama yapılmış %30 kil/karışım yapılan tuğla
en ekonomik tuğla olmuştur.

Tuğlaların Kil/Karışım oranları
Öneriler:
Çeltik kabuğu bol ve ucuz olduğundan rahatlıkla elde edilebilen bir atık olup; silisyum ve türevlerini elde etmek için çok elverişlidir.
%80 dolaylarında organik bileşik içerdiğinden kolaylıkla yanabilen çeltik kabuğunun yüksek
ısıl değerinden faydalandıktan sonra silikayı elde etmek çok daha mantıklı ve tasarruflu bir
yol olabilir. Zaten son yıllarda özellikle Uzakdoğu ülkelerinin çeltik kabuklarının ısıl enerjisinden faydalanma çabaları tamamen bu görüşü hayata geçirebilme adınadır.
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Bulgular ve Sonuç:
Projemizde;
Madde sıcaklık artışıyla beraber farklı yapılarak geçmiştir:
600°C’ye kadar silikanın kristalin olmayan bir yapıda olduğu gözlenmiştir.
800°C altındaki SiO2’nin amorf yapıda olduğu ve kül partiküllerinin 2-5 µm çapında
olanların bileşerek 20 µm çapında partikül dağılımı oluşturdukları belirlenmiştir.
900°C’nin üzerindeki yanma sıcaklıklarında ise, pirinç kabuğu külündeki SiO2’nin
kristobalit ve az miktarda da tridimit yapıda olduğu gözlenmiştir. Bu
Çeltik kabuklarını bölgelere göre ayırmış ve yakıldığında farklı miktarlarda küller elde
edilmiş böylece silika miktarlarının bölgelere göre değiştiği hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
Yüksek sıcaklık sonucu oluşan küller kille bağdaştırlıdığında ısı yalıtım amacıyla kullanılan tuğlalara rakip olacak seviyede bir tuğla elde edilmiştir. Böylece çeltik kabuğunun ısısından faydalanılmış hem de atığın külü değerlendirilmiştir.
%15 - %20 - %30 kil/karışım oranlarında elde edilen tuğlalarda kil arttıkça daha sert kül
arttıkça ise daha yalıtkan bir malzeme elde edilmiştir. Bu özellik istenilen sertlik ve ya yalıtkanlıkta malzeme elde etme imkânı doğmuştur.
Kaynaklar:
1.

APAK, C., Eski Tübitak başkan yardımcısı

2.

James, J. And Rao, M. S., 1986. characterization of silica in rice husk ash, Ceramic
Bulletin, 65, 1177-1180

3.

KARAOSMANOĞLU, F., Doç. Dr. İ. T. Ü. Kimya Metalurji Fakültesi, Maslak/ İSTANBUL

4.

Proctor, A., 2005. Rice hull & rice hull silica utilization, Socrates Intensive Programme
“Renewable Biomaterials”, Toulouse, France, April 8-25

5.

Sun, L. and Gong, K., 2001. Silicon-based materials from rice husks and their
aplications, Ind. Eng. Chem. Res.,

6.

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Gebze/KOCAELİ

7.

Türkiye Ziraat Odası Çeltik Çalışma Grubu Raporları, sayı1, Ağustos 2003

8.

UÇAR, G., Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Kilyos/ İSTANBUL

9.

VAROL, D., 2005. Pirinç Kabuğu Külünden Magnezyum Silika Üretimi, Yüksek Lisans
Tezi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL

10. www. kimyaokulu. org/element/silisyum/özellik/kimyasal. asp
11. www. wikipedia. com/wiki (anahtar kelimeler: grafit, silisyum, pirinç+çeltik)
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Giriş ve Amaç:
Gıdalarda yağların oksidasyonu aroma kaybına sebep olmakta ve yağların insanlar tarafından tüketimi srasında kabul edilemeyen ürünlere dönüşmesine yol açmaktadır. Projemizde
dünyada kullanımı sınırlandırılmakta, yasaklanmakta olan ve sağlık sorunlarına yol açtığı
tespit edilen sentetik antioksidanların yerine, baharatlardan elde edilen uçucu yağların ve
ekstraktların doğal antioksidan olarak kullanımının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
İzmir Kekiği, Biberiye ve Tıbbi Adaçayı bitkilerinden su distilasyonu yöntemiyle elde edilen
uçucu yağlar ile yapraklarının öğütülmesi ile elde edilen ekstraktlar dünya genelinde kızartmada en çok kullanılan yağ olan soya yağı içerisine eklenmiştir. Örnekler 130 0C deki etüvde
10 saat ısıtılıp her saatte ve 170 0C deki etüvde 3 saat ısıtılıp her yarım saatte di-elektrik sabiti testi uygulanmıştır.
Bulgular:
Çıkan sonuçlarda örneklerde yüksek sıcaklıkta güçlü antioksidatif etki gözlenmiştir. Doğal antioksidanların 130 0C’da başlayan ve 170 0C’de iyice belli olan etkisi, uçucu yağlarda çok
yüksek, ekstraktlarda da uçucu yağlar kadar olmasa da yüksek olarak gözlemlenmiştir. En
etkili antioksidant etkiye sahip olan baharat İzmir kekiği olarak saptanmış ve ardından sırasıyla biberiye ve tıbbi adaçayı gelmiştir.
Sonuç ve Tartışma:
Sonuçlar göstermektedir ki baharatlardan elde edilen doğal antioksidanlar güçlü antioksidatif
etkilere sahiptirler. Yağ üreticileri bu bilgileri göz önünde bulundurduğu taktirde sağlığa zararlı
sentetik antioksidanlar yerine baharatlardan elde edilen doğal antioksidanların yaygın bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.
Kaynaklar:
Yrd. Doç. Dr. Fahri YEMİŞÇİOĞLU (Ege Ün. Gıda Mühendisliği Fakültesi)
Akgül, A. ; Hışıl, Y. 2005. Baharatların Antioksidatif Etkileri, Akademik Gıda Dergisi, Gıda
Teknolojisi Derneği, 3, 13 , sayfa 20-25
Akgül, A. 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği, Ankara
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Giriş ve Amaç:
Dünya bor rezervlerinin % 65’ine sahip ülkemizde bor cevherleri hızla işlenmekte ancak büyük miktarlarda bor atığı ortaya çıkmaktadır. Bor atıkları, atık göletlerine atılmakta ancak günümüzde yeni atık göleti için yer bulunamamaktadır. Ayrıca söz konusu sulu atıklar büyük bir
ekolojik sorun yaratmaktadır. Projemizde bu sorunlar konu alınarak göletlerdeki bor atıklarının seramik üretiminde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca termik santrallerde ortaya çıkan ve değerlendirilemeyen taban külünün seramik üretiminde kullanılabilirliği de araştırılmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Ülkemizde en çok işletilen ve ticari değeri büyük olan bor madenleri tinkal, kolemanit ve
üleksittir. Bu çalışmada kolemanit ve tinkal atıkları kullanılmıştır. Kolemanit, tinkal atıkları ve
taban külüne göre deney grupları belirlenmiş, bu gruplara ve ağırlıklara göre seramik numuneleri hazırlanmıştır. Numuneler fiziksel testler yapılmış ve sem görüntüleri alınmıştır.
Bulgular:
Tinkal ve taban külü seramik bünyesinde tüm fiziksel özellikler bakımından oldukça olumlu,
kristal suyunu düşük sıcaklıkta kaybeden kolemanit ise olumsuz sonuçlar yaratmıştır.
Sonuç ve Tartışma:
Sonuç olarak; bir duvar karosu numunesinde %3 oranında tinkal ve %25 taban külü olmak
üzere toplam %28 oranında atık kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca atık kullanılan seramiklerde kalite artmıştır. Bu şekilde bir duvar karosu numunesinin hammadde maliyetinden
kazanç sağlanabilir ve çevre dostu bir süreç sergilenebilir. Atık göleti istimlakı sorunlarına
büyük oranda çözüm getirilebilir. Termik santrallerdeki taban külleri seramik üretiminde kullanılarak değerlendirilebilir.
Kaynaklar:
Doç. Dr. Turan BATAR, 9 Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği
1. Uluslararası Bor Sempozyumu
1. Uluslararası Bor Sempozyumu, 3-4 Ekim 2002, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya,
D. Ü-TMMOB (193-259)
1. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 28-29 Nisan 2005, Ankara, Boren-Eti Maden (83-113)
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışmamızda, sanayi sektöründe kullanılan kesici aletlerin aşınma, korozyon, yorulma
gibi mekaniksel zararlarını en aza indirmek amaçlanmıştır.
Her ülkenin kalkınmasında, doğal Kaynakların verimli olarak kullanılıp, bunların dünya bilimi,
teknoloji ve insanlığın faydasına sunulması esastır.
Aşınma ve korozyondan dolayı dünyada her yıl önemli kayıplar olmaktadır. Ülkelerin korozyon nedeniyle kayıpları gayri safi milli hasılalarının % 3. 5 ila 5 arasında değişmektedir.
Bu kadar yüksek kayıpların oluşu, buna paralel endüstrinin gelişimi, dayanıklı ve kararlı malzemelere olan ihtiyacı arttırmıştır.
Yüzey işlemleri, sertlik yorulma, aşınma, korozyon, ısıl ve darbesel şok gibi mekanik ve
tribolojik özelliklerin bir veya birkaçını geliştirmek ve üretim maliyetini düşürmek amacıyla uygulanmaktadır.
Bu özellikler arasında parçanın aşınma ve korozyona karşı direncinin arttırılması önem açısından ilk sırada yer alır. Bu amaçla son yıllarda oksit, karbür, ve nitrürlere dayalı seramik
kaplamalar büyük ilgi toplamaktadır.
Yöntem ve Materyal:
İlk önce yapılacak titanyum nitrür (TİN) kaplama için önceden yapılmış araştırmalar incelendi
ve çeşitli değerlendirmeler sonucunda en iyi sonucu 8620 çeliği vereceği anlaşıldı. 8620 molibdenli çelik olup piyasada segmentasyon çeliği olarak bilinmektedir. Bu çelik yüzey sertleştirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu malzemenin tokluğu gayet iyidir fakat, su verildiği takdirde sertliği artmakta ve HRc 50-60 düzeylerine kadar çıkmaktadır.
•

8620 çeliğinin içerdiği elementler ve oranları:
%KARBON %NİKEL %KROM %MOLİBDEN
0. 2

0. 55

0. 50
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0. 2

Bulgular ve Tartışma:
Yüksek tokluk ve düşük sertlik değerlerine sahip, 8620 çelik malzeme yüzeyine titanyumnitrür
tabakasının elde edilebilirliğinin mümkün olup/olmadığı araştırılarak, malzeme yüzeyindeki
TiN(titanyumnitrür) tabakasının aşınmaya karşı yüksek direnç sağlaması amaçlanmıştır.
Yapılan bu çalışmada 8620 çelik malzemelerin yüzeyinde farklı sıcaklıklarda ve farklı bekleme süreleri sonunda titanyumnitrür (TiN) tabakasının elde edilmesinin mümkün olup olmadığı
araştırılmıştır. Bu amaçla çelik yüzeyine öncelikle sıvı nitrürleme yöntemiyle azot emdirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde 580 ºC’ de ve 120 dakika bekleme süresi sonunda nitür
tabakasının oluşturulması sağlanmıştır.
İkinci aşamada ise Termoreaktif Difüzyon Prosesi (TRD) yöntemiyle TiN tabakasının elde
edilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonrasında da çeliğin kimyasal bileşimine bağlı olarak
oluşan mikro yapıları incelenerek, çelik yüzeyinde oluşan TiN tabakasının aşınma direnci
üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
Kaynaklar:
1-

TEKİN C., “Nitrürlenmiş 304, 410 Paslanmaz Çeliklerin Aşınması SAÜ, Met. Müh. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 1996

2-

ASM, “Handbook of Heat Treament of Steels” Volum 4, Heat Treating, 1991

3-

ERBİL M., DEHRİ İ., “ 5. Korozyon Sempozyumu bildirileri. Syf. 166-175 ve 206-215.
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışmanın amacı, endüstriyel alanlardan çevreye atılan zararlı ağır metallerin ucuz bir
malzeme olan doğal uçucu kül ile kontrol altına alınmasıdır.
Yöntem ve Materyal:
Çalışmada ülkemizden temin edilen uçucu kül örneği doğal halde aktifleştirildikten sonra Cd,
Cr ve Mn ağır metallerini başlıca pH ve zaman değişkenleri göz önüne alınarak oluşturulan
optimum koşullarda tutma kapasitesi UV-Visible spektrofotometrik yöntemle tayin edilmiştir.
Bulgular:
Yapılan % tutulma deneylerinde, çalışılan tüm pH’larda, 120 dakika ve üstü karıştırma süresi
uygulandığında Mn, Cr ve Cd tutulma miktarının sabit kaldığı görülmüştür. pH 9-11 arasında
ise uygulanan optimum karıştırma süresi sonunda Mn ve Cr için % tutulma miktarının yaklaşık % 100 olduğu, Cd için ise bu değerin % 80-90 arasında olduğu saptanmıştır.
Tartışma:
Kapasite tayin sonuçları, en yüksek kapasitenin, hem FA1 hemde FA3 örneği için Cr olduğunu göstermiştir. FA1 Çayırhan uçucu külünün çalışılan her üç katyonu tutma kapasitesi FA3
den yüksek bulunmuştur. . FA1 ve FA3 uçucu küllerinde Cd, Cr ve Mn’nın
adsorplanmalarında, R2 faktörü yaklaşık 1 olmaktadır. Freundlich izotermlerinde ise R2 faktörü FA1 de yaklaşık 1, FA3 de ise R2 faktörü Cd için 0, 7798, Cr ve Mn için ise sırasıyla 0,
9937 ve 0, 9552 bulunmuştur.
Kaynaklar:
1.

J. Davidovits, D. C. Comrie, J. H. Paterson, (1990) 30-40 D. J. Ritcey, Geopolymeric
Concretes for Environmental Protection, Concrete International 12,

2.

J. G. S. Van Jaarsveld, (1999) J. S. J Van Deventer, The Effect of Metal Contaminants
on the Formation and Properties of Waste-Based Geopolymer, Cement and Concrete
Research 29 1189-1200

3.

J. G. S Van Jaarsveld, J. S. J. Van Deventer 10, 7 (1997), L. Lopenzen, The Potential
Use of Geopolymeric Materails to Immobilise Toxic Metals: Part 1 Theory and
Application, Minerals Engineering 659-669

4.

J. G. S Van Jaarsveld, J. S. J Van Deventer, L. Lorenzen, (1998), Factors Effecting The
Immobilization of Metals in Geopolimerized Fly Ash, Metallurgical and Materials
Transactions B , 29 283-291
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5.

Ölmez, H., 1978, Soma Garp Linyitleri İşletmesi, Dekopaj Kütlesi ile Soma Termik Santrali Uçucu Külünün Cendüstriyel Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi

6.

R. Ciccu, M. Ghiani, A. Serci, S. Fadda, R. Peretti and A. Zucca, (2003), Heavy Metal
Immobilization in The Mining- Contaminated Soils Using Various Industrial Wastes, 16, 3
187-192

7.

Tokyay M., Çetin, B., 1991, Preslenmiş Buhar Kürü Uygulanmış Uçucu Kül-Kireç Tuğlalarının Dayanımı ve Su Emme Özellikleri

8.

Türkiye Uçucu Küllerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, 1983, 45-81. Elektrik İdaresi
Etüd İşleri Genel Müdürlüğü Yayını
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Giriş ve Amaç:
Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan ağır metaller, gösterdikleri toksik etki ve canlı organizmasında birikme eğilimi ile önemli bir kirletici grubu oluşturmaktadır. Cr(VI) iyonlarının deri atık suyundan giderimi amacıyla kolay uygunabilir, verimli bir yöntem geliştirmek amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
İki farklı yöntemle hazırlanan kitosan ve çapraz bağlı kitosan kürelerin küre boyutları saptanarak pH nın krom giderimi üzerine etkisi her bir kürede incelendi. Kürelerin kararlılıkları dikkate alınarak maksimum giderim veriminin gözlendiği çapraz bağlı kitosan küre kullanılarak
krom gideriminin optimizasyon çalışmaları, desorpsiyon ve deri atık suyunda yönetimin uygulanabilirliği araştırıldı. Denemelerde krom tayinleri difenilkarbazid yöntemi kullanılarak yapıldı.
Bulgular ve Tartışma:
Yapılan denemeler sonunda farklı yöntemlerle hazırlanan her bir küre için maksimum krom
adsorpsiyonu pH 3. 0 ‘te saptanmıştır. Çapraz bağlı (2, 6mm) kitosan kürelerde 30 dakikada
maksimum adsorpsiyon tespit edilip 30 dakikadan sonra adsorpsiyon yüzdesi sabitlenmiştir.
Farklı metal konsantrasyonlarında (1-100mg/L) optimum koşullarda yapılan denemeler sonucunda çizilen grafiklerden Freundlich izoterm sabitleri, kitosan küreler için n=1, 315 , Kf=2,
17mg/g ; çapraz bağlı kitosan küreler için n=1, 004 , Kf=40, 72 mg/g olarak saptandı. Çapraz
bağlı kitosan kürelerin deri atık suyundan krom giderimi ve kromun EDTA kullanılarak geri
kazanımı amacıyla etkin olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
Kaynaklar:
ÖZDEMİR, G., and BAYSAL, Ş., 2004, Applied Microbiology and Biotechnology , 64, 599603
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Projemizin amacı; tabakalı bir kristal olan GaSe’ e lityum emdirilerek, pil yapımında anot
olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.
1970 lerde geliştirilen lityum pillerin tercih edilme sebepleri, en yüksek kütle ve hacim enerjisi
sağlaması, en hafif metal, en iyi indirgeyici olmasıdır. Lityum iyon piller anot ve katot arasında lityum iyonlarının taşınmasıyla çalışır. Genellikle bu pillerde katot olarak grafit karbon,
anot olarak lityumkobaltoksit kullanılır.
Pil performansı anot malzemesinden etkilenir. Kobalt pahalı ve zor bulunan bir malzeme olduğundan anot için alternatif malzeme arayışına gidilmiştir. Lityum emdirilmiş tabakalı kristal
malzemeler, içlerinde bulundurabilecekleri Lityum miktarı ve tabakaları arasındaki zayıf Van
der Vals bağları nedeniyle pil yapımı için uygundur.
Proje; üç ardışık deneysel aşamayı içerir.
1. aşama:GaSe kristaline lityumun emdirilmesi
2. aşama:Elektrot oluşturmak üzere tablete dönüştürülmesi
3. aşama:Pil devresinin kurulması
Tablet hazırlamak için GaSe kristali öğütülmüştür. GaSe’ye Lityum emdirilmesi 0. 5 molarlık
damıtık sudaki LiCL çözeltisinde bekletmeyle sağlanmıştır. Daha sonra bu toz çözeltiden filtre edilerek oda sıcaklığında kurutulmuş ve yapışmayı sağlamak için teflon tozu ile karıştırılıp
preslenerek tablet yapılmıştır. Katod malzemesi Lityum metalidir. Anot ve katodun birbirinden
ayrılması için mikro gözenekli kağıt membran, elektrolit olarak LiClO4 -susuz propilen karbonat karışımı kullanılmıştır. Pilin gövdesi çeliktendir.
Sonuç olarak; yapılan pillerde 2 ila 3 volt arasında potansiyeller ölçülmüştür. Proje bu tür bir
kristalin pillerde elektrot malzemesi olabileceğini ortaya koymuştur.
Pil verimini artıracak ideal koşullar araştırılabilir.
Kaynakça:
*

http//www. antrak. org. tr/gazete/072001/resat. html

*

http//www. antrak. org. tr/gazete/061998/sahin. html

*

Lise 2 Fizik Ders Notları ( Elektrik Akımı )

*

Lise 3 Fizik Ders Notları ( Optik )
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Giriş ve Amaç:
Türkiye dünya bor rezervlerinin %65’ine sahiptir. Rezerv miktarı çok olmasına karşın, Türkiye’nin dünya ülkeleri içindeki bor pazar payı %28’dir. Bu da bor madenine ve bor minerallerine yeni kullanım alanları açmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Günümüzde kullanımda olan elektrolitlerin dar pH aralıklarında işlev görmesi, akü ve pillerdeki anot-katot tepkimesini yeterince motive edememesi projenin temelini oluşturdu. Projede
jel elektrolit hazırlamak için borik asit (H3BO3) ve boraks dekahidrat (Na2B4O7. 10H2O) kullanıldı. Borik asit ve boraks dekahidratın kullanılmasının sebebi, borik asidin çok kolay oksijen
alabilmesi, boraks dekahidratın da çok kolay oksijen verebilmesidir. Bu iki maddenin tepkimesi sonucu oluşan sodyum triborat(NaB3O5) hem çok kolay oksijen alır, hem çok kolay oksijen verir. Bu özelliği nedeniyle sodyum triboratın akü ve pillerdeki redoks tepkimelerini iyi motive edebileceği düşünüldü ve amorf hali jel elektrolit olarak hazırlandı. Projede bor minerallerinden çevreye zararsız, pek çok alanda kullanılabilecek, jel elektrolit yapmak amaçlandı. Boraks ve borik asit minerallerinin jelleşeceği en uygun koşulları saptamak hedeflendi. Daha az
enerji, su ve madde kullanarak ekonomik elektrolit yapmak amaçlandı.
Yöntem ve Materyal:
Borik asit ve boraks dekahidrat kullanılarak farklı derişimlerde çözeltiler hazırlandı. Hazırlanan çözeltiler farklı sıcaklıklarda etüvde bekletildiler. Çözeltilerin iletkenlik ve sıcaklık değerleri kondüktometre ile saat başı ölçüldü. 1. grup deney etüv 50˚C’de iken, 2. grup deney etüv
70˚C’de iken, 3. grup deney etüv 80˚C’de iken yapıldı. Jelleşen elektrolitlerin iletkenlik ve sıcaklık verileri birbiriyle kıyaslandı. En iyi jelleşmenin görüldüğü elektrolitin pH’ı ölçüldü. Tüm
deneyler tarafımdan kontrollü olarark defalarca yapıldı.
Bulgular ve Tartışma:
Sonuç olarak; jelleşmenin 55-70˚C sıcaklıkları arasında 5, 00-8, 00M derişimindeki
çözelitlerde olduğu görüldü. En iyi iletkenlik değeri, 70˚C sıcaklıkta 5. 70M derişimindeki
elektrolitte 21, 60 mS/cm olarak saptandı. En iyi jelleşen elektrolitin pH’ı da 9. 14 olarak ölçüldü. Bor minerallerinden yapılan jel elektrolit tekrar tekrar kullanılabilir ve bu sayede ülkemize ekonomik kazanç sağlar. Her çeşit akü ve pilde kullanılabilir, çünkü çok geniş pH aralıklarında işlev görebilir. Kullanımı sırasında hep aynı iletkenliğe ve potansiyele sahiptir, çünkü
sodyum triboratın, anot-katot tepkimesinde derişimi ve kompozisyonu değişmez. En önemlisi
kullanımda olan elektrolitler toksik maddeler içermektedirler. Oysa bor minerallerinden yapılan jel elektrolit toksik madde içermez. Ekolojik açıdan çevreci bir elektrolittir. Tüm bu özelikleri bor minerallerinden yapılan elektrolitin kullanılabilirliğini göstermektedir.
Kaynaklar:
1.

HİRAKİMOTO, T., NİSHURA, M., WATANABE, M., (2000)Effects of addition of a boric acid ester monomer to electrolyte solutions and gel electrolytes on their transport properties, JAPAN

2.

STEPHAN, M., (2005)Review on gel polymer electrolytes for lithium batteries, INDIA

3.

ÇALIK, A. (2002)Türkiye’nin bor madenleri ve özellikleri, Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı 508.
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Giriş ve Amaç
Karadeniz bölgesinde yetişen, diyabet ve hücre yenilenmesinde etkili olduğuna inançla yaygın olarak kullanılan Karayemiş (Prunus laurocerasus) meyve çekirdeklerinden yağın, organik solvent kullanarak özütlenmesi ve kimyasal yapısının aydınlatılması ve bu bölgede yetişen fındık yağı ile kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Günümüzde endemik bitkiler ile pek çok çalışma yapılmakta, yararları araştırılmaktadır. Tüm
dünya şifalı bitkiler ile ilgilenmektedir. Ülkemiz şifalı bitkiler bakımından büyük bir potansiyele
sahiptir. Şifalı bitkilerin kimyasal analizlerinin yapılması bilime katkı, insanlığa ve toplumumuza yarar sağlayacaktır. Karayemiş meyveleri üzerine çok sınırlı bazı çalışmalar yapılmış ancak çekirdek içi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Daha önceki çalışmalarda karayemiş bitkisi içinde bulunan antioksidanların kanser,
Alzheimer, diyabet, doku ve cilt hastalıklarına karşı etkili olduğu, vücutta hücre yenilenmesine
yardımcı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca karayemiş meyvesi sulu kısmının mineraller yönünden zengin olduğu, belirtilmiş, bir kg karayemişte ; 2, 215mg Potasyum, 55mg Sodyum,
179mg Magnezyum, 153mg Kalsiyum, 0, 8mg Bakır, 1, 9mg Çinko, 8, 3mg Demir ve 24, 2
mg mangan olduğu saptanmıştır
Yaptığımız kaynak tarama çalışmalarında Karayemiş bitkisinin yağ analizi ile ilgili bir bilgiye
rastlanmamıştır. Bu araştırma projesi çalışmasında bitki çekirdek içi yağı özütlenmiş, yağ
analizleri ile kimyasal özellikleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Metal iyon konsantrasyonları iyi
değerlere sahip ve antioksidan özelliği bilinen ve özellikle Karadeniz bölgesinde halk arasında bazı hastalıklarda sağaltım (tedavi) amaçlı kullanılan bu bitkinin kimyasal yağ analizi yapıldıktan sonra buna koşut olarak yine Karadeniz bölgesinde yaygın olarak üretilen , fındık
yağı ile karşılaştırma kimyasal analiz değerleriyle gerçeklendirilmiştir. .
Yöntem ve Materyal:
Karadeniz Bölgesinin, Trabzon ilinin Sürmene ilçesinden getirttiğimiz Karayemişi, ilk olarak
çekirdek ve meyve kısımlarına ayırdık. Çekirdek kısmını mikserde öğüttükten sonra etüvde
kuruttuk. Öğütülmüş ve kurutulmuş karayemiş çekirdeğinin, soxhlet cihazında hekzan ile özütünü çıkardık veYağ analizini yaptık. Volumetrik yöntem ile İyot İndeksi, Asit İndeksi, Asit Derecesi ve Serbest Yağ Asitlerini ölçtük. Gravimetrik yöntem ile Su ve Uçucu Madde miktarını
ve Bağıl Yoğunluğunu bulduk.
Yaptığımız analiz sonuçlarını değerlendirerek, fındık yağı ile karşılaştırdık.
Bulgular:
Yaptığımız analiz sonuçlarına gore, Karayemiş çekirdeğinden elde edilen yağın analiz değerlerinin; Fındık yağına yakın değerlere sahip olduğunu, yemeklik yağ grubunda yer aldığını ve
İyot indeksi değerine göre kurumayan yağlar grubuna girdiğini belirledik
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Tartışma:
Analiz değerleri incelendiğinde tüm değerlerin fındık yağına yakın değerler olduğu ancak Karayemiş çekirdeğinin yağının asit derecesinin Fındık yağına göre yükek olduğu gözlenmiştir.
Bu farkın nedeni, Karayemiş çekirdeğinden elde edilen yağın ham yağ olması gösterilebilir
Kaynaklar:
1-

Prof. Dr. Halit Keskin, Besin Biyokimyası, İ. Ü Mühendislik Fakültesi, İSTANBUL, 1987

2-

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kolaylı, Yrd. Doç. Dr. Ferda Candan, Dr. Celal Duran, Dr. Murat Küçük, Dr. Barbaros Dinçer. Tez: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne bağlı Analitik ve Biyokimya Anabilim Dalları

3-

Bernardini, E., 1973. Oil and Fat Technology, <Technologies> s. r. l., Rome

4-

Hoffmann, G. 1989, The Chemistry and Technology of Edible Oils and Fats and Their
Fat
Products. Academic Press, USA.

5-

Yazıcıoğlu, T., Karaali, A. 1983. Türk Bitkisel Yağlarının Yağ Asitleri Bileşimleri.
TUBİTAK,
Yayın no:70. Gebze-Kocaeli www. fiskobirlik. com. tr

6-

Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen, Bitkisel Yağ Teknolojisi, 1999
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Giriş ve Amaç:
Adsorpsiyon yöntemi ile toksik olan kadmiyum iyonlarını, sulu çözeltisinde bulunabileceği,
maksimum miktar olan 1 mg L-1 değerine düşürmek amaçlanmıştır.
Ağır metaller ( Cd, Cu, Ag, Zn, Fe, Pb, Hg, U vb. ) canlı sistemlere gösterdikleri zehirli özelliklerden dolayı atık sulardan uzaklaştırılması gerekir. Sularda bulunan organik kirleticiler, biyolojik bozulma sonunda zaman içinde yok olabilirken, ağır metallerin biyolojik bozulma ile zararsız ürünlere dönüşmesi söz konusu değildir. Bu nedenle atık suların, çevreye verilmeden
önce içerdikleri ağır metallerden arındırılması istenir. Yasal olarak su içerisindeki kadmiyum
iyonları derişimi litrede 1 mg’dan az olması istenir. [1].
Atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması için; çöktürme, iyon degişimi ve adsorpsiyon gibi yöntemler uygulanmaktadır. Adsorpsiyon yöntemiyle sudan ağır metal uzaklaştırmak için
araştırmacılar pek çok adsorban kullanmışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Aktif karbon
[2], metal hidroksit [3], tarımsal ürünler [4, 5], kimyasal olarak modifiye edilmiş yün [6], seliloz
[7], polimerik materyaller [8].
Sporopollenin karbon, hidrojen, oksijen içermekte olup kapalı formülü C90H144O27 dir. Açık
formülü Şekil: 1. 2. de gösterilmiştir. Sporopollenin yapısında hidroksit ve çift bağlar gibi fonksiyonel grupların bulunması, kimyasal bir kararlığa sahip olması, çeşitli çözücülerde ve asitlerde muamele edildiğinde yapısında hiçbir değişikliğin olmaması, 20 mikron çapında sabit
çok ince tanecikli homojen bir yapıya sahip olması gibi özelliklerinden dolayı[9] , bu projede
adsorban olarak seçilmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Adsorpsiyon çalışması kesikli ( batch )yöntemi ile yapıldı. Çalışmalar 50 ml’lik erlenlerde bulunana 25 ml kadmiyum çözeltisi ile gerçekleştirildi. Derişimi 5 ile 50 ppm arasında değişen
Cadmiyum çözeltisinin pH’sı 5’e ayarlandıktan sonra içerisine 0, 1 g Sporopollenin ilave edilerek orbital karıştırıcıda, oda sıcaklığında 2 saat karıştırıldı. Reaksiyon tamamlandıktan sonra numuneler filtre kağıdından süzüldü ve metal iyon konsantrasyonu AAS ile tayin edildi.
Adsorplanan iyon miktarı aşağıdaki eşitlik ile hesaplandı.
q = ( Co – C ). V/m
q: Bir gram Sporopollenin tarafından adsorplanan Cd2+ miktarı (µg/g )
Co: Cd2+ çözeltisinin başlangıç konsantrasyonu (µg/ml)
C: Cd2+ çözeltisinin denge konsantrasyonu ( µğ/ml)
V: çözeltinin Hacmi (mL )
m: Sporopollenin miktarı (g)
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Orbital karıştırıcıda ( Nüve , Sallayıcı , SL-350 ) karıştırıldı. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ( AAS ) ile tayin edildi.
Bulgular:
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Tartışma:
Kadmiyum iyonlarını sulu çözeltisinden uzaklaştırmak için adsorpsiyon yöntemi uygulandı.
Adsorpsiyon kesikli sistemde çalışıldı. Bu projede adsorpsiyona sürenin etkisi, çözelti pH ‘ 5
de , oda sıcaklığında ve iyon derişimi 10 mikrogram/mL alınarak incelendi. Adsorpsiyona iyon
başlangıç derişiminin etkisi ise oda sıcaklığında ve pH = 5’te ve 2 saat sürede araştırıldı.
Adsorpsiyon üzerine sürenin etkisi:
Şekil 2’de sporopollenin’in üzerine Cd(II) iyonlarının adsorpsiyonunun zamanla değişimi verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi Cd(II) adsorpsiyonunun hızı başlangıçta çok hızlı olmak üzere
60 dakikaya kadar artarak gitmiş ve 60 dakikada denge adsorpsiyon değerine ulaşmıştır.
Bu deney derişimi 10 ppm (10 mikrogram / mL çözelti) olan 25 ml kadmiyum iyonu ile yapılmıştır.
Çözelti içerisinde bulunan kadmiyum iyonu 250 mikrogramdır. Denge adsorpsiyon değerinde
ise çözelti içerisinde 47, 2 mikrogram iyon kalmıştır. Yani 202, 8 mikrogram iyon 0, 1 gram
adsorban tarafından tutulmuştur. Başlangıçtaki iyonun % 81, 2’sinin adsorplandığı görülmektedir. Yukarda verilen bağıntıdan da adsorplanan iyon miktarının 2, 02 mg kadmiyum / gram
adsorban olduğu bulunmuştur.
Adsorpsiyona iyon başlangıç derişiminin etkisi:
Sporopolleninin Cd(II) adsorpsiyonunun, kadmiyum iyonunun başlangıç derişimi ile değişimi
Şekil 3 de verilmiştir. Adsorpsiyon eğrisi incelendiğinde adsorpsiyon kapasitesinin artan
Cd(II) derişimi ile arttığı ve 50 ppm (50 mikrogram iyon / ml çözelti) değerinde maksimuma
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ulaştığı gözlenmiştir. Bu başlangıç değerinde çözelti içerisinde 1250 mikrogram kadmiyum
iyonu bulunmaktadır (50 mikrogram iyon / ml çözelti X 25 ml çözelti =1250 mikrogram).
Adsorpsiyon sonunda iyon miktarının 663, 2 μg değerine indiği görüldü. Sporopolleninin 1
gramının iyon tutma kapasitesinin 5, 87 mg olduğu hesaplandı.
Bu çalışma sonucunda doğal ve ucuz bir polimer olan sporopolleninin atık sulardan kadmiyum iyonunun uzaklaştırılmasında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Kaynaklar:
1)

You, M., K., ve Park, Y., K., ( 1998 ) Biotechnol lett. 20, 12, 1157-1159

2)

Ramos, R., L., Jacome, L., AB., Coromado, R., M., G., ve Rubio, L., F., ( 2001 ) Sep.
Sci. Technol. 36, 16, 3673-3687

3)

Luo, C., S., ve Huang, S., D., ( 1993 ) Sep. Sci. Tech. 28(6), 1253-1271

4)

Scott, C., D., ( 1992 ) Biotechnol. ve Bioeng. 39, 1064-1068

5)

Annadurai, G., Juang, RS., ve Lee, D., J., ( 2003 ) Water Sci. Technol. 47, 185-190

6)

Morita, M., Higuchi, M., ve Sakata, I., ( 1987 ) J. App. Polym. Sci. 34, 1013-1023

7)

Suhukla, S., R., and Sakhardanda, V., D., ( 1992 ) J. App. Polym. Sci. 44, 903-910

8)

Yiğitoğlu, M., , Ersöz, M., R. Coşkun, R., Şanlı, O., ( 1998 ) J. App. Polym. Sci. 68, 12,
1935-1939

9)

Konakçı, M., ( 2002 ) Y. Lisns Tezi KÜ
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Giriş ve Amaç:
Bu projenin amacı biyolojik olarak bozunabilen plastik yapmanın yollarını araştırmak ve bunu
petrol bazlı plastik ile karşılaştırmaktır. Biz bu projede iki çeşit biyolojik olarak bozunabilen
plastik yapıp bunların bozunma hızlarını petrol bazlı plastik ile karşılaştırdık. Ayrıca yaptığımız plastiklerin günlük hayatta ne derece kullanılabileceğini araştırdık.
Yöntem ve Materyal:
1)

Krema Bazlı Plastik Yapımı İçin Prosedür:

250 ml süt ve 10 ml sirke kullanıldı.
2)

Jelâtin Bazlı Plastik Yapımı İçin Prosedür:

75 ml su ve 1 paket meyve jölesi kullanıldı.
Bulgular:
Krema bazlı plastik ve jelâtin bazlı plastiklerin birinci ikinci ve üçüncü haftalar sonunda petrol
bazlı plastikle karşılaştırılmasında en fazla bozunma jelâtin bazlı plastikte görülmüştür. Krema bazlı plastikte en fazla bozunma oranı %28. 6 ile üçüncü hafta sonunda toprak üstünde
ısıtılmış ortamda ve toprak altında asit ortamda meydana gelmiş ve bu sonuçlar birbirine eşit
çıkmıştır. Jelatin bazlı plastik de ise en fazla bozunma üçüncü hafta sonunda 0, 858 gramla
toprak altında ışıkta meydana gelmiştir. Yüzde bozunma oranı 1 gram üzerinden %85. 8 olarak hesaplanmıştır.
Sonuçlar ve Tartışma:
Bu sonuçlara göre en fazla bozunma miktarı üçüncü hafta sonunda jelatin bazlı plastikte
%85. 8 oranla meydana gelmiştir. Bunu krema bazlı plastik takip etmiş olup arkasından petrol
bazlı günümüzde kullanılan plastik gelmiştir. Petrol bazlı plastikte bu süreler sonucunda hemen hemen hiçbir bozunma miktarı ölçülememiştir.
Kaynaklar:
1-

Erişim: http://www. odevsitesi. com. tr, [26 Mart 2005]

2-

Erişim: http://www. camsiad. org. tr, [29 Mart 2005]

3-

Erişim: http://www. kimyaevi.com.tr., [26 Mart 2005]

4-

Özkaya H. “Gıda Ambalajlama ve Depolama” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 7-24 s, (1995)

5-

Pehlivan E., Ünal S., Tunçsiper B. “Polimer İşleme ve Geri Kazanımı Sempozyumu Bildiri Kitabı”, Mersin, 114-127 s., (28-29-30 Nisan 2004)
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Giriş ve Amaç:
Bu projede besin maddelerinin uzun süre korunmasında kullanılan antioksidant maddelerin
yerine ;içerdikleri doğal maddeler sayesinde antimikrobiyal özellik taşıyan, yan etkisi bulunmayan aromatik bitkilerin(kekik, biberiye, nane…)kullanılması amaçlanmıştır.
Günümüzde modern teknoloji sayesinde gıdaları koruyabilmek için değişik antioksidant maddeler kullanılmaktadır. Bu antioksidant maddelerin (BHA, sodyum benzoat, sodyum
eritobat…)insan sağlığı açısından zararlı yan etkileri vardır. Oysa kekik(Labitae)içinde bulundurduğu maddeler sayesinde doğal antioksidant özellik gösterir.
Dünya kekik pazarının yaklaşık %70’i ülkemizin elinde bulunmaktadır ve yıllık on bin ton civarında kekik üretimi yapılır. Bu bakımdan kekiğin doğal antioksidant olarak kullanılması ülkemiz açısından da büyük kazançlar getirecektir.
Yöntem ve Materyal:
Kekiğin destilasyon yöntemiyle uçucu kısmı ayrıştırılmıştır. Bu yöntemde kekik suyu ile birlikte bir cam balona konulmuş ve ısıtılmıştır. Oluşan buhar yoğunlaştırılmış ve kekiğin uçucu
yağ kısmı elde edilmiştir. Uçucu kısım rektifikasyon ünitesi ile fraksiyonlarına (timol,
karvakrol, simol…) ayrıştırılmıştır. Bu fraksiyonlar kekiğe koku veren kısmı oluşturur. Ancak
antioksidant özellik göstermez.
Kekikten geriye kalan posada ise flavonit, tripenoit, pinen gibi maddeler bulunur ve bunlar
antioksidant özellik gösterir.
Bulgular:
Aromatik bitkilerin antioksidant olarak kullanılabileceği saptanmıştır. Antioksidant özellik taşıyan maddelerin kekiğe koku veren kısımda değil, posasında olduğu görülmüştür. Bu sayede
gıdalar kekikle korunurken;tadında ve kokusunda da bir değişiklik olmaz.
Tartışma:
Kekiğin kokusuz, koruyucu kısmı direkt olarak gıda maddelerine enjekte edilebilir. Ya da bu
kısım (özellikle flavonit) yiyeceklerin korunması için ambalaja ilave edilebilir. Böylece ithalat
ve ihracatta kullanılabilecek ambalajlar üretilebilir.
Kaynaklar:
1)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Brifing Raporu

2)

Turhan BAYTOP. 1974. Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. İstanbul Üni. Yayınları

3)

M. TANKER/N. TANKER. 1973. Farmakognazi. Cilt1 Özışık Matbaası. İstanbul
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Giriş ve Amaç:
Enerji elde etme yollarından biri de termik santralleridir. Termik santrallerinde oluşan uçucu
küllerindeki ağır metallerin (Cr) yeraltı sularına nasıl etki ettiğini ve çevresel etkilerinin neler
olduğunu incelemek ve bunları giderme yollarının araştırılması.
Termik santrallerdeki kullanılan kömürden büyük oranda uçucu kül oluşmaktadır. Uçucu küllerin hava, toprak ve suda yaşam standartlarını düşüren olumsuz etkileri mevcuttur.
Kömürlerde bulunan eser elementlerinin çoğu toksik etki gösterirler. Bir miktar kül rüzgar ve
sularla çevreye yayılmaktadır. Diğer yandan yağmur ve kar sularıyla içerdikleri toksik metallerin bir kısmı çözülerek yer altı ve yer üstü sularına karışırlar. Kromun Cr(III) ve Cr(VI) olmak
üzere iki farklı türü vardır. Bu iki tür biyolojik, jeokimyasal ve toksikolojik açıdan oldukça farklı
özellikler gösterir. Özellikle Cr (VI), ciddi zararlar verebilen kansorejen özelliğe sahip bir metaldir.
Doğadaki meydana getirebileceği çevresel etkiler ve özellikle potansiyel Krom kirliliği ortaya
konmuştur.
Yöntem ve Materyal:
Gerekli olan uçucu kül numunesi Yatağan Termik Santralinden temin edilmiştir. Getirilen küllerle hazırlanan çözeltiler katı (g)/sıvı (ml) (1/4, 1/8, 1/16 ) oranlarında hazırlanmıştır. Farklı
katı sıvı oranları için yapılan her deneme üç farklı başlangıç pH değeri (2, 4 ve 6. 5) için 1
saat, 2 saat, 16 saat ve 24 saat cam erlende karıştırıldıktan sonra filtre edilmiştir.
Ayrıca külün toplam Cr içeriğini saptamak için kuvvetli asit çözeltileri kullanılmıştır. Bu amaçla
yapılan deneyde elde edilen Bulguları karşılaştırabilmek için kül içeriği tespit edilmiştir.
Bulgular:
Çözeltideki kül miktarı artıkça çözeltiye geçen krom miktarının da genelde arttığı gözlenmiştir. Bu artışın sebebi ise küldeki metallerin birbirleriyle yer değiştirerek daha kararlı bir yapı
oluşturmasıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
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Külün toplam Cr içeriğini belirlemek için hazırlanan uçucu kül numunesinin Cr ağır metalinin
değeri ise şu şekilde bulunmuştur.
Ağır Metaller (mg/kg)

Cr

HNO3

4. 05

Kral Suyu

6. 68

HF+HNO3+HCl

11. 92

Tartışma:
Bu Projede Yatağan termik santralinden alınan uçucu kül numunelerindeki Kromun çözelti ortamına geçiş oranları ve davranışları laboratuar şartlarında incelenmiş ve yer altı sularına
olası etkileri araştırılmıştır.
•

Çözeltinin başlangıç pH ı ve temas süresi külden çözeltiye geçen krom miktarında önemli bir etkiye sahiptir.

•

Çözeltiye geçen maksimum Cr oranı pH 2, 4 ve 6. 5 da sırayla 502 48. 2 ve 51. 9
mg/Ldir. Bu da külün içme suları için bir potansiyel kirlilik kaynağı olduğunu göstermektedir.
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•

Kromun pH 4 ve 6. 5 da külden çözeltiye geçmesi oldukça yavaş pH:2 de ise hızlı olup,
dünya sağlık örgütünün (WHO) sınır değerlerini aşmaktadır.

•

Yapılan laboratuar testleri, Kromun uzun zaman aralığında bir çevresel soruna yol açabileceğini göstermektedir.

Kaynaklar:
Arslan, M., Boybay, M. 1989. Düşen Tozlarla Metorolojik Parametrelerin İlişkisi Üzerine Bir
Çalışma. Kimya Sanayi 31: 73-81.
Demirak, A., Balcı, A., Dalman, Ö., Tüfekçi, M. 2004. Investigation of Water Resources
Around the Yatağan Thermal Power Plant of Turkey. Water, Air and Soil Pollution.
Ekşi, A., 1981. Bazı Toksik Metal İyonlarının Gıdalara Bulaşma Kaynakları Bilim ve Teknik,
168, 35-39
Gündüz, T., 2001. İnstrümental Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara, 605s.
Softa S. Kangal Termik Santrali Uçucu Küllerinin Kimyasal ve Çevresel Olarak İncelenmesi
ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 1997.
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BİYOLOJİ PROJELERİ
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Giriş ve Amaç:
Hastane enfeksiyonları, hastanın hastaneye yatış nedeninin dışında gelişen, en erken 48-72
saat sonra ortaya çıkan enfeksiyondır. Son yıllarda önemi artan bakteriler Enterobakterialer,
Pseudomonas türleri, Stafilokoklar ve E. Colidir. Bu projede hastane enfeksiyonlarından sorumlu bakterilerde tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılan Beta-Laktam grubu (özellikle 3. ve
4. kuşak Cephalasporinler) antibiyotiklere Gram-negatif bakterilerin dirençlilikleri, bu bakterilerin dirençlilik plazmidi taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi ve bu dirençliliğin transformasyon tekniği ile aktarılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Çalışmada kullanılacak izolatlar 3. kuşak cephalosporinlerden Seftriaksona dirençli olarak Ç.
Ü. Balcalı Hastane’sinde çeşitli servislerde tedavi için bulunan hastalardan izole edilmiştir.
Enterobacteriaceae grubu bakterilerin 3. kuşak Cephalosporin antibiyotiklere karşı βLaktam dirençliliği hem geliştirdikleri dirençlilikte β-Laktamaz üretimi önemli bir faktördür. İzole edilen bakterilerde bu enzimin varlığını saptamak için Nitrosefin yöntemi kullanılmıştır.
Mikroplatelerin her bir gözüne 2µl Nitrosefin çözeltisi damlatılmış ve bakteri muamelesinden
sonra renk değişimine göre değerlendirme yapılmıştır. Sarı rengin kırmızıya dönmesi βLaktamaz pozitif, sarı rengin devamlılığı negatif sonuç olarak değerlendirilmiştir.
Plazmid İzolasyonu: Plazmid, bakterilerde kromozoun dışında bulunan, otonom replike
olan, bulundukları organizmaya çok farklı yetenekler kazandırabilen, büyüklükleri birkaç
kilobazdan yüzlerce kilobaza varan DNA molekülleridir. Plazmidlerin taşıdığı ve antibiyotiklere karşı gelen dirençlilik, hücre zarı permiabiletesinin değişimi, metabolilk yol ve enzimlerin
değişimi ve antibiyotiklerin etki edecekleri molekülün kaybolması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Çalışmada kullanılan izolatlardan klasik yöntemle plazmid izole edilmiştir.
Plazmid DNA’nın Analizi: DNA moleküllerinin analizinde kullanılan yöntem jel
elektroforezidir. İzole edilen plazmidlerin büyüklükleri %0, 7’lik agoroz ile elektroforetik olarak
belirlenmiştir.
Transformasyon: Bu yöntemde alıcı hücre bulunduğu ortamdaki DNA moleküllerini hücre
içine almaktadır. Alıcı organizma olarak DH5α suşu kullanılmıştır. Transformasyonu sonrasında selektif besiyeri olarak 15µg/ml seftriakson içeren antibiyotik besiyeri kullanılmıştır.
Bulgular, Sonuç ve Tartışma:
Çalışmada 43 izolat kullanılmıştır. İzolatların %93’nünün Beta-laktamaz pozitif olduğu
%7’sinin ise beta-laktamaz negatif olduğu belirlenmiştir. Jel dökümantasyon sistemi ile görüntülenen jellerdeki bazı izolatların fazla plazmid taşıdığı gözlenmiştir. 5 tane izolatta ise
plazmid belirlenememiştir. Plazmid DNA’sının aktarımının hedeflendiği transformasyon çalışmalarında toplam 8 bakteriden izole edilen plazmid DNA’nın E. Coli DH5α standart suşa
aktarımı denenmiş ancak selektif besiyerinde üreme gözlenmemiştir.
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Buna göre;
1. Dirençlilik geni plazmid üzerinde değildir.
2. Dirençlilik geni kromozomal DNA’da bulunmaktadır.
3. Bakteri dirençliliğini sadece konjugasyonla aktarıyor olabilir.
Kaynaklar:
ABRAHAM, E. P. ve CHAIN, E. 1940. An Enzym from Bacteria able to Destory Penicilin.,
Nature, (London) 146:837
ARDA, M. 1990, Kükem Derneği Bilimsel Yayınları No:1 Sayfa:28, 29
CENGİZ, T. A. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji(Ed. USTAÇELEBİ, Ş. ) 733 SAYFA:1339
DİLLON, J. R., BEZANSON, G. S. ve YEUNG, K. H. 1985 Recombinant DNA Methodology.
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Giriş ve Amaç:
Tuzlu topraklar genellikle kurak ve yarı kurak iklim koşullarına sahip bölgelerde meydana gelir. Yeryüzünün %25’ini tuzlu topraklar oluşturmaktadır. Tuzlu topraklar canlı organizmalar
için metabolik dengeyi bozan strese neden olup, bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Tuzlu topraklarda mineral kaybı olup, azotlu gübrelerle bu kayıp bir miktar önlenmektedir.
Bu çalışmada, tuz stresinin soya bitkisi gelişimini nasıl etkilediğini görmek ve azotlu gübrelerle sağlanan azotun mikroorganizmalarla doğal ve ekonomik yoldan eldesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
1.

Toprakların Tuzlandırılması

2.

Temel Gübreleme

3.

Tohumların Sterilizasyonu ve Çimlendirilmesi

4.

Çimlenen Tohumların Ekimi

5.

Bakteri Kültürü Aşılanması

6.

Sulama

7.

Bitki Hasadı

8.

Boy Ölçümü

9.

Kurutma ve Tartım

10. İstatistik Değerlerin Hesaplanması
Bulgular ve Tartışma:
Hiçbir işleme tabi tutulmamış tanık saksılar ve gübreli saksılar karşılaştırıldığında bitki boyu,
kök ve gövde kuru ağırlığında tam gübreli saksılarda bir artış görülmüştür. Tam gübreli saksılar ile tuzlandırılmamış ve bakteri aşılaması yapılmış saksılar karşılaştırıldığında bitki boyu,
kök ve gövde kuru ağırlığında bakterili saksılarda gelişimin arttığı gözlenmiştir. Bunun sonucu
olarak, toprağa verilen Rhizobium japonicum bakterilerinin bitki gelişimini arttırdığı görülmüştür. Tuzlandırılmamış topraklarla tuzlandırılmış topraklar karşılaştırıldığında, artan tuzluluğun
bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediği bitki boyu, kök ve gövde kuru ağırlığındaki değişimler
gözlenerek bulunmuştur.
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Kaynaklar:
1.

Kwiatowski, J., 1998. Salinity Classification, Mapping and Management in Alberta

2.

Maas 1990, Relative Salt Tolerance of Herbaceous Crops

3.

Richards L. A., 1954, Diagnosis And Alkali Soils, USDA Agricultural Handbook No. 60
USA

4.

T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Tarımsal Yapı ve Üretim (1993–2003)

5.

T. C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü A. P. K. Dairesi Başkanlığı, Türkiye
Çorak Islahı Rehberi, Ankara–1996

6.

Terry, R., 1997, Soil Salinity Aghrt 393 Class Lectures

7.

Woods, S. A., 1996, Salinity Tolerance of Ornamental Trees and Shrubs. Her
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışmada M. Rivulata türünü 3 ay boyunca gözlemleyerek, bu süre içerisinde morfolojik
olarak ne kadar büyüdüğünü, aylara bağlı olarak ortalama morfolojik büyümenin aylara göre
nasıl değiştiğini saptamaktır.
Yöntem ve Materyal:
Araştırmamız Mayıs 2004-Ağustos 2004 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bölgeye ayda 1 kez
olmak üzere toplam 4 defa (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos) gidilmiştir. Çalışma esnasında
örnekler bu çalışma için özel hazırlanmış çapı yaklaşık 40 cm olan kepçeler vasıtasıyla yakalanmışlardır. Mayıs ayında yakalanan örnekler, renkli telefon kablolarıyla 7. veya 8. marginal
plaklara açılan küçük deliklere tutturulmak üzere markalanmıştır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise bu örnekler tekrar yakalanarak aşağıdaki işlemler yeniden uygulanmıştır. Bu
işlemden sonra örnekler, zaman kaybetmeden gerekli ölçümler alındıktan sonra çalışma sonunda yakalandıkları yerlere geri bırakılmışlardır.
Bu ölçümlerden düz karapas boyu, düz karapas eni ölçümleri 1 cm duyarlıklı tahta kumpas
ile; eğri karapas boyu, eğri karapas eni ölçümleri 1 cm duyarlıklı mezuro ile ve ağırlık ölçümü
ise 0, 05 duyarlıklı terazi yardımıyla ölçülmüştür.
Bulgular ve Sonuç
1-

Ortalamalar dikkate alındığında, örneklerin “boy” uzunlukları arttığında ona paralel olarak
“en“ uzunluklarında da bir artış görülmüştür. Yani örneklerin “boy” ve “en” artışlarında
pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

2-

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre örneklerde, belirli bir şekilde “boy” ve “en”
artışı görülmektedir.

3-

Bir aylık dönemleri incelediğimizde, “boy” ve “en” deki artışlara göre en fazla artış MayısHaziran dönemi içerisinde gerçekleşmiştir. Bunu sırasıyla, Temmuz-Ağustos ve HaziranTemmuz dönemleri takip etmektedir.

4-

Örneklerdeki ağırlık değişimleri dikkate alındığında, Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos
dönemlerinde belirli bir şekilde ağırlık artışı söz konusu iken, Haziran-Temmuz döneminde örneklerde bir ağırlık kaybı söz konusudur. Yukarıda da işaret edildiği gibi HaziranTemmuz döneminde minimum seviyeye inen büyüme miktarı ile birlikte bu örneklerde
ağırlık azalması da görülmektedir.

5-

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre örneklerde, belirli bir şekilde ağırlık artışı
görülmektedir.

Kaynaklar:
Auer, M., Taşkavak, E. (2004). Population structures of syntopic Emys orbicularis and
Mauremys rivulata in western Turkey, Biologia, Bratislava, 59/14: 1, 2004
Taşkavak, E., Reimann, M. J., Atatür, M. K. (1997). A morphologcal comparison of two
marginal populations of Mauremys caspica rivulata,
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışma, Türkiye’nin Güney-Batı Anadolu ile Akdeniz Bölgesi’nde oldukça geniş bir alanda
yayılış gösteren ve “Likya Semenderi” olarak bilinen Mertensiella luschani’de yuva bağımlılığı
davranışının olup olmadığını belirlemek ve eğer varsa bağımlılığa neden olan faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Denemelerde kullanılan hayvanlar, Dalyan-Muğla’dan toplanmış ve canlı olarak okula getirilerek kendileri için önceden hazırlanmış ortama konulmuştur. Denemelerde yuva bağımlılığının saptanması için önceden düşünülen iki hipoteze bağlı olarak, iki deney ortamı oluşturulmuş ve sonuçlar erkek ve dişiler için ayrı ayrı kaydedilmiştir.
Bulgular:
Denemeler sonucunda, hem erkek hem de dişi bireylerde laboratuvar koşullarında bir yuva
bağımlılığı olduğu saptanmış ve bu türe ait hayvanların gece avlanmak, beslenmek veya
üreme amacıyla yuvalarını terk etmeleri durumunda, tekrar eski yuvalarına döndükleri, hatta
bulundukları alanı olumsuz koşullara rağmen terk etmedikleri sonucuna varılmıştır.
Tartışma:
Bu hayvanların yaşadıkları bölgelerin, özellikle insanlar tarafından piknik alanı olarak kullanılması nedeniyle hayvanlar açısından olumsuz bir durumun olabileceği, bu nedenle yerel
yöneticilerin uyarılarak önlem alınmasının doğal dengenin korunması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Kaynaklar:
Cogàlniceanu, D. 1992. A comparative ethological study of female chemical attractants in
newts (Genus Triturus). Amphibia-Reptilia, 13, 69-74.
Sinsch, U. 1990. Migration and orientation in anuran amphibians. Ethol. Ecol. Evol., 2, 65-79.
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Giriş ve Amaç:
Öncelikle son zamanlarda televizyon, gazete, dergi gibi yerlerde yapay ilaçların yanı sıra bitkilerin kullanıldığı dikkatimizi çekti. Daha sonra bunları nereden bulabileceğimizi araştırdık ve
Kemeraltı Çarşısı aktar esnafına gittik. Burada bulduğumuz 29 farklı bitkinin ne amaçla kullanıldığını öğrenmek için bitkinin Türkçe adı, bilimsel adı, kullanım amacı, kullanım şekli, doğada nereden toplanıyor gibi bazı sorular yönelttik, bu sorulara aldığımız cevapları değerlendirdik ve bunun sonucunda soyu tükenmekte olan 17 bitkiyi ayırdık. Bunların tehlike sınıflarını
ve bunların ne şekilde korunabileceğini araştırmakla yola çıktık.
Yöntem ve Materyal:
Proje başlangıcında konuyla ilgili daha önce tamamlanan benzer çalışmalara ait literatür taraması yapılmış ve projenin metinsel alt yapısı tamamlanmıştır. Materyal olarak 17 bitki kullanılmıştır.
Bulgular:
Papatya, alıç, ceviz ağacı, civan perçemi, binbirdelik otu, karakafes otu, lavanta, altın otu,
dağ (yayla) çayı, gülhatmi, kekik, ısırgan otu, adaçayı, beşparmak otu, defne, nane.
Tartışma:
Çevre bilincinin ve doğayı bilinçli koruma stratejilerinin geliştirilmeye ve benimsetilmeye çalışıldığı ve bu yönüyle gerçekleştirdiğimiz çalışmanın faydalı olması dileğiyle. . .
Kaynaklar:
- www. bitkiterapi. tripod. com
- www. bitkisel_tedavi. com
- Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı
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Giriş ve Amaç:
Yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları hakkındaki görüşlerin Tartışmalı,
sayısının yetersiz ve geçmişinin yakın olması, RF radyasyonundan daha çok etkilenen ilköğretim çocuklarının yaygın olarak cep telefonlarını kullanmaya başlaması bizi bu araştırmaya
yöneltmiştir. Bu çalışmada, RF radyasyonunun hormonal ve biyokimyasal parametreler üzerine olan etkilerini araştırmak hedeflenmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Ondört erişkin erkek Yeni Zellanda tavşanı, Kontrol ve 90 gün boyunca günde iki saat RF
radyasyonu uygulanan Deney grubu olarak ikiye ayrıldı. Tavşanlardan, 0., 30. ve 90. gün alınan kanlarda; Glukoz, Kreatinin, Na, K, Cl, Kalsiyum, Fosfor, Total Protein, Albumin, Globulin
ve Magnezyum ile T3, T4, TSH, LH, FSH, Testesteron, Estradiol, Prolaktin, Kortizol, ACTH
ve Growth Hormon düzeyleri ‘Mann-Whitney U’ testiyle incelendi.
Bulgular:
30. günde ‘Glukoz’ ve ‘Testesteron’, 90. günde ise ‘Kortizol’ düzeyinde ki artış istatistiksel
olarak anlamsız bulunmuştur. Sadece 90. günde ‘ACTH’ seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı (p<0. 05) artış gözlenmiştir.
Tartışma:
Hormonal parametrelerle ilgili Bulgularımız, RF ve mikrodalga radyasyonunun nöroendokrin
sistem üzerine etkisini araştıran çalışmaların verileriyle uyuşmaktadır. Biyokimyasal parametrelerle ilgili Bulgularımız ise diğer araştırmalarla kısmen uyumludur.
Kaynaklar:
Akdağ M. Z, Sert C, Kaya H, Dasdag S, and Celik M. S, (1999), Effects of whole-body
chroniv microwave exposure on some hormones of variously treated rats, Biochemical
Archives 15, 345-350.
Maisch D., Children and MobilePhones…Is there a Health Risk? The case for extra
precautins, Jour. Of Aust. Coll. Of Nutr. & Env. Med. Vol. 22(2)3-8 2003.
Seze de R, Fabbro-Peray P, and Miro L, (1998), GSM radiocellular telephones do not disturb
the secretion of anteropituitary hormones in humans, Bioelctromagnetics 19:271-278.
Şeker, S., Korkut, A. (2005), Tehlikeli oyuncak, 1. baskı, Kaya matbaacılık, İstanbul.
Ve diğerleri…
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Giriş ve Amaç:
Çeşitli dalga boylarına sahip görülebilir ışığın değişik periyotlarda Baldaki HMF (Hidroksi Metil Furfural) miktarı üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Aşağıdaki malzemeler kullanarak Bal numunesinde standart HMF tayini yapılmıştır.
Spektrofotometre
Para-toluidin
Barbütirik asit
Bulgular:
Değişik dalga boylarındaki görülebilir ışığın baldaki HMF düzeyi açısından denenen 5, 10,
15’er dakikalık periyotlarda HMF düzeyinin mg/kg düzeyinde giderek düştüğü görülmüştür.
Görülebilir ışığın zamana bağlı olarak HMF düzeyine etkisi sırasıyla 5. inci dakikada Mor>
Sarı> Mavi> Yeşil> Turuncu = Kırmızı şeklinde; 10. uncu dakikada Sarı> Mavi> Kırmızı> Yeşil> Mor> Turuncu şeklinde; 15. inci dakikada Sarı> Kırmızı> Mavi> Turuncu> Yeşil> Mor
şeklindedir. Böylelikle ısıya maruz kalmadan ışık etkisi ile balın hijyen koşullarına göre doldurulmuş kavanozlarda uzun süre saklanabileceği ortaya çıkmıştır.
Tartışma:
Mor ışığın 5. inci dakikasındaki HMF değeri 22, 9mg/kg ile diğerlerinden daha yüksek düzeydedir. Ancak mavi ve yeşil ışıkta bir fark yoktur. Buna karşılık mor ışığın 10. uncu dakikadaki
HMF değerinin mavi ve yeşil ışığa oranla daha fazla düşme göstermesi de ilgi çekicidir. Mavi
ışık ise 15. inci dakikada diğer ikisine oranla daha yüksek bir seviyede kalmıştır.
Kaynaklar:
www. bitkilerindünyası. com
www. saglik. gov. tr
Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliği
TS 3036 Bal Standardı
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Giriş ve Amaç:
Araştırmalara göre çeşitli antikanser ilaçlara karşı direnç gelişerek ilaçlar gerekli etkiyi gösteremeden hücreden atılmaktadır. Araştırmalar nonsteroid antiinflamatuar bir ilaç olan
indomethacin ‘in antikanser tedavide etkin rol alabileceğini düşündürmektedir. Projemizde
hedeflediğimiz iki boyutlu hücre kültürlerinde nasıl gerçekleştiğine yönelik Bulgular açık ve
yeterli değildir.
Yöntem ve Materyal:
C6 hücreleri , ATCC kültürden sağlanarak DMEM medyum içerisinde 25 cm2’lik hücre kültürü flasklarında 37 ºC, %5 CO2’ li nemlendirilmiş atmosferde inkübatörde üretildi. Hücreler
6 kuyucuklu kültür kaplarına ekilerek, ilaçlar verilerek 24-48 saat sonra hücreler trypsinEDTAC ile zeminden kaldırıldı, santrifüj işleminden sonra tek hücre süspansiyonu hazırlandı.
Hücreler sayma kamarları yardımıyla sayıldı.
Bulgular:
İlaç verilmeyen kontrol grubunda hücre sayısı çok artmıştır. Antikanser ilaç olan Vineralbin
hücre çoğalmasını azaltmıştır. Vineralbin ve Indomethacin birlikte uygulandığında hücre çoğalmasında ileri derecede azalma saptanmıştır.
Tartışma:
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar antikanser ilaçların etkinliğini artırabilir ve tedaviye
yardımcı olabilir.
Kaynaklar:
Tzonou A., Int. J Cancer 55:408-10, 1993
Cramer ve Arkadaşları, Lancet 351:104-7, 1998
Moysich KB ve arkadaşları Cancer Epidemiology Biomarkers and Preventein 10:903-906,
Prof. Dr. Ayhan Bilir, İst. Tıp Fak. Histoloji ve Embryoloji Anabilim Dalı
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Giriş ve Amaç:
Katalaz enziminin aktivitesini yeni bir materyal olan iyonik sıvılar içerisinde tayin edilip edilemeyeceğini araştırdık. İyonik sıvılar çevre dostu oldukları, fotokararlılık ve yüksek termal
stabilite gösterdikleri için son yıllarda büyük ilgi görmüş toksik organik çözücülerin yerini almaya başlamıştır. Bu nedenle bu projede katalaz enzim aktivitesinin tayini iyonik sıvılar içinde denenmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Pek çok enzim substratı, ürünü veya koenzimi, görülen ışıkta veya ultraviyole ışıkta bir tepe
değeri (maksimum) göstererek, absorbans vermektedir. Bu takdirde ya substratın kaybolması
yada ürünün meydana gelişi gibi koenzimdeki değişiklik spektrofotometreden tayin edilir.
Spektrofotometrik yöntem, kolaylığı, basitliği ve hassas oluşu nedeniyle diğer yöntemlere göre daha çok tercih edilmektedir. Bu yöntemde optikdansite değişimi, belirli miktardaki enzim
ünitesini verir. Birçok enzimin aktivite tayini bu yöntem ile yapılmaktadır. Deneylerimizde
katalaz enzimi, iyonik sıvı ve hidrojen peroksit kullandık.
Bulgular:
Bu çalışmada katalaz enziminin klasik peroksit yöntemiyle sulu çözeltide aktivitesi tayin edildi. Aktivite tayinine ilişkin 17 kez ölçüm alındı, bunların 11 tanesi aktivite hesaplanmasında
kullanıldı. Aynı denemeler katalaz enzimi aktivitesi tayininde kullanılan klasik peroksit yöntemi iyonik sıvılar içerisinde denedik.
UV’de 240 nm’de 60 sn süreyle ölçülen absorbans değerleri(aktivite hesabında alınan değerler):
0. sn

15. sn

30. sn

45. sn

60. sn

0, 463

0, 457

0, 453

0, 449

0, 444

0, 474

0, 472

0, 468

0, 463

0, 458

0, 477

0, 472

0, 468

0, 463

0, 458

0, 482

0, 475

0, 471

0, 467

0, 463

0, 487

0, 478

0, 47

0, 467

0, 463

0, 487

0, 478

0, 471

0, 466

0, 462

0, 495

0, 484

0, 476

0, 471

0, 467

0, 487

0, 478

0, 469

0, 465

0, 462

0, 495

0, 48

0, 471

0, 468

0, 461

0, 488

0, 471

0, 466

0, 463

0, 459

0, 492

0, 475

0, 47

0, 465

0, 46
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Tartışma:
Yapılan denemeler sonucunda H2O2’nin katalaz varlığında iyonik sıvı içerisinde bozunmasının O2 çıkışı ile değil radikalik mekanizma ile yürüdüğü kanıtlandı.
Kaynaklar:
Prof. Dr. Ali Demirsoy- enzimlerin yapısı ve işleyişleri, http://www. genetikbilimi.
com/genbilim/ enzimler. htm, (katalaz)Erol Akyilmaz *, Erhan Dinçkaya-Development of a
catalase based biosensör for alcohol determination in beer samples, Talanta 61 (2003)
113_/118, yşe Dinçer-roka bitkisinden katalaz enziminin saflaştırılması, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Udo Kragl, Marrit Eckstein and Nicole
Kaftzik- Enzyme Catalysis ionic Liquids, current opinion in biotechnology 2002, Zhen Yang,
Wubin Pan-ionic liquids; green solvents for no aqueous biocatalysts-Enzyme and microbial
technology 37(2005)19-28
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Giriş ve Amaç:
Hayvansal organizmalarda doğal olarak bulunan heparin, kuvvetli asit, ağrı giderici etkilerinin
yanı sıra, hücre bölünmesini durdurabilme özelliğindeki bir maddedir.
Çalışmamızda, heparin’in hücre çoğalması üzerine etkisi, kanser kökenli L-strain hücre soyunda araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Deneylerimizde L-strain hücreleri kullanılmıştır. Çalışmamızda heparin, serumsuz ortamda 0.
1 IU/ml, 0. 5 IU/ml, 1 IU/ml dozlarda uygulanmıştır. Feulgen metodu uygulandı, Giemsa ile
boyanarak mitoz indeksi saptanmıştır. Bulgularımızın istatistiksel açıdan anlamlılığı Student-t
testi ile değerlendirilmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma:
Tablo: Farklı dozlarda heparin uygulanmış L-strain hücrelerinde Mitoz İndeksi değerlerinin
zamana göre değişimi. (S. S.: Standart Sapma)
Uygulama zamanı
(saat)

Kontrol 1
(Serumsuz)

Kontrol 2
(Serumlu)

1 IU/ml
Heparin

0. 5 IU/ml
Heparin

0. 1 IU/ml
Heparin

2

3. 81±0. 43

6. 34±1. 33

3. 77±0. 55

3. 44±1. 08

3. 26±1. 45

4

3. 99±0. 38

7. 26±0. 40

3. 96±0. 42

3. 39±0. 35

3. 11±0. 31

8

4. 36±0. 12

9. 21±0. 49

4. 34±0. 27

2. 87±0. 18

2. 46±0. 19

16

5. 48±0. 15

11. 01±0. 10

5. 16±0. 24

2. 53±0. 37

1. 87±0. 22

32

7. 36±0. 21

13. 23±0. 38

7. 18±0. 66

2. 06±0. 21

1. 23±0. 36

0. 1 IU/ml, 0. 5 IU/ml dozlarda heparin uygulanan L-strain hücrelerinin mitoz indeksi değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı (p<0. 001) bir azalma saptanmıştır. Özellikle 0. 1 IU/ml dozda uygulanan heparin Mitoz İndeksinde yaklaşık % 6 oranında azalmaya sebep olmuştur.
Vannucchi ve arkadaşları (1990), çalışmalarında, BC3H-1 kas hücrelerinde 10 μg/ml
heparinin DNA sentezini durdurduğunu bulmuşlardır (10).
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Tazawa ve arkadaşları (1993) heparinin kültüre edilmiş sığır aortik endotelial hücrelerinde
1mg/ml'lik heparin konsantrasyonunun DNA sentezini, 2-2. 5 kat artırdığını saptamışlardır
(9).
Heparin’in etki tarzından çok, hücre tipine bağlı olarak etki gösterdiği, ayrıca uygulanan konsantrasyonun heparinin etkisinin meydana çıkışında önem taşıdığı bulunmuştur (1).
Bulgularımız, bahsedilen araştırıcıların Bulguları ile uyum içerisinde olup, heparinin konsantrasyona bağlı bir etki yaptığını doğrulamaktadır.
Sonuçta, düşük dozlarda uygulanan heparin’in hücrenin mitoz indeksinde azalmaya sebep
olduğu ancak yüksek dozlarda bir etkinin olmadığı belirlenmiştir.
Kaynaklar:
- TAZAWA ve arkadaşları (1993): Thromb-Res. 1993 Dec l, 72(5):431-9.
- VANNUCCHI ve arkadaşları (1990): FEBS-Lett. 263 (1), 137-41.
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Giriş ve Amaç:
Van kedisi ergin hayvanları 30-40 cm uzunluğunda olup tüyleri, tümden beyaz olmakla beraber, bazen siyah ve kahverengi benekli olanları da vardır. Tüy uzunluğu kısa, orta ve çok
uzun olabilir. Göz renklerine göre Van kedileri üç gruba ayrılabilir; her iki gözü mavi, her iki
gözü kehribar, birisi mavi diğeri kehribar şeklinde olabilir. Ayrıca bunlarda görülen sağır bireyler çok az olmakla beraber, insanlar tarafından yaygın bir karakter özelliği olarak algılanmıştır. Sağırlığı önlemenin en etkili yolu bu bireyleri üretmemektir. Bir gözü mavi, diğeri sarı olan
bireylerde mavi göz olan tarafta sağırlık olabilir.
Yöntem ve Materyal:
Çeşitli kliniklerden ve veteriner hekimlerden 2-3 kuşak sağır olan ve anne-baba bilgileri
secere olarak takip edilmiş olan Van kedileri istatistiksel olarak ele alınarak araştırıldı ve sağırlıkları ile tüy rengi-mavi göz arasındaki ilişkiler karşılaştırılarak sonuçlar gözlendi.
Bulgular:
Ulaşılabilen veteriner hekim ve evcil hayvan kliniklerindeki hasta portföylerinden Van kedisinde beyaz tüy ve göz rengi ile sağırlığın dağılımını gösteren sonuçlar elde edildi. Kedilerin; 11
tanesi mavi gözlü- beyaz tüylü sağır, 47 tanesi farklı gözlü -beyaz normal ve 14 tanesi sarı
gözlü-beyaz normaldir.
Tartışma:
Beyaz tüy ve mavi göz rengi oluşumunda etkili olabilecek bağımsız genler de olmasına rağmen, W geninin baskın özelliği sağırlıkla beraber pigment eksikliğini mavi göz ve beyaz tüy
oluşturarak gösterir. W gen bölgesi izole edilmediği ve gerekli olan primerler belirlenmediğinden dolayı bu araştırma günümüz teknolojisini içeren PCR yöntemi ile değil Mendel yasalarına dayanılarak istatistiksel olarak yapılmıştır.
Kaynaklar:
1-

The Book of the Cat by Michael Wright and Sally Walters 1980, New Leaf Books, Ltd.

2-

Odabaşıoğlu F. (2000), Van Kedisi. Selçuk Üniversitesi Basım Evi.
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Giriş ve Amaç:
Nişasta; bitkiler tarafından sentezlenir, birçok insan ve hayvanın temel besin kaynağını oluşturur. Nişasta; insan vücudunda, tükürük ve pankreas salgılarında bulunan amilaz enzimi tarafından sindirilir. Amilaz miktarı bireyler arasında genetik farklılıklar gösterir, bu da tükürükteki amilaz miktarının farklı olması ile sonuçlanır.
Amacımız; farklı kişilerden alınan, tükürük örneklerinin birim zamanda nişastayı parçalama
oranlarının spektrofotometrik yöntemle tespit edilmesi ve bunun boy-kilo endeksi ile ilişkilendirilmesidir.
Yöntem ve Materyal:
Çalışmamızda 40 kişinin tükürüklerindeki amilaz miktarları ölçüldü. Kullandığımız metoda göre; deneklerden izinli ve aynı şartlarda olmak koşuluyla tükürük örnekleri steril tüplere alındı.
Örnekler sırasıyla; nişasta solüsyonuna, su banyosuna, HCl bulunan tüplere, iyot çözeltisine
ve ardından spektrofotometre küvetine koyularak değerler ölçüldü, yıkılan nişasta miktarları
hesaplandı. Deneklerin boy-kilo endeksleri çıkartılarak gruplara ayrıldı.
Bulgular:
Grupların nişasta yıkım miktarlarının birbirine çok yakın olduğu gözlendi. Ancak denekler tek
tek incelendiğinde, nişasta yıkım miktarlarının farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

yıkılan nişasta yüzdesi
ve boy-kilo endeksi

BOY-KİLO ENDEKSİ VE YIKILAN NİŞASTA
MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
100
80
60

yıkılan nişasta oranı

40

boy-kilo endeksi

20
0
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
Kişiler
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Tartışma:
Elde ettiğimiz sonuçlara göre; boy-kilo endeksi farklı olan deneklerde, tükürüklerindeki amilaz
miktarlarının, aynı oranda farklılık göstermediği görülmüştür. Ancak denek sayısı arttırılır ve
deneklerin kontrollü olarak beslenmesi sağlanırsa, beklentimiz; boy- kilo endeksi düşük olan
bireylerin tükürüklerinde, yüksek miktarda amilaz enzimi olduğu yönündedir.
Kaynaklar:
1.

Bailey, J, L, and Ollis, D. F., Biohemical Engneering Fundamentals, 2nd. Ed. Chapter 3
McGraw Hill, 1986

2.

Gumucio, D. L. ; Wiebauer, K. ; Caldwell, R. M. ; Samuelson, L. C. ; Meisler, M. H.:
“Concerted evolution of human amylase genes. ” Molec. Cell. Biol: 8: 1197-1205, 1988.
Pubmed ID: 2452973

3.

Hojorth J. P, Meısler M., Nıelsen J. T, (1979), Genetic Variations ın Amount of Salivary
Amylase ın the Bank Vole Clethrıonomys glareola, Genetics 92:915-930

4.

Kamaryt, J. ; Laxova, R.: Amylase heterogeneity variants in man. Humangenetik 3: 4145, 1996. PubMed ID: 6010879

5.

Nishide, T.: Nakamura, Y. ; Emi, M. ; Yamamoto, T. ; Ogawa, M. ; Mori, T. ; Matsubara,
K.:Primary structure of human salivary amylase gene. Gene 41:299-300, 1986. PubMed
ID: 2423416

6.

Lopatin, D. E.: Chemical vomposition and function s of saliva, 2001
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Giriş ve Amaç:
Stres etkeninden bir tanesi gürültü kirliliğidir. Sıçanlarla yapılan stres çalışmalarında ışık-dar
alan- yiyecek azlığı- izolasyon- ses- sıcak-soğuk vs. kullanılmaktadır. Müziğin kullanıldığı çalışmalarda farklı müzik türlerinin doğum öncesi - sonrası uygulanmasının öğrenme üzerine
olabilecek etkileri sıkça rastlanan araştırma konularıdır.
Gençlerin dinledikleri rock, hard-rock gibi müzikler oldukça yüksek tondadır. Bu çalışmada
çiftleşme öncesi-hamilelik-doğum sonrası anne-yavru bakımı sırasında dişi-erkek sıçanlara
klasik/hard-rock müzik dinleterek, gürültünün anne-yavru sıçanların, biyolojik gelişimi içgüdüsel davranışları üzerindeki etkisini saptamayı amaçladık.
Yöntem ve Materyal:
Çalışma 2 deney 1 kontrol grubu olarak planlandı. Her grupta 4 dişi-2 erkek sıçan kullanıldı.
Sıçanlar yaklaşık 12 haftalık ve 220-300 g ağırlıkta seçildi.
Grup 1 klasik müzik, Grup 2 hard rock, kontrol grubu ise müziksiz ortamda bırakıldı. Grup 1 Grup 2 deney öncesi -deney süresi boyunca 24 saat ilgili müzik dinletildi.
Çalışma sonunda, gebelik süreleri- yavru sayıları/kilo artışı/yavru bakımı gibi parametreler
değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma:
GRUP 1

GRUP 2

KONTROL

(KLASİK
MÜZİK )

(HARD
ROCK)

(MÜZİKSİZ)

1. HAFTA

12 yavru

21 yavru

15 yavru

2. HAFTA

12 yavru

15 yavru

15 yavru

3. HAFTA

12 yavru

7 yavru

15 yavru

GRUP
HAFTA

Tablo: Tüm deneme gruplarında doğumdan sonraki 3 hafta boyunca yavru sayıları
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Çalışmada; doğumları izleyen 3 hafta boyunca yavru sayıları açısından değerlendirilerek tablo oluşturuldu.
Dinlenen müzikten dolayı sıçanlarımızda hamilelik-doğum sonrasında stresin oluşup
oluşmadığı saptanmaya çalışıldı. Müzik türünün yavrularda ağırlık-cinsiyet dağılımını etkilemediği; hard-rock müzik dinleyen gruptaki annelerin yavrularına davranışlarının farklı olduğu,
özellikle yavrularını dışladıkları-emzirmedikleri gözlenmiştir. Buradan sert müzik türlerinin, sıçanlarda annelik içgüdüsünü olumsuz etkilediği söylenebilir.
Deneydeki dişi sıçanların daha önce doğum yapmamış olması ve deneme süresinin sonbahar-kış dönemine geçişte olması yavru sayılarının beklenenden düşük olmasının nedenlerinden biri olabilir.
Kaynaklar:
1.

Tekin M. E, (1998), Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği. 47, K-T, SÜ Veteriner Fakültesi
Yayını

2.

Patterson-Kane E., (2001), A Twist In The Tale Of The Mozzart Effect, Rat and Mouse
Fancy Report, vol. 2, is. 3, p:9

3.

Johansen-Berg H., (2001), Music to Your Baby’s Ear, Trends in Cognitive Sciences, vol.
5, no. 9, p:377
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Giriş ve Amaç:
Öğrenme ve hafıza ile ilgili edindiğimiz bilgiler, temel ve klinik bilimlerde çok sayıda deneysel
ve gözlemsel araştırmaya dayanmaktır. Bu çalışmalar moleküler biyoloji, hücresel sinir bilim,
yapay sinir ağ/davranış bilim psikoloji ve psikiyatriye kadar uzanmaktadır (Brown, 1991). Öğrenme, hayvanlarda değişen çevreye ayak uyduracak davranışları geliştirme fırsatı sunar.
Bazı çalışmalar, balıkta öğrenmeyi araştırmış ve balıkların tecrübeyle davranış geliştirdiklerini
gözlemlemiştir. (Hughes 1979;Milinski 1979, Vireyart barnheisel 1991;Colgan 1991;Kieffer
and Colgar 1991, 1992;Darling 1995) Çalışmamızda kullandığımız Japon balıkları, bir çok
farklı renkleri bulunan özel akvaryum balıklarıdır. Pigmentleşme olmadığından, pulsuz görünen, optimum sıcaklığı 13-18°C olan balıklardır. Bizim bu çalışmada amacımız Japon balıklarında öğrenme ve hafızanın olduğunu ispatlamaktır.
Yöntem ve Materyal:
Bu çalışmada; boyu 52 cm, uzun kenarı 80 cm, kısa kenarı 35 cm olan akvaryum kullanılmıştır.
Deneyde 20 japon balığı kullanılmıştır. Bu balıklar çalışma süresince, boyu 4cm, kenarları 15,
5cm ve yine içindeki çember çapı 5, 5cm olan bir yemlikten beslenmişlerdir. Bu yemlik; kırmızı
renkli, yan açıklıkları kapatılmış pleksiglaslardan oluşmaktadır. Alıştırma sürecinde, balıklar 30
gün boyunca özel yemlikten beslenmişlerdir. Bu yemlikten yemeye 30 gün boyunca alıştırılan
balıklar üzerinde 15 gün süreyle öğrenme testi uygulanmıştır.
Öğrenme Testi
Öğrenme testinde akvaryumu 4 bölmeye ayıran ayıraçlar kullanılmıştır. Ayıraçların uzun kenarı 45 cm, kısa
kenarı ise 34 cm dir. Ayıraçların üzerindeki 5, 5 cm çapındaki dairenin etrafında kırmızı şerit
bulunmaktadır.
Öğrenme testi uygulanırke yemlik, balıkların yemlenmeye alışık oldukları son bölmede tutulmuş, balıklar ise ilk bölmeye alınmıştır. Bundan sonra 15 gün balıkların ilk bölmeden, yem
olan son bölmeye geçiş sürelerikaydedilmiştir
Bulgular ve Tartışma:
Öğrenme testini uyguladığımız ilk haftanın başında ilk balığın son bölmeye geçiş süresi 871
sn iken bu haftanın sonunda ilk balık son bölmeye 73 sn de geçmiştir. İkinci hafta sonunda
ise yemliğe ilk ulaşan balığın geçiş süresi 18 sn ye düşmüştür. Balıkların 1. Gün den 15. Güne kadar son bölüme geçiş süreleri azalmıştır.
Böylece, akvaryum balıklarında öğrenme ve hafıza olduğu ispatlanmıştır.
Kaynaklar:
1.

Essentials of Biology, J. Hopson, N. K. Wessells

2.

Yaşamın Temel Kuralları/ Omurgalılar (Balıklar) Ali Demirsoy

3.

www. akvaryum. com

–89–

Giriş ve Amaç:
9

AgNO3 ve TiO2’in S. aureus ve E. coli bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkisini göstermek.

9

AgNO3 ve TiO2’in S. aureus ve E. coli üzerindeki minimum inhibitör konsantrasyon (MİK)
değerini saptamak.

9

TiO2’in etkili aktifleştiricisini bulmak.

9

AgNO3 ve aktif TiO2’in MİK oranları ile kaplanan maske üretmek.

9

Kaplanmış maskenin E. coli ve S. aureus üremesini engellediğini ispatlamak.

Titan, doğada çok yaygın bulunur. Kullanılan mineralleri İlmenit (FeTiO3) ile Rutil (TiO2) dir.
Saf Titan, dimorf, kırılgan bir maddedir. Erime noktası 1668°C, kaynama noktası ise
3260°C’dir. Gri renkli olup, özgül ağırlığı 4, 51g/cm3 tür. Gümüş, doğada genellikle metal
şeklinde bulunur. Parlak beyaz bir metaldir. Özgül ağırlığı 10, 50g/cm3 olup 930, 5°C de erir,
1980°C de kaynar. Buharları mavi renkli ve tek atomludur. Yapılan bir çalışmada, Gümüş nitrat ve Na2O x CaO x 2SiO2 kaplanmış cam yüzeyin özellikle E. coli ve streptokok
mutantlarda önemli anti bakteriyel özellik gösterdiğibulunmuştur.
Bizim çalışmamızda ise amacımız, Titanyumdioksit ve gümüşnitratı en etkili şekilde etken
madde olarak kullanmak ve bir çok bakteri çeşidinin üremesini engelleyecek, özellikle solunum yoluyla da geçebilen hastalıkların salgını durumunda kullanımı fayda sağlayacak ameliyat maskesi üretebilmektir.
Bizim çalışmamızda ise amacımız, Titanyumdioksit ve gümüşnitratı en etkili şekilde etken
madde olarak kullanmak ve bir çok bakteri çeşidinin üremesini engelleyecek, özellikle solunum yoluyla da geçebilen hastalıkların salgını durumunda kullanımı fayda sağlayacak ameliyat maskesi üretebilmektir.
Yöntem ve Materyal:
[1] AgNO3 grubu, [2]AgNO3 + UV grubu, [3]TiO2 grubu, [4] TiO2 + UV grubu, [5] TiO2 +
Floresan grubu, [6] AgNO3 + (UV / TiO2), [7] AgNO3 + (Floresan / TiO2)
Tüm deney gruplarında 30 dk bekledikten sonra her bir dilüsyon tüpünden Müller Hinton besi
yerine özeyle ekim yapılmış ve 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Bu yöntemle etken maddelerin E. coli ve S. aureus üzerindeki etkili minimum konsantrasyon değerleri bulunmuş ve steril diskler bu miktarda etkenlerle kaplanarak disk difüzyon yöntemi uygulanmıştır. E. coli ve S.
aureus hücrelerini sterilize etmede en etkili bulunan AgNO3+(UV/TiO2) kullanılmıştır. Bulunan
MİK değerlerine göre, 100ml Serum fizyolojik içinde 0, 1ml UV uygulanmış TiO2 ve 1ml
AgNO3 eklenmiş ve steril ameliyat maskesi bu karışımda 15 dakika bekletilmiştir. Daha sonra, 38 °C de 30 dakika kurutulmuştur. Kaplanan maskenin dış yüzeyinden 1ml E. coli (Mc
farland 1) püskürtülmüş, maskenin arka yüzeyinden SWAB yardımıyla 4, 8, 12, 16 ve 20. dakikalarda alınan örnekler Müller Hinton besi yerine ekilmiştir. Aynı işlemler kaplanmamış
maskeye uygulanarak 24 saat inkübasyondan sonra sonuçlar karşılaştırılmıştır.
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Bulgular ve Tartışma:
Yapılan çalışmada MIK değerleri ve disk inhibiyon zon çapları sonuçlarına göre, ameliyat
maskelerinin %0. 1 oranında UV ışığa maruz bırakılmış TiO2 ve yine %0. 1 oranında AgNO3
ile kaplanmasının, E. coli ve S. aureus geçişini ve üremesini engelleyeceği sonucuna varılmıştır. Bu şekilde kaplanan maskelerin etkili olduğu, belirtilen şekilde kaplanmış ve kaplanmamış maske üzerindeki çalışmalarımızla da desteklenmiştir.
Günümüzde ameliyatlarda veya protez yapılarda titanyum kullanılmaktadır. Bunun dışında,
TiO2 kaplanan kateterler, sadece UV ışığa maruz bırakılarak sterilize edilebilir ve bakteriyel
enfeksiyonları engelleyebilir.
Ayrıca; günümüzün en önemli problemlerinden biri olan kuş gribinin tavuklara bulaşmasındaki baş sorumluların virüs taşıyıcısı göçmen kuşlar olduğu düşünülmektedir. İnsandan insana
geçme özelliğini kazanabileceği hakkındaki senaryolar 1918’de gerçekleşen ve binlerce insanın ölümüne yol açan İspanyol gribi salgınını akla getirmektedir. Böyle bir salgın durumunda kullanılacak maskeler büyük önem taşımaktadır. Antimask , E. coli ve S. aureus bakterilerini sterilize ettiği gibi bir salgın durumunda kuş gribi virüsüne karşıda koruma sağlayabilir.
Kaynaklar:
[1]: Modern Genel Anorganik Kimya
[2]: H. Bechhold, Colloids in Biology and Medicine, N. Y.: D. van Nostrand, 1919, pp. 364-76
[3]: www. greenmillenium. com, Robust science & nano tecnology for safe and healthy
environment – Titanium dioxide – Sterlization
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Giriş ve Amaç:
Sokaklarda satılan ve sağlıksız koşullarda toplanmış süt ile birçok enfeksiyon bulaşmaktadır.
Sokak sütlerinin içerdiği bakteri sayısını istenilen düzeye indirmeyi ve gelecek nesillerimize
hijyenik süt üretimini sağlamayı amaçladık.
Yöntem ve Materyaller:
Çalışmamızda Burdur’un çeşitli köylerinden 6 adet süt örneği alındı. PCA(Toplam bakteri),
PDA(Maya-küf) ve VRB(Koliform mikroorganizma) besiyerlerine ekimler yapıldı. Yapılan
ekimler mikroorganizmaların gelişmesini sağlayan etüvlere konuldu. VRB 370C de 24-48 saat, PCA 300C de 48 saat, PDA 300C de 5 gün bekletildi.
Bulgular:
Burdur’daki sokak sütlerinin sağlık açısından tehlike arz ettiğini saptadık. PCA besiyerlerinde,
TSE’nin kabul etmediği 5. 104 ila 106 adet bakteri bulunmuştur. Bu çiğ sütlere 10-15 dakika
süreyle 90-950C lik ısı uygulaması yapıldığında gram pozitif sporlu basil ve sıcağa dayanıklı
Burnetti bakterisi görülmüştür.
Tartışma:
Sokak sütlerinin içine su, nişasta vb. maddeler eklenmektedir ve her türlü mikroorganizmayı
içermektedir. Tüketici UHT süte antibiyotik, antiseptik maddelerin katıldığına ve kullanılan
ambalaj malzemesinin kanserojen madde içerdiğine inanmaktadır. Bunun bilimsel gerçekliği
yoktur.
Kaynaklar:
1)

Doç. Dr. Zeynep Seydim, Gıda Müh. Böl., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

2)

Gıda Mikrobiyolojisi- Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK-S. D. Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

3)

Süt Teknolojisi-Prof. Dr. Atilla YETİŞMEYEN-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi
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Giriş ve Amaç:
Projemizin amacı; topraksız tarımda, gübre, hormon, v. s. kullanmadan ozonlanmış suyun
bitkilere etkisini incelemektedir. Bunun için plastik bardakların içersine konulan pamukların
arasına, fasulye ve bezelye tohumları yerleştirdik. Bu bardakların üçüne bezelye, üçüne fasulye ekimi yapıldı. İki fasulyeli, iki bezelyeli bardaklara 50ml 30dk ozonlanmış su verdik. Diğer iki bardağa da normal su konuldu.
Ozon gazını ozonizebakteritör adı verilen cihazla elde etmekteyiz. Bu cihazla ozon gazı üretilerek kullanılan suya gönderilmektedir. Ozonlanan su, su pompalarıyla bitkilerin bulunduğu
kaba gönderilmekte, başka bir su pompasıyla kullanılan suyun tekrar ozonlanması için ozonlanmanın yapıldığı kaba çekilmektedir.
Sonuçta ilk filizlenmenin aynı ortamda ozonlu su kullanılan tohumlarda olduğu görüldü. Normal
suyla yetiştirilen tohumlarda mantar ve küf oluşmaya başladı. Ozonlu suyun bitkilerin filizlenmesini hızlandırması için gündüzleri, gelişimini hızlandırması için geceleri verilmesi uygun görüldü.
Biz bu projemizde, insan sağlığına ve çevreye zarar veren hormonların, gübrelerin ve bazı
kimyasal maddeleri kullanılmadan, dünyamızı çeşitli olumsuz etkilere karşı koruyan ozon gazının tekniğine uygun halde kullanılması halinde, her türlü bitkinin gelişimini hızlandırıp kısa
sürede bol ve kaliteli ürün elde edebiliriz. Özellikle seracılıkta, kullandığımız bu yöntem ve
tekniğin çiftçilerin yüzünü güldüreceğini belirtmek isteriz.
Bitkilerin gelişimlerini, gübre, hormon v. s. kullanmadan hızlandırmak. Bunun için kullanılan
yöntem ve teknikler dışında bir yöntem kullanılması. Bu yöntem filizlenmenin hızlanması için
gündüzleri, filizlenmeden sonra bitki gelişimini hızlandırmak için geceleri ozonlanmış su kullanarak, topraksız tarımda ozon gazının etkilerini tespit etmektir.
Bu deneylerimizin kolayca uygulanabileceğini ve topraksız tarımda ürün rekoltesini arttıran,
bitkilerin gelişimini hızlandırarak zamandan kazanmamızı sağlayan şu teknik uygulanmıştır.
Öncelikle ozon gazının elde edilmesi için ozonizebakteritör adını verdiğimiz cihazımızı kullanarak ozon gazını elde etmektir.
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Bu cihazla istediğimiz miktarda ozon gazını elde etmekteyiz. Ozon depolanmadığı için doğrudan kullanılan suya gönderilmektedir. Suyun ozonlanması sağlandıktan sonra su pompaları
ile bitki köklerinin bulunduğu kaba gönderilmekte, kullanılan suyun tekrar ozonlanması için
ozonlanmanın yapıldığı kaba çekilmektedir. Sistem çalıştığında ozonlamanın ve su akışının
sürekli olması sağlanmaktadır. Ozonlu suyun bitkilerin ekimini izleyen günlerde gündüz veya
gece filizlenmenin başlamasına kadar verilebileceği, ancak filizlenmeden sonra yalnız gece
verilmesinin uygun olduğu görülmüştür.
Projemizin Geldiği Aşama: Uygun kalitede bezelye ve fasulye tohumları kullanıldı. Bu tohumlar aynı zamanda, şeffaf plastik bardaklar içerisine konulan uygun miktarda pamuklar
arasına konularak ekim yapıldı.

Ekim yapılan bardak sayısı altı adet olup, bu bardakların üçüne bezelye, üçüne fasulye ekimi
yapıldı. İki fasulye iki bezelye plastik bardaklarına 50ml, 30 dakika ozonlanmış su ilave edildi.
Diğer bir bezelye bir fasulyeli plastik bardaklara da 50ml normal su konuldu.
Yöntem ve Materyal:
Topraksız tarımdan yararlanarak, bitkilerin gelişimini hızlandırmak için gübre, hormon, çeşitli
ilaçlar veya bitkilerin genetik yapısını bozmadan, temiz su, temiz çevre düşüncesiyle hareket
ederek, ozon gazının bitki gelişiminde yaptığımız deneylerle etkili olduğunu gördük.
Kullandığımız malzemeler şunlardır
1-

Ozonizebakteritör: İçerik olarak şunlar bulunmaktadır; transformatör, hava pompası, cam
borular, direnç telleri. Bu cihazdaki gerilim 6, 2KV olmaktadır.

2-

Küçük ölçekli dört adet su motoru

3-

Bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan plastik kaplar

4-

Bağlantı hortumları

5-

12V güç kaynağı

6-

Erlen Mayer iki tane

7-

100-80 cm sunta
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Periyodik olarak bu işlemler filizlenmeye kadar gündüzleri tekrarlandı. İlk filizlenmenin aynı
ortamda ozonlu su kullanılan tohumlarda olduğu görüldü. Ozonlu ve ozonsuz su verilmeye
devam edildi. Ancak normal su ile yetiştirilen bezelye ve fasulye filizlerinde mantar ve küf
oluşmaya başladı.

Bunun sonucunda bu filizler kurudu. Ozonlu su ile yetiştirilen bezelye ve fasulye filizlerinde
bakteri üremediği, olumsuz hava koşullarına rağmen gelişmlerini devam ettirdikleri görüldü.
Sonuç
Ozon gazının bitkilerin gelişmesinde olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Bitkilerden projemizde kullandığımız bezelye ve fasulyelerin ozonlu suda daha kısa zamanda filizlendikleri ve
ürün verdikleri görülmüştür. Ayrıca normal su kullanılarak yapılan ekimlerde bitkilerin gelişmesine zarar veren ve ölümlerine neden olan küf ve mantarların, ozonlu su kulanılarak yetiştirilen bitki ortamlarında oluşmadığı görülmüştür.
Tartışmalar ve Öneriler
Biz bu projemizde, insan sağlığına ve çevreye zarar veren hormonların, gübrelerin ve bazı
kimyasal maddelerin kullanılmadan, dünyamızı çeşitli olumsuz etkilere karşı koruyan ozon
gazının tekniğine uygun halde kullanılması halinde, her türlü bitkinin gelişimini hızlandırıp kısa sürede bol ve kaliteli ürün elde edebiliriz. Özellikle seracılıkta, kullandığımız bu yöntem ve
tekniğin çiftçilerin yüzünü güldüreceğini belirtmek isteriz.
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Kaynaklar:
1-

Yazar ...................: M. J. Sienko-R. A. Plane
Kitabın adı ...........: Chemistry:Principles and Properties---Temel Kimya
Yayın evi..............: Savaş Yayınları

2-

Yazarlar ..............: Doç. Dr. Ender Erdik
: Doç. Dr. Yüksel Sarıkaya
Kitabın adı ...........: Temel Üniversite Kimyası
Yayın evi..............: Hacettepe Taş. Kitapçılık LTD. ŞTİ.

3-

Yazarlar ...............: Kimya Müh. Ali Özbek
: Kimyager Nebahat Kınayoğlu
Kitabın adı ...........: Anorganik Sınai Kimya
Yayın evi..............: M. E. B. Devlet Kitapları

4-

www. buckman. com

Projemizde kullandığımız araç ve gereçleri sağladığımız kurum ve kuruluşlar
Okul müdürlüğünün maddi ve ayni yardım ve desteği ile araç ve gereçlerimiz sağlanmıştır.
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Giriş ve Amaç:
Tüm dünyada canlıları oluşturan genetik yapının çözülmesi, ortaya çıkarılan bu yapıdaki genlerin yerlerinin saptanması, işlevlerinin anlaşılması, ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen yöntemlerin en önemlilerinden birisi Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)'dir. PZR yöntemi
kolay uygulanabilir olması ve hızlı sonuç vermesi gibi avantajları nedeniyle birçok farklı alanda kullanılabilmektedir.
Yüksek sıcaklıkta yaşayabilen canlıların bünyelerindeki enzimlerin, biyoteknoloji uygulamalarında da önemi büyüktür. Örneğin, 94ºC sıcaklıkta bile yaşamını sürdürebilen Thermus
aquaticus bakterisinden izole edilmiş olan “Taq Polimeraz” enzimi, yüksek sıcaklıkta gerçekleşen Polimeraz Zincir Reaksiyonu tekniğinde kullanılmaktadır.
Biz bu çalışmada, Taq DNA polimeraz enziminin yapısını ve aktivitesini etkileyen önemli aminoasitlerini belirlemek amacıyla E. coli DH5α hücrelerinde ifade ettirip, tek aşamada saflaştırmaya ve ayrıca PZR reaksiyonlarında kullanılabilecek seviyede daha fazla miktarda enzim
elde etmeye çalıştık.
Yöntem ve Materyal:
Taq DNA polimeraz enziminin bulunduğu pTaq plazmid vektörünü E. coli DH5α hücrelerine
elektrotransformasyon yöntemi ile transfer edip, transforme hücreleri pTaq plasmidinde bulunan ampisilin dayanıklılığına seçici olarak büyüttük. Katı besi yerinden seçtiğimiz tek bir koloniyi de sıvı besi yerinde absorbans değeri 0. 6 değerine ulaşana kadar büyütüp, 0. 2 mM
IPTG ekleyerek Taq DNA polimeraz genini ifade ettirdik ve enzimin sentezlenmesini sağladık. Hücreleri ultra sonik ses dalgaları ve deterjan ile patlatıp elde edilen protein ekstresini
yüksek sıcaklıkta bekleterek Taq DNA polimeraz enzimini tek aşamada saflaştırdık. Enzimin
varlığını kontrol etmek amacıyla protein örnekleri SDS-PAGE elektroforez işlemine tabii tutuldu ve PZR reaksiyonu ile de aktivitesi test edildi.
Bulgular:
SDS-PAGE elektroforez işleminde elde edilen protein profili standart protein bantları ile karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde 96 kDa’luk koyu renkte görülen bant enzimin başarılı bir şekilde sentezlendiğini ve izole edildiğini doğrulamıştır. İzole ettiğimiz polimeraz enzimi ile yapılan PZR örneğinden elde edilen 1386 bp uzunluğundaki pozitif parlak bantlar enzimimizin
çalışır ve kullanılır durumda olduğunu ispatladı.
Tartışma:
Bundan sonraki aşama olarak Taq DNA polimeraz enziminin yapısını incelemek ve aktivitesi
için önemli olan amino asitlerini belirleyip modifikasyonlarla aktivitesini daha da çok arttırabilmek çok önemli bir gelişme olacaktır. Ayrıca, enzimimizin PZR reaksiyonları içinde kullanılabilir olduğunu düşünürsek, kullandığımız metot ile de laboratuardaki PZR uygulaması gerektiren işlemler için, yaklaşık 30. 000 PZR reaksiyonu için kullanabileceğimiz miktarda enzim
elde edilebileceğini gösterdik.
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Kaynaklar:
1.

Desai, U. J. and Pfaffle, P. K. 1995. Single-Step Purification of a Thermostable DNA
Polymerase Expressed in Escherichia coli. BioTechniques 19(5):780-784.

2.

Ceyhan, Cemil Ozan, ITÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü, İTÜ Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü, http://www. bio. itu. edu. tr

3.

Tortora G. J., Funke B. R., Case J. L., Microbiology, an introduction, Fifth Edition, The
Benjamin/ Cummings Publishing Company, Inc. 1995.

4.

Pediatrik Moleküler Patoloji ve Genetik, http://www. medicine. ankara. edu. tr

5.

http://www. Accessexcellence. org/AB/GG/plasmid. html

6.

Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü, Mikrobiyoloji Laboratuar Kitapçığı, ( Eylül 2005)
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Giriş ve Amaç:
Sigara dumanında bulunan sülfür, CO2, CO, siyanik asit, kadmiyum, polisilik hidrokarbonlar,
arsenik, radyoaktif bileşikler, karsinojen bileşikler, gibi maddelerin pirinç, buğday, su mercimeği benzeri bazı bitkilerin kök, boy ve saplarında meydana getirdiği morfolojik ve sitolojik
değişiklikler uzun süreli deneme düzenekleriyle daha önce incelenmiştir. Literatürde sigara
dumanının bitkilerde ve buna paralel olarak klorofil a/b oranında, karotenoid seviyesinde değişiklikler meydana getirdiği, bu faktörlerdeki değişimlerin strese toleransı belirlemede etken
olduğu belirtilmektir.
Kaynaklarda bitkilerdeki peroksidaz aktivitelerinin zor çevre koşullarına cevap olarak hızlı bir
şekilde değiştiği kaydedilmektedir. Yukarıdaki bilgilerin ışığında, sigara dumanındaki karbondioksiti fotosentezde kullanan, özellikle sigara içilen kapalı alanlarda kalan bitkilerin sigara
dumanından ne ölçüde etkilendiğini kısa sürede gözlemeye yarayan bir deney tasarlanmıştır.
Bu çalışmada sigara dumanının arpa bitkisi üzerindeki morfolojik ve fizyolojik etkilerini; bitkinin boy uzamasını, çeşitli organlarındaki su içeriğini, pigment düzeylerini ve peroksidaz aktivitesini ölçerek belirlemek, ayrıca insanlara, sigaranın zararlı etkilerini göstermek amaçlanmıştır.
Yöntem ve Materyal:
Deney kontrollü olarak yapıldı ve deney sırasında; cam fanuslar (15x30x25 cm), çiçek toprağı, saksılar, H. vulgare tohumları, Filtreli Bahar Sigarası, cetvel, fırın, %80’lik aseton, santrifüj, 50 mM fosfat tamponu (pH7), %2 polyvinylpolypyrrolideone, 40 mM guaiacole, 26 mM
H2O2 , 0, 005 M potasyum fosfat tamponu (pH 7) kullanıldı.
4 adet saksı içine çiçek toprağı konuldu. Her birine en az 30 adet arpa tohumu ekildi. 2’şerli
olarak fanuslara konulup üstleri cam kapakla örtüldü. Fanuslardan biri kontrol diğeri deney
grubu olarak kullanıldı. 6 gün süreyle sabah akşam ikişer tane filtreli uzun Bahar sigarası yakılarak deney grubunda 2 adet saksının yanına bırakıldı. Bitkilere her gün eşit miktarda su
verildi. Her gün aynı saatte bitkilerin boy uzunlukları ölçüldü ve tekrar sigara yakılarak yanlarına bırakıldı. Ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandı. 6.
günün sonunda nispi ve yüzde su içerikleri belirlendi.
%80’lik aseton kullanılarak spektrofotometrik pigment tayini yapıldı. Kl-a, b ve karetenoid seviyeleri belirlendi ve Peroksidaz aktivitesi ölçüldü. Bütün ölçümler 3 paralel olarak yapıldı.
Sonuçların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandı.
Bulgular:
Altı gün süreyle iki sigaranın dumanı ile muamele edilen arpa bitkilerinde özellikle 4. günden
sonra morfolojik hasarların meydana gelmeye başladığı, fidelerin boylarında kontrole göre
önemli azalmaların meydana geldiği (Şekil 1. ), Klorofil a/b oranının kontrole oranla önemli
derecede azaldığı belirlendi. Yaprak ve köklerdeki % su içeriği ve nispi su içeriğinin de sigara
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uygulanan bitkilerde azaldığı gözlendi.
Ayrıca önemli bir antioksidan enzim olan peroksidaz aktivitesinin kök ve yapraklarda çok
önemli artışlar gösterdiği belirlendi.
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Şekil 1. Deney grubu ve kontrol gruplarının boy ölçüm grafikleri.
Tartışma:
Elde edilen veriler sigara dumanının önemli bir bileşeni olan CO2 gazının, bitkilerin fotosentezinde bir substrat olarak kullanılmasına rağmen sigara dumanı içerisindeki diğer maddelerin
bitkilere kısa sürede çok önemli hasarlar verdiklerini göstermiştir. Bu zararlı bileşiklerin etkilerini bitkilerin pigment sistemini ve antioksidan mekanizmasını etkileyerek sağladıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu araştırmadan elde edilen sonuçların sigaranın zararlı etkilerini insanlara anlatmada çok yararlı ve etkileyici olabileceğini de söyleyebiliriz.
Kaynaklar:
–

Arnon, D. I., 1949. Copper Enzymes in Isolated Chloroplasts. Polyphenoloxidases in Beta vulgaris, Plant Physiol., 24, 1-15.

–

Jaspars, E. M. J., 1965. Pigmentation of Tobacco Crown Gall Tissues Cultured in vitro in
Dependence of the Composition of the Medium, Physiol. Plant., 18, 933-940.

–

Yakar-Olgun, N., Action of cigarette smoke tar on root tips, İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec.
Seri B Cilt XXIV , Sayı 3-4, 147-154, 1959.

–

Özgörücü, B., Çivici, İ. Ve Türkan, İ., Kolşisin ve sigara dumanı uygulanmış köklerin
DNA içeriği üzerinde gözlemler, VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt 1: 612-627, 1986, İzmir.

–

Çivici, İ., Investigations on the effects of cigarette smoke application on the development
of roots, Jour. Fak. Sci. Ege Univ. Series B., Vol 9 , Nr. 1: 1-10 , 1987

–

Tileklioğlu , B., Battal, P., İşler, s., The Effects of Cigarette Smoke on The Growth and
Development of Wheat (Triticum Triticum vulgare L. ) J. Environ. Sci. Health, A31:10,
2577-2581, 1996. (Science Citiation Index Expanded)

–

Van Assche, F. Ve Clijsters, H., 1980. Effects of Metals on Enzyme Activity in Plants,
Plant, Cell Environ., 13, 195-206.

–

Castillo, F. J., 1996. Antioxidavite Protection in the Inducible CAM Plant Sedum album L.
Following the Imposition of Severe Water Stres and Recovery, Oecologia, 107, 469-477
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YARIŞMA KAPSAMINA ALINMAYIP
GÖSTERİ AMAÇLI SERGİLENEN PROJELER

Bu bölümde “MEF Okulları” öğrencilerinin araştırma projeleri bulunmaktadır.
Araştırma Projeleri Yarışmasını MEF Eğitim Kurumları organize ettiğinden MEF Okulları öğrencilerinin hazırladığı projeler, yarışma dışı tutulmuştur.
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TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

: M. Yavuz YILDIZ / Y. Salih ÇÝFTÇÝ
: Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
: Mehtap BUDAK
: Çok Küçük Kütlelerin Ölçülmesi

Giriş ve Amaç:
Fizikteki temel büyüklüklerden biri olan kütlenin hassas bir şekilde ölçülmesi, kimya sanayiden elektronik ve gıda sanayiine kadar oldukça geniş bir alanda büyük öneme sahiptir. Bu
projede amaç, piezo elektrik özellik gösteren bir kristal kullanarak çok küçük kütlelerin ölçülmesidir.
Yöntem ve Materyal:
Deneylerimizde, kuvartz kristalleri kullanıldı. Kristaller düz bir zemin üzerine sabitlenerek, bir
kare dalga üreteç devresi yardımıyla belirli bir frekansta titreştirildi. Ölçülecek standart kütlelerin oluşturulmasında; bir cam kap içerisinde 0. 01 g mürekkep tartılarak alındı. Bunun üzerine 250 ml metanol eklenerek mürekkebin metanolde çözüldü. Karışımdan, 7 farklı hacimde
çözelti bir mikro-pipet yardımıyla alınarak kuvartz kristale damlatıldı. Çözücü (metanol) iyice
buharlaşıncaya kadar beklendikten sonra kuvartz üzerinde kalan “metanol+mürekkep” in neden olduğu frekans değişimi ölçülerek kaydedildi. Mikro-pipet ile çekilen her bir
metanol+mürekkep çözeltisinin içerisindeki mürekkebin miktarı hesaplandı. Daha sonra, frekans değişimi-kütle grafiği çizilerek bir bakıma kristallerin kalibrasyonları yapıldı.
Bulgular:
Piezo-elektrik özellikte kuvartz kristali kullanılarak nano-gramlar (10-9 g) mertebesindeki kütlelerin kolaylıkla ölçülebileceği görülmüştür.
Tartışma:
Çözeltilerin derişimi değiştirilerek daha küçük kütlelere inilebileceği düşünülmektedir. Devre
daha hassas kurulduğunda daha doğru sonuçlara ulaşılabilir.
Kaynaklar:
http://hyperphysics. psy-gsu. edu/hbase/solids/piezo. html
http://www. barantec. com/frame_piezo_tech_intro. htm
http://en. wikipedia. org/wiki/Piezoelectricity
http://www. cdxetextbook. com/electrical/princ/sources/05. html
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TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

: Çaðlar YALI / Eda OKUR
: Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
: Mehtap BUDAK
: Manyetik Alanýn Suyun Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Giriş ve Amaç:
Uygulanan manyetik alanın şiddetinin suyun ısı kapasitesi, pH’ı ve elektriksel direnci gibi fiziksel özelliklerine etkisini belirlemek, şebeke suyunun ve/veya içerisine kolayca çözünebilen
(demir nitrat gibi ) maddeler karıştırılarak bu suyun manyetik alan ile ısıtılması hedeflenmiştir.
Yöntem ve Materyal:
Manyetik alan kaynağı olarak yaklaşık olarak 320 sarımdan oluşan bir bobin kullanılmıştır.
Bobinden 1 Amper akım geçirilmiştir. Isı kapasitesinin suyun mıknatıslanmasına bağlılığının
incelenmesinde standart malzeme olarak Alüminyum kullanılmıştır. Isı kapasitesi ve pH deneyleri, suyun manyetik alan içerisinde 50 dakika tutulması ve bu süre boyunca 10 dakika
aralıklarla ölçülmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Dirence etkisinin incelenmesinde su 10 saat
sıcaklığa etkisi ise 4 saat boyunca manyetik alanda tutularak ölçülmüştür.
Bulgular:
Manyetik alanın suyun elektriksel direncinde yaklaşık % 50 oranında bir azalmaya neden
olurken pH’ını ve ısı kapasitesini artırdığı görülmüştür. Ayrıca manyetik alan şebeke suyunun
sıcaklığını değiştirmezken suya bir miktar demir nitrat karıştırıldığında ise suyun sıcaklığının
2 °C arttığı bulunmuştur.
Tartışma:
Manyetik alan suyun fiziksel özelliklerini önemli sayılabilecek bir oranda etkilemektedir. Suyun sıcaklığında herhangi bir etki gözlemlenememesinin nedeninin şiddeti yeterince yüksek
olan manyetik alan elde edememiş olmamızdan kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.
Kaynaklar:
1.

R. A. Serway (Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu), Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme
yayıncılık, Ankara 1996, 3. Baskı.

2.

H. Soylu, Temel Fizik Deneyleri, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, İstanbul 1986.

3.

İnternette Değişik siteler.
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TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

: Emir ÖZER / Ceren SEVÝNÇ
: Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
: Mehtap BUDAK
: Hidrojen Pili

Giriş ve Amaç:
Hidrojen ve oksijen kullanarak elektrik üretilebileceğini göstermek ve yeni elektrolit malzemelerini deneyerek pilin verimine etkisini incelemektir.
Hidrojen enerjisinden daha etkin bir şekilde yararlanmak için yapılan çalışmalar 1950'li yıllardan beri devam etmektedir.
Yöntem ve Materyal:
Bir hidrojen pili anot ve katot arasına yerleştirilmiş elektrolit adı verilen proton iletken bir malzemeden oluşur. Bu çalışmada, anot ve katot malzemesi olarak çok küçük deliklere sahip
platin elektrotlar kullanılmıştır ve aralarına elektrolit malzeme yerleştirildi.
Yapının anodun bulunduğu kısmından Hidrojen gazı hücreye gönderilir. Hidrojen gazı platin
elektrotlara ulaştığında elektronu platin elektrot tarafından tutulur. Elektronunu kaybetmiş
olan hidrojen iyonu (proton), elektrolit malzemesinin iyi bir iyonik iletken olması dolayısıyla,
elektrolit malzemesinden geçerek katot bölgesine ulaşır. Bu şekilde protonlar katota ulaşarak
katotta, oksijen ve elektronla birleşerek suya dönüşür. Böylece, devre tamamlanmış olur ampermetre bir akım gösterir.
Bulgular:
1.

1 M NaOH çözeltili kumaş, 1 M Lityum klorür çözeltili kumaş, streç film, organik yarıiletkenden istenen sonuç alınamamıştır.

2.

Florosulfonikasit çözeltili kumaş parçaları kullanıldığında, 0. 8 Volt değerinde potansiyel
fark ve 38 mA akım oluşmuştur.

Tartışma:
Florosulfonikasitli kumaş ile hidrojen pili yapılmıştır. Bu pillerin ürettiği elektrik çok sayıda pilin seri bağlanmasıyla artırılabilir. Ayrıca, Florosulfonikasitin hidrojen pillerinin yapımında bir
potansiyele sahip olduğu görülmüştür.
Kaynaklar:
http://www. energy-hydrogen. com/hydrogencell/
http://www. grc. nasa. gov/WWW/Electrochemistry/doc/battery. html
http://en. wikipedia. org/wiki/Fuel_cell
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TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

: Osman ÇÝFTÇÝ / Arda AKKAR
: Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
: Demet OKYAY
: Ýþlenmiþ Gýdalarda Tansiyon Etkileyici Elementlerin
Analizi

Giriş ve Amaç:
Ca, Mg, Na, K ve Cl elementlerinin spor yapan ve yapmayan insanlar üzerindeki etkilerini ölçüp, insanların daha bilinçli beslenmelerini sağlamak
Yöntem ve Materyal:
Mohr Titrasyonu, Atomik Absorbsiyon, Anketler
Bulgular:
En çok tüketilen konserve yiyeceği konserve balık, en çok tüketilen içecek ise çay olduğu,
her gün spor yapan ve metabolizma hızı yüksek olan kişilerin enerji içeceği alımı sonrasında
nabız değerlerinde artma, tansiyon değerlerinde azalma izlenmiştir.
Tartışma:
Kullanılan gıdaların tansiyonu nasıl etkilediği
Kaynaklar:
İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünün dökümanları
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TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

:
:
:
:

Yaðmur ENGÝN / Altuð BAÞER
Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
Demet OKYAY
Böðürtlen (Rubus sp.) Bitkisinin Tuzlu ve Kurak
Koþullarda Ýyon Metabolizmasýnýn Belirlenmesi

Giriş ve Amaç:
Tuzlu ve kurak ortamda yetiştirilen böğürtlen bitkisinin gelişimi süresince çoğalma, büyüme,
zararlanma indeksi ve toplam klorofil miktarları incelenmiş ve Bulgular iyon değişimi ve iyon
dengelerinin değişimi ile ilişkilendirilmiştir. Su Kaynaklarının azalması ile tarım alanlarındaki
tuzluluk oranı artmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle kuru ve sıcak iklimin etkisine girilecektir.
Bu nedenle çeşitli bitki türlerinde bu tip streslerin araştırılması önem kazanmıştır. Bu çalışmada birçok faydalı kullanım alanı olan böğürtlen bitkisi Chester türünün tuzlu topraklarda ve
kurak iklim bölgelerinde yetişebilmesi için tuz ve kurak stresleri araştırılmıştır. Bahsedilen
stres koşullarında Na, Ca ve K’nın yanı sıra Cu, Zn , Mn, Fe, Mg gibi diğer biyolojik gerekliliği
olan elementler de analiz edilmiştir.
Tuzluluk tarımda bitkisel üretimi sınırlayan önemli bir faktördür. Toprak ya da sulama suyunda yüksek oranda tuz bulunması bitkilerin büyüme ve gelişmesini engellediği gibi kullanılabilir
tarım alanları ve su Kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır. Bitkilerde iyon dengesini koruyabilmek tuza dayanıklılığı sağlamaktadır. Gübre ilaç kullanımının çok az olması dolasıyla
organik ürün olarak değerlendirilebilir, ihracat şansı çok yüksektir. Ülkemize yüksek miktarda
döviz getirebilir, çiftçilerimizin ekonomik durumlarını daha iyiye götürebilir.
Yöntem ve Materyal:
Çalışmamızda yakma ve otoklav yöntemleri kullandık.
Bulgular:
Böğürtlen bitkisi düşük tuz konsantrasyonlarını tolere edebilmekte fakat yüksek tuz konsantrasyonlarına dayanım gösterememektedir. Kuraklık ortamının bitkinin gelişimini azda olsa
negatif yönde etkilediği fakat yapraklarda çok zararlanma yapmadığı gözlemiştir. Böğürtlen
bitkisi Chester türü deney sonuçlarımıza göre kuraklığa dayanıklı gözükmektedir.
Tartışma:
Böğürtlen bitkisinin kuraklığa dayanıklılığı
Kaynaklar:
Sivritepe N., Eriş A., “Asmalarda Tuza Dayanım ve Tuza Dayanımda Etkili Bazı Faktörler
Üzerine Araştırmalar”, 4. Bağcılık Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü, Yalova, 20-23 Ekim 1998.
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Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

:
:
:
:

Ceyhun BAÞARAN / Dicle KAYA
Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
Ferhat YILDIRIM
Hangi Kokuda Uyku Daha Rahat Olur?

Giriş ve Amaç:
8 saat boyunca uyumak, kaliteli uykudan daha az önemlidir. Ayurveda'ya göre kaliteli uyku,
zihnin duyularla olan bağlantısını tamamen kopardığı zaman gerçekleşir. Bazı kokular kullanılarak uykunun kalitesinin daha fazla arttığı düşünülmektedir. Bu kokulardan bazıları Gül
Esansı, Limon esansı, Lavanta, Islak yeşillik kokusu, Tilki üzümü ( Paris incompleta ) (zehirli), Turunç çiçeği ( Citrus aurantium ), Kokulu yonca ( Melilotus ), Çarkıfelek Çiçeği, Defne
Yaprağı, Gelincik Çiçeği (kokusu hoş değil), Ihlamur Çiçeği , Söğüt Yaprağı dır. Bizde çalışmamızda kaliteli uykuyu yakalamakta etkili olabileceği düşünülen lavanta, gül ve limon
esanlarının kaliteli uykuyu sağlayabilip sağlayamayacağını araştırmayı amaçladık.
Projemizin amacı, kaliteli uykunun en iyi hangi kokuda olabileceğini araştırmaktır.
Yöntem ve Materyal:
Gönüllü olarak deneye katılmayı isteyen öğrenciler arasından seçilen aynı sınıftaki kız ve erkek öğrencilerinin yatak odalarına lavanta, gül, limon esansları konularak hafta içi 3 gün süreyle bu koku ile uyumaları sağlanarak her günün sabahı öğrencilere uykuya dalmaları ve
uykuları hakkında çeşitli sorular yöneltilmiş bir anket uygulanmıştır (Anket soruları ekte sunulmuştur). Kullanılan kokular çeşitli Kaynaklarda kaliteli bir uyku için çeşitli Kaynaklarda
önerilen koku örneklerinden 3 tanesini Arifler Baharat ve ltd şirketinden temin edilmiştir. Kokular her öğrenciye 2ml lik ependorf tüpler içinde 1er ml koku ekstresi içerecek şekilde tüplere ayrılarak verilmiştir. Deneye katılan öğrencilere yatmadan 10 dak. önce ependorf tüplerin
açılması, sabah kalkınca da tüplerin ağızlarının kapatılıp aksam tekrar açılması gerekliliği belirtilmiştir. Kontrol grubu olarak deneye katılan bütün öğrencilere ilk hafta koku vermeden aynı
3 günün sabahında aynı anket uygulanmıştır.
Sonuçlar ve Tartışma:
Kız öğrenciler arasında kokusuz ve lavanta kokusunun arasında rahat uyuma bakımından
bir fark yok iken limon kokusunda daha fazla beğenilmiş, ama gül kokusu bütün kız öğrenciler tarafından beğenilmemesine rağmaen rahat uyudukları tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerde , kokusuz yapılan ankette lavanta ve gül kokusunda heğsi rahat uyurken , limon kokusunda 1 kişi rahat uyuyamamıştır. Kız öğrenciler arasında yapılan ankette gün farkı gözetmeksizin gül kokusu kullanıldığında rahat uyku sağlandığı gözlenmiştir. Buna karşılık erkek
öğencilerde uyku rahatlığı ters yönde etkilemiştir. Lavanta kokusu kız ve erkek öğerenciler
tarfınfından beğenilmesine rağman rahat uyku ve uykudaki kesinti daha fazla olmuştur.
Bulduğumuz sonuçlara göre rahat bir uyku için gül kokusunu tavsiye edebilriz.
Kaynaklar:
1.

http://www. pharmaceutical-technology. com/contractors/materials/dongying/

2.

http://hysh. en. alibaba. com/

3.

The Human Sense of Smell: Are We Better Than We Think? Gordon M. Shepherd
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Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

:
:
:
:

Sena DÖNMEZ / Gözde HANEDAR
Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
Ferhat YILDIRIM
Belirli Oranlarda Katýlan Ayçiçekyaðý, Zeytinyaðý,
Kullanýlmýþ Yað, Akaryakýtýn Kalitesini Arttýrabilir mi?

Giriş ve Amaç:
Kurşunsuz benzin ile çeşitli oranlarda karışım yapılan ayçiçek yağı, zeytin yağı, soya yağı,
kullanılmış kızartma yağı ve etanolün akaryakıtın kalitesini ne kadar artırdığını yani daha fazla enerji sağlayıp sağlayamadığını araştırmayı amaçladık.
Çeşitli bitkisel yağların akaryakıta katılmasıyla elde edilecek karışımın akaryakıtın verimliliğini
ne derece arttırabileceğinin hesaplanması.
Yöntem ve Materyal:
Çalışmamızda kurşunsuz benzin ile ayçiçek yağı, kullanılmış yağ, mısır özü yağı ve etil alkol
gibi katkı maddelerini kullandık. Kurşunsuz benzin ile katkı maddesi çözeltisindeki katılan
maddelerin konsantrasyonunu %5, %10, %15, %20, %25 olarak hazırladık. Hazırladığımız
çözeltileri ispirto ocağına koyduk. Behere koyduğumuz 500 mlt lik distile suyun içine bir termometre yerleştirdik. İspirto ocakları içinde bulunan her konsantrasyondaki kurşunsuz benzin-katkı maddesi çözeltilerini çeker ocak altında yakarak üzerinde bulunan beher içindeki
suyun sıcaklığının ilk dak, 5. dak ve 10. dak sonunda termometre ile ölçülen ısı değişimini
hesapladık.
Sonuçlar ve Tartışma:
Çalışmamızda; ayçiçek yağı-kurşunsuz benzin, kullanılmış yağ-kurşunsuz benzin, mısırözükurşunsuz yağ, zeytinyağı-kurşunsuz benzin, etanol- kurşunsuz benzin çözeltilerinin sonuçları sırasıyla Tablo1, Tablo2, Tablo3, Tablo4 ve Tablo5 te belirtilmiştir.
Elde edilen sonuçlara dayanarak çözeltilerde elde ettiğimiz en fazla enerji büyükten küçüğe
sırasıyla %5lik zeytinyağı-kurşunsuz benzin çözeltisi, %5lik ayçiçeği yağı-kurşunsuz benzin
çözeltisi, %10luk mısırözü yağı-kurşunsuz benzin çözeltisi, %20lik etanol-kurşunsuz benzin
çözeltisi, %20lik kullanılmış yağ-kurşunsuz benzin çözeltisidir. Bizim çalışmalarımızda elde
ettiğimiz sonuçlara dayanarak etil alkol yerine ayçiçeği yağının içerisindeki maddelerin araştırılıp, araştırma sonucunda elde edilen verilerle bunun araçlara zarar vermeden uygun şekilde
kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Kaynaklar:
1.

L. C. Meher, D. Vidya Sagar, S. N. Naik “Technical aspects of biodiesel production by
transesterification—a review” Renewable and Sustainable Energy Reviews 10 (2006)
248–268

2.

A. Dura´n , J. M. Monteagudo O. Armas b, J. J. Herna´ndez Scrubbing effect on diesel
particulate matter from transesterified waste oils blends Fuel 85 (2006) 923–928

3.

www. southeastfarmpress. com, Wednesday, december 7, 2005

4.

Mike Recce, International energy agency Pris 18 november 2004

5.

Ayhan Demirbas Biodiesel fuels from vegetable oils via catalytic and non-catalytic
supercritical alcohol transesterifications and other methods: a survey Energy Conversion
and Management 44 (2003) 2093–2109
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TÜRKÝYE LÝSELER ARASI 15. ARAÞTIRMA PROJELERÝ YARIÞMASI
Adý Soyadý
Okulu
Danýþman Öðretmen
Projenin Adý

:
:
:
:

Sedat YALÇINKAYA / Zeynep KIRÇUVAL
Özel MEF Lisesi - Ýstanbul
Ferhat YILDIRIM
Hamam Böcekleri Bizi Radyasyondan Koruyabilir mi?

Giriş ve Amaç:
Chitosan dünyanın en önemli çok yönlü biyomateryali olarak tanımlanmaktadır. Chitosan kitinin deasetilasyonu ile elde edilen bir glikozamin biyopolimeridir. Kitin selülozdan sonra yeryüzünde en fazla bulunan ikinci organik maddedir. Chitosan özellikleri sayesinde gıdadan
sağlığa, tarımdan tekstile kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Chitosanın en önemli özelliklerinden bir tanesi kıskaçlamadır. Chitosan seçici olarak kolesterol, yağlar, metal iyonları,
proteinler ve tümor hücreleri gibi materyalleri bağlayabilmesinden dolayı kıskaçlama gıda hazırlama, sağlık, su iyileştirmeleri ve ilaç endüstrisi gibi alanlarda kullanılmıştır (2).
Bu araştırmada radyasyonlu ortamda yaşadıkları bilinen hamamböceklerinin ve çeşitli hayvanların kabuklarında bulunan kitin organik maddesinin türevi olan chitosan maddesinin radyasyon geçirgenliğinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık
Yöntem ve Materyal:
Bu araştırmada; çeşitli hayvanların kabuklarında bulunan kitin organik maddesinin türevi olan
chitosanın (Marmara Universitesi Kimya Mühendisliğinden temin edilmiştir. ) ve direk olarak
hamam böceğinden çıkartılan kabuğun, radyasyon geçirgenliğini Marmara Üniversitesi laboratuarlarında Radyoaktif kaynak NaCl sistemi aleti kullanılarak gama ışını 511 keV , 1280
keV pozitronyum dalga boyunda ölçüldü. Ölçümler için toz halinde bulunan chitosan 1mm
çapında kapsül yaptırabilmek için 1. 5 bar basınç altında sıkıştırıldı.
Sonuçlar ve Tartışma:
Chitosanın ve hamam böceği kabuğunun radyasyon geçirgenliğinin ölçüldüğü çalışmada her
iki maddenin de radyasyonu geçirmeme gibi bir özelliğinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bizde bu
sonuçlara dayanarak radyasyonlu bölgede yaşayan tek canlı grubu olan hamamböceklerinin
radyasyondan korunabilmek için kabuklarından faydalanmadıkları, belki de başka bir
metabolik işlem gerçekleştirerek radyasyondan korunabileceklerini düşünmekteyiz.
Kaynaklar:
1.

Logan, D. ’synthesis of water soluble quaternary amonium chitosan derivatives and their
potantial applications as biocides’ PhD thesis Louisianan State University.

2.

li, Q.:’Dunn, E. T.: Grandmaison;E. W.:; Goosen, M. F. A.: ‘ Application and properties of
chitosan’, J. Bioactive Compatible Poly. 7 (1992) 371-397

3.

R. A. A. Muzzarelli anc C. Muzzarelli. Chitin nanofibrils. İn: Chitin and Chitosan,
Opportunities andChallenges. P. M. Dutta, Ed., New Age İnternational, New Delhi, İndia,
2005

4.

P. P. Schorigin, E. W. Heit , Uber die Nitrierung von Chitin // Berichte, 1934, v. 67, p.
1712-1714
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BİLİME DESTEK PLATFORMU
“Geleceğin Bilim Adamlarına Ortam Yaratalım”
Türkiye'de gençleri bilimsel araştırma yapmaya özendirmeyi ve yaratıcılıklarını bilim platformuna taşımayı ilke edinen MEF (Modern Eğitim Fen) Dershaneleri, oluşturduğu Bilime
Destek Platformu ile geleceğin bilim adamlarına ortam yaratmaya devam etmektedir.
MEF, "Bilime Destek Platformu" oluşumunda, iş dünyasındaki girişimci bilim dostlarıyla geleceğin bilim adamlarını ortak bir platformda buluşturarak Türkiye'de bilimsel çalışmaları
desteklemeyi hedefliyor.

Uluslararası bilim dünyasında Türkiye patentli proje ve buluşların sayısını artırmak hedefi ile
yola çıkan MEF'in, Türkiye genelinde lise öğrencilerini bilimsel araştırmaya özendirmek
amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Araştırma Projeleri Yarışması"nda gençler, projelerini ve bilimsel buluşlarını artık platforma katılan bilim dostlarının destekleriyle oluşturacak.
Geçtiğimiz yıllarda, büyük merkezlerin dışında ve üniversiteler çevresinden uzak yörelerdeki
liselerimizde okuyan bazı öğrenciler, çalışmalarında kullanacakları malzemeleri bulmakta
güçlük çektiklerini belirttiler. Bu zorluklar nedeniyle yarışmaya katılamadıklarını ve desteğe
ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.
Bilime Destek Platformu'nun asli görevi de öğrencilerimizin bu sorunlarına çözüm bulmak,
onlara yeni olanaklar yaratmak olacak.
Platformun işleyişi son derece basit:
•

Liseler, yarışmamıza katılmayı düşündükleri proje kapsamındaki ihtiyaçlarını danışman
öğretmen/öğretmenler önerisi ve okul müdürlüğünün onayı ile talep formunu doldurarak
bize bildiriyorlar.

•

Talep tarafımıza ulaşınca bir değerlendirme yapıyoruz.

•

Uygun görülen talepleri, seçeceğimiz gönüllü bilim dostu bir Platform üyesi ile paylaşıyoruz.

•

Bundan sonrası üyemizin girişimine kalıyor. Üye, okul ile temasa geçip bizden aldığı bilgiler ve talep formu sureti üzerinden, uygun gördüğü biçimde (malzeme tedariki vs. . . )
ihtiyacı karşılayabiliyor.

•

Sonuçtan Yarışma Koordinatörlüğü de bilgi sahibi oluyor.

•

Platformumuza gönüllü, bilim dostu üye kaydı süreci devam etmektedir. Çünkü bu yıl çeşitli projeler hazırlayan öğrenciler, önümüzdeki aylarda yeni hazırlıkların, projelerin altına imza atacaklar. Destek, kesintisiz sürecektir.

EBAV (Eğitimi ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı) eğitime, bilime yönelik araştırmaları destekler. Bu çerçevede Araştırma Projeleri Yarışmasını kamuoyuna sunar.
MEF Dershaneleri yarışmayı koordine eder, organizasyondan sorumludur.
MEF Eğitim Kurumları / MEF Dershaneleri ve MEF Okulları yarışmaya ev sahipliği yapar.

Bu oluşumun bir parçası olan Bilime Destek Platformu, proje hazırlamak için çaba gösteren
öğretmen ve gençlerle, girişimcileri, iş dünyasını, olanak sahiplerini buluşturur.
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Amaç geleceğin bilim adamlarına, ülke gelişimine katkıda bulunmaktır.
15. Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında okullardan gelen destek talep formlarını eşleştirilen Bilime Destek Platformu üyeleri cevapladılar. Gelecek talepler diğer üyelerimize iletilmeye devam edecektir.

(Destek veren değerli bilim dostları, isme göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. )
Sn. Aytun DEMİRSOYLU
Sn. Bedri TELLİKURŞUN
Sn. Dinçer GÜRSOY
Sn. Prof. Dr. Erdoğan ERTUNGEALP
Sn. Ersin ÜNEY
Sn. Fatih SARAÇOĞLU
Sn. Hakan TOKDEMİR
Sn. Nasuhi ÇANDARLI
Sn. Nijat GÜRSOY
Sn. Osman İKİZ
Sn. Şükrü SOKULLU
Sn. Zeyyat HATİPOĞLU
ile
MEF Dershaneleri ve MEF Okulları Yönetici ve Öğretmenlerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Araştırma Projeleri Yarışması
Genel Koordinatörlüğü
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