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5. ULUSLARARASI ISPEC 
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❖ Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır  

 

 

 

 

 

 

 



5. ULUSLARARASI ISPEC 

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ  

20.12.2019 

CUMA / 09:30-12:00 

 

SALON MF1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Naki ERDEMİR 

Kader UMAZ 

Adil UMAZ 

DETERMINATION OF VOLATILE COMPONENTS OF ARTEMISIA 

ABSINTHIUM L. PLANT 

Adil UMAZ 

Kader UMAZ 

DETERMINATION OF FATTY ACID COMPOSITION OF ARBUTUS 

UNEDO L. FRUIT 

Mustefa Sultan Dalu DIVERSITY, DISTRIBUTION AND RELATIVE ABUNDANCE OF 

AVIAN FAUNA IN ARSI MOUNTAINS NATIONAL PARK (AMNP), 

SOUTHEAST OROMIA, ETHIOPIA 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Mesut PINAR 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FİDAN 

Arş. Gör. Hüseyin EROĞLU 

Tuba Nur DEMİR İNAL 

SİİRT İLİ PETALOİD MONOKOTİLEDON FLORASI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FİDAN 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Mesut PINAR 

Arş. Gör. Hüseyin EROĞLU 

Merve YILMAZ 

SİİRT İLİ NADİR VE ENDEMİK BİTKİLERİ 

Serdar BOYALI 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇETİN 

ELEŞKİRT (AĞRI) İLÇESİ FİĞ EKİM ALANLARINDAKİ TOHUM 

BÖCEĞİ (COL.: CHRYSOMELIDAE) TÜRLERİ VE ORANLARI 

Mustafa BAŞAK 

Prof. Dr. Naki ERDEMİR 

Jiyan ZENGİN 

Nuray AKENGİN 

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİTİ 

Prof. Dr. Naki ERDEMİR 

Hacer TURGUT 

Rojbin SARUHAN 

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ORTAOKUL 5. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (AYRILIP BİRLEŞME TEKNİĞİ IV) 

Prof. Dr. Naki ERDEMİR 

Jiyan ZENGİN 

Mustafa BAŞAK 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖĞRETMEN SEÇİMİ VE KABUL 

ŞARTLARININ TESPİTİ 

Öğr. Gör. Nihayet KOÇYİĞİT YENİ DÖNEM BONCUKLU KÖPÜKLER VE ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Nihayet KOÇYİĞİT SÜSPANSİYON POLİMERİZASTYONU İLE POLİSTİRENDEN BLOK 

HALİNDE GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN ÜRETME AŞAMALARI 

  



20.12.2019 

CUMA / 12:00-14:00 

 

SALON MF1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nılgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN 

Murat BAKIRCI EFFECT OF PROPERTIES OF THE ELECTROLYTE SOLUTION AND 

TIP DIAMETER ON THE ION TRANSPORT AND CURRENT 

RECTIFICATION IN AN ASYMMETRIC NANOCHANNEL 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KUL 

Hasan ELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERGE 

Cemile KUL ESER 

TRABZON FINDIĞINDAN (CORYLUS AVELLANA) ALINAN 

KABUKLAR ÜZERİNDE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU 

ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KUL 

Hasan ELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan ALACABEY 

TRABZON FINDIĞINDAN (CORYLUS AVELLANA) SAĞLANAN 

KABUKLARDA METİLEN MAVİSİ ADSORLAMA 

ÇALIŞMALARININ TERMODİNAMİK VE İZOTERM 

HESAPLAMALARI 

Doç. Dr. İbrahim TEĞİN 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FİDAN 

Salvia pachystachys’in ICP-MS İLE MİNERAL MADDE ANALİZİ 

Doç. Dr. İbrahim TEĞİN 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FİDAN 

ÇÖL TUZLASI’NDAN (SİİRT-TÜRKİYE) TOPLANAN Polycarpon 

tetraphyllum TÜRÜNÜN DPPH, TOPLAM FENOLİK MADDE MİKTARI 

VE ELEMENT ANALİZİ 

Prof. Dr. Nılgün KALAYCIOĞLU 

ÖZPOZAN 

Noor Ibrahım Alhayalı 

Serkan DAYAN 

Arş. Gör. Burcu SOMTÜRK YILMAZ 

Doç. Dr. Nalan ÖZDEMİR 

BAKIR(II) İYONU, DEMİR SPİNELİ VE KATALAZ ENZİMİ 

KULLANILARAK NANOÇİÇEK ÜRETİMİ 

Doç. Dr. Mehmet Emre EREZ 

Doç. Dr. İbrahim TEĞİN 

Melike DÖRTKARDEŞ 

DÖRT FARKLI BİTKİ TÜRÜNÜN METAL İÇERİĞİ TAYİNİNE 

KEMOMETRİK BİR YAKLAŞIM 

Doç. Dr. Mehmet Emre EREZ 

Prof. Dr. Peyami BATTAL 

BİTKİ EKSTRAKTLARININ, KÜLTÜR VE YABANCİ OT 

BİTKİLERİNİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mine PAKYÜREK KRİYOPREZERVASYON TEKNİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mine PAKYÜREK MUTASYON ISLAHI: MEYVECİLİK ALANINDAKİ UYGULAMALAR 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Funda 

TÜRKMENOĞLU 

Arş. Gör. Ogün Ozan VAROL 

Doç. Dr. Ali ÖZVAN 

Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN 

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ 

YÜKSEK SICAKLIĞIN DOĞAL YAPI TAŞLARININ BASINÇ 

DAYANIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Funda 

TÜRKMENOĞLU 

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ 

KİREÇTAŞI OCAKLARINDA PATLATMADAN SONRA PARÇA 

BOYUT DAĞILIMIN WİPFRAG YAZILIMI İLE İNCELENMESİ: 

ÖRNEK ÇALIŞMA 

 

 

  



20.12.2019 

CUMA / 14:00-16:00 

 

SALON MF1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Gülistan KAYA GÖK 

Emrah YAYLI 4.5G MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE GÜÇ TASARRUFU 

Doç. Dr. Mine Elif KARSLIGİL 

Mukaddes ALTUNTAŞ UÇAR 

ÜRETİCİ ÇEKİŞMELİ AĞLARIN MİMARİ TASARIMDA 

KULLANILMASI 

Bruno Cristos Madeira 

Tuğrul TAŞCI 

PERFORMANCE ANALYSIS OF TIME SERIES ESTIMATION 

METHODS IN EXTRAORDINARY PERIODS 

Numan ÇELEBİ 

Tuğrul TAŞÇI 

Tuğba KÖPRÜLÜ 

Bruno Cristos MADEİRA 

MINING SIGNIFICANT FACTORS AFFECTING THE RESPIRATORY 

TRACT DISEASES USING ROUGH SET 

Dr. Öğr. Üyesi Atilla BAYRAM 

Fırat KARA 

THE WORKSPACE OPTIMIZATION OF A 2-DOF RRRRP PLANAR 

MECHANISM USING GENETIC ALGORITHM 

Adem HAYLAZ 

Doç. Dr. Remzi TUNTAŞ 

SAYISAL HABERLEŞMEDE ADAPTİF DELTA MODÜLASYON 

YÖNTEMİ İLE NESNE TABANLI YAZILIM UYGULAMASI 

Adem HAYLAZ 

Doç. Dr. Remzi TUNTAŞ 

ADAPTİF DELTA MODÜLASYON YÖNTEMİ İLE MATLAB 

ORTAMINDA SAYISAL HABERLEŞME UYGULAMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Gülistan KAYA GÖK 

Öğr. Gör. Dr.Seda EREN 

SOME RELATIONS OF RESOLVENT ENERGY 

Dr. Öğr. Üyesi Gülistan KAYA GÖK 

Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE 

SOME INEQUALITIES FOR ATOM BOND CONNECTIVITY INDEX 

Dr. Öğr. Üyesi Yener ALTUN 

Abdullah YİĞİT 

SOME QUALITATIVE BEHAVIORS OF CERTAIN NONLINEAR 

CHAOTIC SYSTEMS WITH THREE DIMENSIONAL 

 

 

20.12.2019 

CUMA / 16:00-18:00 
 

SALON MF1, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi İrfan UÇKAN 

Rabia BOZMAÇ 

Kader MÜHÜRDAROĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi, Yaşar SUBAŞI DİREK 

BAŞKALE KIRSAL MİMARİSİNDE KONUT DOKUSUNUN 

EKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

Murad Shaheen Sabah KATAW 

Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye KARASAKA 

İNSANSIZ HAVA ARACI VE YERSEL LAZER TARAYICIDAN 

ELDE EDİLEN NOKTA BULUTLARININ ENTEGRASYONU 

Arman UÇAR 

Mahmut FIRAT 

HAVZA HİDROLOJİSİNDE KULLANILAN AKARSU 

HAVZALARINA AİT BOYUTSUZ HAVZA PARAMETRELERİ 

Arman UÇAR 

Mahmut FIRAT 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DRENAJ AĞI 

PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ 

Ali Evren İMRE 

Arş. Gör. Gökçen ARSLAN 

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA RİSK ESASLI PROAKTİF 

YÖNETİM 

Dr. Öğr. Üyesi İrfan UÇKAN BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANILARAK 

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN PERFORMANSININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ 

Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ 

Arş. Gör. Gökçen ARSLAN 

Ali Evren İMRE 

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARININ RİSK YÖNETİMİ ALGISI 

VE RİSK TUTUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Azimollah ALESHZADEH 

Assoc. Prof. Dr. Enver Vural YAVUZ 

GIS-BASED LANDSLIDE VULNERABILITY MODELING USING 

DATA-DRIVEN BIVARIATE STATISTICAL APPROACH AND 

GEOSTATISTICAL TECHNIQUES 

Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ 

Ersan ERKOVAN 

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARI İÇİN BİR COSO İÇ KONTROL 

MODELİ UYGULAMA ARACI 

Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

Rıdvan ŞİMŞEK 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KARBONDİOKSİT SALINIMI 

FARKINDALIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 



21.12.2019 

CUMARTESİ / 09:30-12:00 

 

SALON MF1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. İlhami GÖK 

Öğr. Gör. Veysel AKYOL 

Dr. Öğr. Üyesi Necat KOYUN 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE 

ANTROPOMETRİK GÖVDE ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ İLE BEDEN KİTLE 

İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Keziban EVLİYAOĞLU 

Prof. Dr. Nihat MERT 

Doc. Dr. Bahat COMBA 

Prof. Dr. Handan MERT 

DENEYSEL LÖSEMİ OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ÖKSE OTU 

EKSTRAKTININ ANTİKANSEROJENİK ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Ümit GÜNEŞ 

Prof. Dr. Nihat MERT 

Dr. Keziban EVLİYAOĞLU 

Prof. Dr. Handan MERT 

Uzm. Dr, Mehmet Murat AKIN 

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN 18-35 

YAŞ ARALIĞINDAKİ BÖLGE KADINLARININ SON 5 YILLIK D 

VİTAMİNİ DÜZEYİNİN SAPTANMASI 

Dr. Sadi ELASAN 

Sıddık KESKİN 

BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLECEK 

DEĞİŞKENLERİN BAZI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE 

TESPİTİ 

Dr. Sadi ELASAN ÇOKLU UYUM ANALİZİ VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİR 

UYGULAMASI 

Serek TEKIN ACCELERATED CORNEAL CROSS-LINKING OUTCOMES IN 

PATIENTS WITH PEDIATRIC KERATOCONUS 

Dr. Öğr. Üyesi İzzet ÇELEĞEN 

Dr. Öğr. Üyesi Sinemis Çetin DAĞLI 

Arş. Gör. Danyal Burak KOCA 

AİLE HEKİMLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ 

Dr. Erbil SEVEN ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONRASI OKÜLER BİYOMETRİK 

PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. İlhami GÖK KARS POPÜLASYONUNDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN 

İSTATİKSEL DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. İlhami GÖK DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OBSTRÜKTİF UYKU APNE 

SENDROMLU HASTALARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSLERİNİN (VKİ) 

İSTATİKSEL DAĞILIMLARI 

 

 

21.12.2019 

CUMARTESİ / 12:00-14.00 

SALON MF1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Zehra ŞAPCI AYAS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FENKLİ 

Tüba ALKAY 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE YEŞİL BİNALARIN 

UYGULANABİLİRLİĞİ VE SAĞLADIĞI YARARLAR 

Prof. Dr. Salim Serkan NAS 

Öğr. Gör. Çağrı AKGÜN 

BARAJLARDA ÇEVRESEL ETKİ MALİYETİ HESAPLAMA: TUZLUCA 

BARAJI ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Zehra ŞAPCI AYAS 

Ahmet FİDAN 

YOZGAT İLİ’NDE BULUNAN KENTSEL-ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA 

TESİSLERİ VE YAPAY SULAK ALANLARIN DURUMLARININ 

İNCELENMESİ, YAŞANAN PROBLEMLERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ PROFESYONEL FUTBOL SAHALARINDA AYDINLATMA KRİTERLERİ 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ HOBİ AMAÇLI FUTBOL SAHALARINDA AYDINLATMA 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ AKARYAKIT İSTASYONU AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ KAVŞAK AYDINLATMASINDA YATAY VE DİKEY AYDINLATMA 

Aişe YAMAÇ 

Doç. Dr. Zehra ŞAPCI AYAS 

DÜNYA’DA, AVRUPA’DA, VE TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ 

Doç. Dr. Zehra ŞAPCI AYAS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

TÜRKMENOĞLU 

Araz BAHJAT ABDULLAH 

THE COST OF BUILDING AN ECOLODGE IN DUHOK GOVERNORATE, 

NORTHERN IRAQ 

Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK 

Dr. Arash M. FALLAH 

Dr. Saeid Khoshniyyat 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA DOĞAL TAŞ ÜRETİMİNDE 

ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN VAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ 

Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK 

Dr. Saeid Khoshniyyat 

Dr. Arash M. FALLAH 

KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMUNDA YAPI MALZEMELERİNİN ROLÜ 



21.12.2019 

CUMARTESİ / 14:00-16:00 
 

SALON MF1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ali YEŞİLDAĞ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜRKMENOĞLU FLOTASYONDA HAVA AKIŞ HIZININ % BAKIR KAZANIMINA 

ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜRKMENOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali MERT 

VAN GÖLÜNÜ ÇEVRELEYEN JEOTERMAL SU 

KAYNAKLARININ KİMYASI 

Emir ÇEPNİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK DOĞAN 

H2O2 TESPİTİ İÇİN METAL-GRAFEN NANOKOMPOZİT 

ELEKTROTLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK DOĞAN FARKLI METAL TEK TABAKALARININ (Bi, Cd, Ru) GRAFEN 

OKSİTİN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİNDEKİ 

KATALİTİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ali YEŞİLDAĞ H-SONLU n-tipi Si(111), n-tipi Si(100) ve GC ELEKTROTLARININ 

NİTROFENİLDİAZONYUM TUZLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI 

MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU 

Dr. Öğr. Üyesi Ali YEŞİLDAĞ KARARLI İNCE FİLM YAPILARININ KATI ELEKTROT 

YÜZEYLERİNE MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU 

Doç. Dr. Zehra ŞAPCI AYAS 

Araş. Gör. Dr. Dilara ÖZTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DURMAZ BEKMEZCİ 

EFFECT OF ADSORBENT PRETREATMENT ON COD REMOVAL 

IN THE ADSORPTION OF TEXTILE INDUSTRY WASTEWATER 

WITH POTATO HUSK 

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan BAŞTÜRK 

Şebnem BADEM 

BALMUMU OLEOJELİ VE TİCARİ ŞORTENİNG İLE ÜRETİLEN 

KEKLERİN TEKSTÜREL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Serdar UĞURLU 

Doç. Dr. Emre BAKKALBAŞI 

YEŞİL CEVİZLERDEN FENOLİK MADDE EKSTRAKSİYONU 

Kun HARISMAH 

Ina Lutfia INDRIATI 

Aulia CAHYANI 

Mahmoud MIRZAEI 

FORMULATION AND EFFECTIVENESS OF A HAND ANTISEPTIC 

GEL PRODUCED USING CLOVE LEAF OILS AND SOURSOP 

LEAF EXTRACT (Annona muricata) 

 

  



21.12.2019 

CUMARTESİ / 16:00-19:00 

SALON MF1, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gökhan OTO 

Aysel Güven 

Hacı Ahmet DEVECİ 

HEPATİT HASTALIKLARINDA OKSİDATİF STRES VE 

ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ 

Mehtap TUGRAK 

Halise Inci GUL 

FLOR TAŞIYAN BAZI ŞALKON TÜREVLERİNİN TASARIMI VE 

SENTEZİ 

Dr. Arş. Gör. Cem YAMALİ 

Prof. Dr. Halise İnci GÜL 

Prof. Dr. Claudiu T. Supuran 

PİRAZOL BENZENSÜLFONAMİTLER: KANSER İLİŞKİLİ 

KARBONİK ANHİDRAZ IX (CA IX) İZOENZİMİ ÜZERİNE 

İNHİBİSYON ETKİLERİ 

Prof. Dr. Gökhan OTO 

Öğr. Gör. Yılmaz KOÇAK 

Barış ÇELİK 

Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK 

NANOFARMAKOLOJİDE VE NANOTOKSİKOLOJİDE SON 

GELİŞMELER 

Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK 

Barış ÇELİK 

Öğr. Gör. Yılmaz KOÇAK 

Prof. Dr. Gökhan OTO 

Dr. Öğr. Üyesi Sema KAPTANOĞLU 

TIBBİ BİR BİTKİ OLARAK SİYABO (Diplotaenia turcica) 

Arş. Gör. Özge ÇAĞLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes ARSLAN 

Prof. Dr. Hasan TÜRKEZ 

L- MALİK ASİTİN SAĞLIKLI İNSAN FİBROBLAST HÜCRELERİ 

ÜZERİNDEKİ İN VİTRO TOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şengal BAĞCI TAYLAN 

Prof. Dr. Hülagü BARIŞKANER 

SIÇANLARDA MORFİN, DEKSKETOPROFEN, PARASETAMOL 

VE DEKSMEDETOMİDİNİN ANALJEZİK ETKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜR 

Fatma GÖL 

Ayşenur AYGÜN 

Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA 

Doç. Dr. Fatih ŞEN 

BİYOJENİK Ag NANOPARTİKÜLLERİNİN ANTİBAKTERİYEL 

SERAMİK ÜRETİMİNE YÖNELİK UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜR 

Ayşenur AYGÜN 

Fatma GÖL 

Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA 

Doç. Dr. Fatih ŞEN 

BORİK ASİTİN ANTİBAKTERİYEL SERAMİK ÜRETİMİNE 

YÖNELİK UYGULAMALARI 

  



22.12.2019 

PAZAR/ 09:30-12:00 

 

SALON MF1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Abdulahad DOĞAN 

Doç. Dr. Abdulahad DOĞAN 

Hanife Ceren HANALP 

DİYABETİK RATLARDA HANZABEL (Achillea arabica Kotschy.) BİTKİ 

EKSTRAKTININ ANTİDİYABETİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Abdulahad DOĞAN 

Hanife Ceren HANALP 

HANZABEL (Achillea arabica Kotschy.) ÇİÇEK LİYOFİLİZE 

EKSTRAKTININ İN VİVO ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN DİYABETİK 

RATLARDA ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Burak KAPTANER 

Handan AYKUT 

Emine DOĞAN 

VAN GÖLÜ BALIĞI (ALBURNUS TARICHI GÜLDENSTÄDT, 1814)’NIN 

SAFRA KESESİ ÜZERİNE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL BİR 

ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÇİRİĞ SELÇUK 

Büşra ARIK 

FARKLI DOĞAL YAYILIŞ ALANLARINDAN TOPLANAN SİLENE 

ARARATİCA SCHISCHK. SUBSP. ARARATİCA’ NIN EKOLOJİK VE 

ANATOMİK ÖZELLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÖZOK VAN GÖLÜ BALIKLARINDA (Alburnus tarichi) SOLUNGAÇ DOKUSU 

ÜZERINE ESFENVALERATE’NIN OKSIDATIF ETKILERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÖZOK 

Abdurrahman KOÇ 

FLUVALİNATENİN SUBLETHAL KONSNATRASYONLARININ 

LEPİSTESİN (Poecilia reticulata) SOLUNGAÇLARINDA ANTİOKSİDAN 

SİSİTEM ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Melek ERDEK TÜRKİYE BÖĞÜLERİ (SOLIFUGAE, ARACHNIDA) VE GÜNCEL 

TAKSONOMİK PROBLEMLER 

Erdal ÇILGIN SALVIA CANDIDISSIMA BİTKİSİNDEN YAĞ ELDESİ YAKITA 

ÇEVRİLMESİ VE İÇTEN YANMALI MOTORLARDA 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI 

Erdal ÇILGIN YANMA ODASI YÜZEYLERİ YALITILMIŞ BİR DİZEL MOTORUNDA 

MİKROALG BİYODİZEL KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

22.12.2019 

PAZAR/ 12:00- 14.00 

 

SALON MF1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖTER 

Halit DEMİR 

Nihat AKA 

Canan DEMİR 

FARKLI BÖLGELERDE YETİŞEN PORTAKAL (CİTRUS SİNENSİS) 

MEYVESİNDE BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN 

KARŞILAŞTIRLMASI 

Halit DEMİR 

Nihat AKA 

Canan DEMİR 

FARKLI BÖLGELERDE YETİŞEN İNCİR (FİCUS CARİCA) MEYVESİNDE 

BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRLMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖTER 

Doç. Dr. Özlem SELÇUK ZORER 

ATIK SULARDAN GÜRGEN TALAŞI ÜZERİNE Cr (VI) ADSORPSİYONU 

Ayşenur ÖZTÜRK 

Doç. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN 

YURTCAN 

FONKSİYONLANDIRILAN KARBON NANOTÜPLERLE HAZIRLANAN 

MİKRO GÖZENEKLİ TABAKALARIN FİZİKSEL VE ELEKTROKİMYASAL 

KARAKTERİZASYONU VE PEM YAKIT PİLİNDE KULLANIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Res. Asst. Neşe ERAY 

Asst. Prof. Deniz İRTEM KARTAL 

Prof. Dr. İsmail ÇELİK 

Asst. Prof. Ahmet ALTAY 

CYTOTOXIC EFFECTS OF Cichorium intybus L. EXTRACTS ON HepG2 

CELL LINE 

Res. Asst. Neşe ERAY 

Asst. Prof. Deniz İRTEM KARTAL 

Prof. Dr. İsmail ÇELİK 

CHEMICAL CHARACTERIZATION OF Cichorium intybus L. EXTRACTS 

Doç. Dr. Nevin TURAN 

Prof. Dr. Ercan BURSAL 

Prof. Dr. Naki ÇOLAK 

SCHIFF BASE CONTAINING THIOPHENE/PIRIDINE AND ITS RU(II), 

PD(II) COMPLEXES: THE SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 

ANTIOXIDANT STUDIES 

Doç. Dr. Nevin TURAN 

Prof. Dr. Ercan BURSAL 

THE SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIOXIDANT 

PROPERTIES OF FE(II) AND ZN(II) COMPLEXES WITH A SCHIFF BASE 

DERIVED FROM SALICYLALDEHYDE 

İbrahim TEBER 

Prof. Dr. Ercan BURSAL 

DETERMINATION of ANTIOXIDANT ACTIVITIES of Nepeta fissa 

EXTRACTS by DIFFERENT in vitro BIOANALYTICAL METHODS 

Prof. Dr. Ercan BURSAL RECENT STUDIES for PHENOLIC COMPOUNDS of NATURAL PLANTS by 

HPLC and LC-MS/MS METHODS 

  



22.12.2019 

PAZAR/ 14:00- 16.00 

SALON MF1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Emine GÜNERİ 

Ebru TANBOĞA KORKMAZ 

Doç. Dr. Fatih Ahmet ÇELİK 

FARKLI BAKIR KONSANTRASYONLARI İÇİN CU-PD VE CU-PT 

ALAŞIMLARININ YAPISAL VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN 

MOLEKÜLER DİNAMİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ 

Ebru TANBOĞA KORKMAZ 

Doç. Dr. Fatih Ahmet ÇELİK 

CU-PD VE CU-PT ALAŞIMLARININ ERİME SICAKLILARININ 

NANO BOYUTTA BAĞLI ÇİFTLER İLE BELİRLENMESİ: BİR 

MOLEKÜLER DİNAMİK ÇALIŞMA 

Doç. Dr. Emine GÜNERİ 

Prof. Dr. Fatma GÖDE 

KİMYASAL BANYO DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ZnS İNCE 

FİLMLERİN ELDE EDİLMESİ 

Ali UĞUR 

Doc. Dr. Arife GENCER IMER 

THE PHOTOELECTRICAL PPROPERTY OF PHOTODIODE BASED 

ON ORGANIC INTERLAYER 

Sabiha ABDULLAH OMARBLI 

Doc. Dr. Arife GENCER IMER 

THE EEFECT OF ORGANIC INTERLAYER ON THE ELECTRICAL 

PPROPERTIES OF HETEROJUNCTION DEVICE 

Dr. Fikriye Şeyma KAYA 

Prof. Dr. Songül DUMAN 

Prof. Dr. Özlem BARIŞ 

Au/n-GaP/Al ve Au/Klorofil-a/n-GaP/Al YAPILARININ 

KARAKTERİSTİK PARAMETRELERİNİN AKIM-GERİLİM VE 

KAPASİTE-GERİLİM ÖLÇÜMLERİNDEN HESAPLANMASI 

Araş. Gör. Dr. Dilara ÖZTÜRK ELEKTROKİMYASAL OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE SULU 

ORTAMLARDAN REACTIVE ORANGE 16 GİDERİMİ ÜZERİNE DESTEK 

ELEKTROLİT KONSANTRASYONUNUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Esra KAYA 

Doc. Dr. Arife GENCER IMER 

METAL KATKILAMA YARDIMIYLA İNCE FİLM OPTİK ENERJİ 

ARALIĞININ MODİFİKASYONU 

Esra KAYA 

Doc. Dr. Arife GENCER IMER 

ORGANİK ARAYÜZEYİN Au/n-Si AYGITIN ENGEL 

YÜKSEKLİĞİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN SCHIFF BAZI-RUTENYUM(II) KOMPLEKSLERİ: SENTEZ, 

KARAKTERİZASYON VE KETONLARIN HİDROJEN TRANSFER 

TEPKİMESİNDE KATALİTİK AKTİVİTESİ 

Prof. Dr. Ercan BURSAL 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmelik ARAS 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN 

EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY of Anthemis 

kotschyana 

 

 

22.12.2019 

PAZAR/ 16:00- 18.00 

SALON MF1, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Tuba BAYRAM 

Gökselhan KULA 

Prof. Dr. Murat CİNİVİZ 

İbrahim TOY 

AĞIR HİZMET TİPİ ARAÇ KOMPRESÖRLERİNİN 

ŞARTLANDIRILMIŞ HAVA İLE BESLENMESİ SONUCU 

ÇALIŞMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ 

Dilan DOĞAN 

Doç. Dr. Süleyman NEŞELİ 

Gökselhan KULA 

HONLAMA ÇİZGİ DERİNLİĞİNİ ETKİLEYEN 

PARAMETRELERİN ANALİZİ 

Betül ZENGİN 

İhsan KAYA 

ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN DAĞITIK VE MERKEZİ ÜRETİM 

KAPSAMINDA ANALİZİ İÇİN BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR 

VERME TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ 

Arş. Gör. Aybike ÜSTÜNDAĞ 

Prof. Dr. Mustafa TÜRK 

FIR VE IIR FİLTRENİN FPGA ÜZERİNDE TASARIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BAYRAM 

Prof. Dr. Alper NUHOĞLU 

MONTMORİLLİONİT KİLİ KULLANILARAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

PİLOT SÜT FABRİKASI ATIKSULARININ ÖN ARITIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BAYRAM 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZGÜVEN 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDA SIFIR 

ATIK PROJESİNİN UYGULANABİLİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe BUDAK 

ZİYADANOĞULLARI 

Zozan BASKIN 

Necip DONGAZ 

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE 

KURUTMA PARAMETRELERİNİN ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ümit SEVİM 

Prof. Dr. Osman EROĞUL 

AKTİF TIBBİ CİHAZLARDA FONKSİYONEL GÜVENLİK 

GEREKLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Bayram Arda KUŞ 

Dr. Tolgay KARA 

OPTIMIZATION OF AERATION TANK DESIGN FOR EFFICIENT 

OPERATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS 

Bayram Arda KUŞ 

Dr. Tolgay KARA 
MODELLING AND SIMULATION OF AN ALTERNATIVE AERATION 

PROCESS STRUCTURE IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS 

  



22.12.2019 

PAZAR/ 10.00-12.00 

SALON MF2, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN 

Doç. Dr. Ahmet Regaib OĞUZ 

Ayşe Nur KIRAÇÇAKALI 

Doç. Dr. Elif KAVAL OĞUZ  

Zehra ALKAN 

VAN BALIĞI (Alburnustarichi) TATLI SU ADAPTASYONUNDA 

SOLUNGAÇLARDA ISI ŞOK PROTEİNLERİNİN BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Ahmet Regaib OĞUZ 

Ayşe Nur KIRAÇÇAKALI 

DELTAMETRİNİN VAN BALIĞI HEPATOSİTLERDEASPART T 

TRANSAMİNAZ VE ALANİN TRANSAMİNAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÖĞÜN 

Sedat KAVAK 

VAN GÖLÜ’NDEN SAĞLANAN SEDİMENT ÖRNEKLERİNDEN 

İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERE 

KARŞI TÖLERANSININ BELİRLENMESİ 

Arş. Gör. Damla RÜZGAR 

Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ 

ANTİBİYOTİKTEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN 

KLİNİK PATOJENLER ÜZERİNE ETKİSİ 

Doç. Dr. Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN Salmo trutta macrostigma ile Oncorhynchus mykiss BALIKLARININ 

KARACİĞER VE BEYİN DOKULARINDA ACHE VE BCHE 

DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Arş. Gör. Burak SARI 

Dr. Öğr. Üyesi M. Bünyamin ÜZÜMCÜ 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİTKİSEL KAYNAKLI 

DOĞAL LİFLERDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER 

Arş. Gör. Burak SARI 

Dr. Öğr. Üyesi M. Bünyamin ÜZÜMCÜ 

TEKSTİL VE MODA SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN LÜKS LİFLER 

 

 

20.12.2019 

CUMA / 10:00-12:00 

SALON SB2, OTURUM . Ahmed FEDDAG 

Ahmed FEDDAG 

 

THE USE OF ZEOLITE FOR PHENOL AND METHANOL 

REMOVAL FROM WATER 

Ahmed FEDDAG 

 

CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINS (MTO) 

Belarbi Lakhdar 

Sahnoune Tayeb 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOPOGRAPHY, URBAN 

MORPHOLOGY AND THE LEVEL OF FLOOD’S RISK IN THE 

CASE OF GHARDAIA ALGERIA 

Dr. Öğr. Üyesi Fuat TAN ORTAM ŞARTLARININ ÜÇ BOYUTLU YAZICILARDA 

ÜRETİLEN PARÇALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Şükufe HACİYEVA MİKROGÜBRELER VE ONLARIN  TARIMDA UYGULANMASI 

ÜZERİNE 

Хамраева Шахло Мирджановна ОСОБЕННОСТИ МОРФОАНАЛИЗА ЯЗЫКОВЫХ КОРПУСОВ 

 

  



 
 POSTER SUNUMLAR 

Araş. Gör. Dr. Dilara ÖZTÜRK SODYUM DODESİL SÜLFAT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ 

MONTMORİLLONİT ÜZERİNE SULU ORTAMLARDAN 

METHYLENE BLUE ADSORPSİYONU: NUMERİK 

OPTİMİZASYON YAKLAŞIMI 

Arş. Gör. Elif ERÇARIKCI 

Prof. Dr. Murat ALANYALIOĞLU 

MÜSTAKİL VE ESNEK GRAFEN OKSİT/ZnO NANOKOMPOZİT 

KAĞITLARIN HAZIRLANMASI 

Prof. Dr. Suna CEBESOY 

Reyhan DOĞAN ÇİMEN 

KANSER HÜCRELERİNDE SPİRULİNA TAKVİYESİ İLE P53 

TÜMÖR BASKILAYICI GENİN AKTİVE EDİLMESİ 

Doç. Dr. Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN 

Doç. Dr. Ahmet R. OĞUZ 

SODYUM DODESİL SÜLFATA MARUZ KALAN BALIK 

KARACİĞER 8-OHdG DÜZEYİNİN DEĞİŞİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖTER RADYOKORUNUM 

Dr. Öğr. Üyesi C. Özge TOZKAR SAĞLIK ODAKLI ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK ARI 

EKMEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi C. Özge TOZKAR ARI PROPOLİSİNİN KİMYASAL YAPISI VE TEDAVİ 

ÖZELLİKLERİ 

Orhan AKYÜZ 

Özgür TOKDEMİR 

Doç. Dr. Ceren GÖDE 

Halil GÖKER 

OTOMOTİV KABLO UYGULAMALARI İÇİN 35 mm² 1107/0.20 

(7X57 + 12X59) mm BC Cu ETP HALAT BÜKÜLÜ ÜRETİMİ 

Orhan AKYÜZ 

Doç. Dr. Ceren GÖDE 

Halil GÖKER 
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ÖZET 

Doğal taşlar en eski yapı malzemelerinden birisidir. Farklı renk ve yapısal özelliklere sahip olan bu 

taşlar yapı ve kaplama taşı olarak binalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yangın ve yüksek 

sıcaklığa maruziyet doğaltaş özelliklerinde çeşitli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişikliklerden 

birisi de dayanımdır. Bu çalışmanın amacı, Van ilinde ticari olarak üretimi yapılan bazı doğal 

yapıtaşlarının dayanımları üzerinde yüksek sıcaklığın etkisini araştırmaktır. Yüksek sıcaklık etkisinin 

belirlenmesi amacıyla, 7 farklı doğal yapıtaşı numunesi kullanılmıştır. Bu çalışmada, karbonat kökenli 

(kireçtaşı ve traverten) doğal yapı taşı numuneleri kullanılmıştır. Her numune dokuz farklı sıcaklığa 

(100, 200, 300, 400, 500 ve 600, 700, 800 ve 900 oC) tabii tutulmuştur. Ayrıca, bütün numuneler bu 

sıcaklıklarda 1 saat boyunca bekletilmiş ve oda sıcaklığında soğutulduktan sonra test edilmiştir. Her 

test sıcaklığı için üç numune kullanılmış olup, toplamda 189 adet test numunesi kullanılmıştır. Sıcaklık 

uygulanmış ve sıcaklık uygulanmamış bütün numunelerin ultrases geçiş hızları ve basınç dayanımları 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, farklı yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan doğal yapı taşı 

numunelerinin sıcaklık artışı ile birlikte hem ultrases geçiş hızlarının hem de basınç dayanımlarının 

düştüğü gözlenmiştir. Yüksek sıcaklığa maruziyetin 700 oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda doğal yapı 

taşlarında önemli değişikliklere sebep olduğu ve yıkıcı hasarlar oluşturduğu belirlenmiştir. Bu olaya 

ise sıcaklık artışı ile birlikte kayaçlarda makro ve mikro boyutta çatlak gelişimi olması ve gözenek 

boşluk hacminin artması neden olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Sıcaklık, Doğal Yapıtaşları, Basınç Dayanımı 
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ABSTRACT 

Natural building stones are one of the oldest building materials. These stones have different colour and 

texture features are widely used as covering and building materials in the building. Fire and high 

temperatures exposure to cause various changes in natural building stone properties. Strength is one of 

these changes parameter. The aim of this study is to investigate the effect of high temperature on the 

strength of some natural building materials which are commercially produced from marble processing 

plants in Van region. Seven different natural building stone samples were used in order to determine 

the high temperature effect. In this study, samples of natural building stone are carbonate based 

(limestone and travertine). Each sample was subjected to nine different temperatures (100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800 and 900 oC). Ayrıca, all samples were kept at these temperatures for one hour 

were cooled down at room temperature and were tested afterwards. For each temperature level three 

specimens were measured altogether 189 specimens were used.  Physical tests such as ultrasonic pulse 

velocity is applied to all samples with and without temperature application. In addition, the 

compressive strength test was applied to the samples which were subjected to physical tests and the 

effects of high temperature on the mechanical properties of the natural building stone were determined. 

As a result of the study, It has been observed that both ultrasound pulse velocity rates and compressive 

strengths of all samples decrease with the increase of temperature. Exposure to high temperatures 

caused significant changes in natural building stones and destructive damage at temperatures above 

700 ° C. 

 

Keywords: High Temperature, Natural Building Stone, Compressive Strength    

 

1. GİRİŞ 

 

Sedimanter kökenli kayaç grubundan olan kireçtaşları; dayanıklılık, kolay şekil verilebilme, renk ve 

doku çeşitliliği, cila alma kabiliyeti ve estetik görünümü gibi birçok özelliği nedeniyle döşeme ve 

kaplama malzemesi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Döşeme ve kaplama malzemesi 

olarak kullanılan doğal taşlar kulanım yerleri itibariyle birçok fiziksel ve mekanik etkiye maruz 

kalmaktadırlar. Doğal taşların maruz kalabileceği fiziksel etkenlerden birisi de yüksek sıcaklık 

etkisidir. Yüksek sıcaklık, yangın ve benzeri nedenler sonucu ortaya çıkan bir parametredir [1-4]. 

Literatürde, yüksek sıcaklığın doğal taşların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırıldığı birçok 

çalışma bulunmaktadır [5-13]. Ancak, yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda düşük sıcaklıkların 

doğal taşlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yüksek sıcaklık etkisinin araştırıldığı çalışma sayısı 

oldukça azdır [14,15].  Oysaki gerçek bir yangında sıcaklıklar 1200 oC seviyelerine kadar çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, doğal taşlar dokuz farklı sıcaklığa maruz bırakılmış ve bu sıcaklıklara maruziyet sonucu 

ultra ses geçiş hızı ve basınç dayanım özelliklerindeki değişimler belirlenmiştir.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, yüksek sıcaklığın doğal yapı taşlarının basınç dayanımları üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla Van ilinde bulunan mermer işleme tesisinden 7 farklı karbonatlı kayaç numunesi temin 

edilmiştir. Çalışma kapsamında, doğal yapı taşlarının yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda 

yapılarında meydana gelebilecek değişiklikleri tespit etmek amacıyla ilk olarak bir yangın simulasyonu 

oluşturulmuştur. Yangın sırasında sıcaklığın ortama göre değiştiği 1200oC’ye kadar çıktığı 

bilinmektedir. Yüksek sıcaklık deneylerinde, ısı kaynağı olarak Maden Mühendisliği bölüm 

laboratuvarında bulunan Protherm marka kül fırını kullanılmıştır (Şekil 1). Bu çalışmada da yangın 

sırasında sıcaklığın ortalama bir saat sürdüğü ve 900oC’ye kadar yükseldiği varsayılmıştır. Doğal taş 

örneklerinin sıcaklık artışına bağlı değişimlerini gözlemlemek amacıyla, örnekler 100, 200,300, 400, 

500, 600, 700, 800 ve 900oC sıcaklıklarda birer saat bekletilmiştir. Çalışmada, yüksek sıcaklık 

deneyleri 5x5x5 cm boyutlarında küp numuneler üzerinde gerçekleştirilmiş olup, her bir kayaç 

çeşidinden 3 adet numune kullanılmıştır. yüksek sıcaklık deney sonuçlarının sağlıklı olması açısından 

her bir sıcaklık için 3 adet numune kullanılmıştır. Toplamda, yüksek sıcaklık deneylerinde 189 adet 

numune kullanılmıştır. Numuneler fırın içerisinde soğutulduktan sonra ultra ses geçiş hızı ve basınç 

dayanımı deneyleri uygulanmıştır. Böylelikle yüksek sıcaklığının doğaltaşların ultra ses geçiş hızı ve 

basınç dayanım özellikleri üzerindeki etkisi ayrıntılı bir şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
 

 
Şekil 1. Yüksek sıcaklık öncesi numunelere ait görünüm 

 

.  
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Şekil 2. (a) Yüksek sıcaklık fırını, (b) Numunelere basınç dayanım testinin uygulanması 

 

Yüksek sıcaklık uygulanan numunelerin ultrases geçiş hızlarının belirlenmesinde Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölüm laboratuvarında bulunan ultra ses geçiş hızı cihazı 

kullanılmıştır. Çalışmada doğal taşların P dalga hızları ISRM (1981)’de belirtilen test metodu 

kullanılarak ölçülmüştür. Numunelerin ölçüm frekansı P için 54 kHz alınmıştır. Yüksek sıcaklık 

uygulanmış tüm numunelerin ultrases geçiş hızı ölçümleri yapıldıktan sonra numunlere, basınç 

dayanım testi uygulanmıştır. Basınç dayanım deneyleri TS 699 (2009) standardına uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir [16]. 

 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Yüksek sıcaklık etkisinin kireçtaşlarının ultrases geçiş hızı ve basınç dayanım özelliklerine 

etkisinin belirlenmesi amacıyla 7 farklı kireçtaşı numunesi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

numuneler, 1’den 7 ye kadar numaralandırılmıştır. Her numaraya karşılık gelen numune isimleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Kireçtaşı numunelerinin ticari isimleri ve kodları 

Numune Kodu Ticari İsmi 

1 Kalecik 

2 Yaramış 

3 Pervari 

4 Tamara Bej 

5 Tamara Brown 

6 Tamara Traverten 

7 Roza Vera 

 

Yüksek sıcaklık deneylerine ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. Şekil 3’te numunelerin yüksek sıcaklık 

sonrasına ait görünüşleri verilmiştir. Numunelerin 600 oC’den itibaren renk değişikliğine uğradığı 

Page 403



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3. Yüksek sıcaklık sonrası numunelerin görünüşü 

 

Yüksek sıcaklığın doğaltaşın açık ve kapalı gözeneklerine bir etkisinin olup olmadığının 

belirlenmesinde ultra ses geçiş hızı ölçümlerinden yararlanılmıştır. Sıcaklık ve ultrases geçiş hızı 

arasındaki ilişkiyi gösteren grafik Şekil 4’te verilmiştir.  
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Şekil 4.  Sıcaklık ve ultrases geçiş hızı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 

 

Farklı yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan kireçtaşı numunelerinin sıcaklık artışı ile birlikte ultrases 

geçiş hızlarının düştüğü gözlenmiştir. Bunun sebebinin sıcaklık artışının kayaçlarda makro ve mikro 

birçok çatlağa sebep olması dolayısıyla da kayacın gözenekliliğin artması olduğu söylenebilir. Doğal 

taşlara sıcaklık etkisinin araştırıldığı bir çalışmada da sıcaklık artışının kayacın içindeki açık ve kapalı 

gözenekleri etkilemesi nedeni ile kayacın sismik hız değerinin azalmasına neden olacağı belirtilmiştir 

[17]. Literatürde yapılan çalışmalarında bu görüşü desteklediği görülmüştür [18]. Yüksek sıcaklığın 

kireçtaşlarının ultrases geçiş hızı ve mikro yapısı üzerindeki etkisinin incelendiği bir başka çalışma 

sonucunda; kireçtaşlarının 300 oC sıcaklıktan itibaren iç yapıda kusurların oluşmaya başladığı ve 300-

600 oC sıcaklıktan itibaren ise bu kusurların artmaya devam ettiği yönündedir. Kireçtaşlarının P dalgası 

hızınında 300 oC den itibaren yavaşça azaldığı ve bu derecenin üzerindeki sıcaklıklara çıkmaya 

başladığında ise keskin bir davranış gösterdiğini belirtmişlerdir [19]. Sıcaklık ve elastisite modülü 

arasındaki ilişkiyi gösteren grafik ise Şekil 5’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Sıcaklık ve elastisite modülü arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 
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Şekil 5 incelendiğinde sıcaklık artışı ile birlikte kayaçların elastisite modül oranın 600oC‘den itibaren 

azaldığı görülmüştür. Sıcaklık artışının kayaç elastik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir 

çalışmada bu sonucun desteklediği tespit edilmiştir [1]. Çalışma kapsamında doğaltaşlar üzerinde 

gerçekleştirilen basınç dayanımı deneyine ait sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir.   

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 6. Sıcaklık ve basınç dayanımı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik 

 

Çalışma verileri incelendiğinde; 600 oC sıcaklıkta basınç dayanım kaybının %29-%40 arasında; 700 
oC sıcaklıkta basınç dayanım kaybının %46-58 arasında ve 800 oC sıcaklıkta ise %61-73 arasında 

basınç dayanım kaybı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en yüksek basınç dayanım kaybının 6 nolu 

örnekte olduğu en düşük dayanım kaybının ise 2 nolu örneğinde olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni 

sıcaklığın kireçtaşlarının boşluk yapısını artırması ve çatlaklara neden olması olarak açıklanabilir. 

Benzer bir çalışmada da yüksek sıcaklık etkisi sonucu ortaya çıkan aşırı ısının mineral matriksinde 

değişiklikler meydana getirebildiği ve bunun sonucunda da mikro çatlakların gelişmesi ve ayrışmasına 

neden olabileceği belirtilmiştir [7]. Başka bir çalışmada 600 oC sıcaklıktan itibaren doğaltaşların basınç 

dayanımının olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. 600-800 oC aralığında ise yıkıcı hasarların 

başladığını belirtmişlerdir [11].  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıda listelenmiştir; 

 Yüksek sıcaklığa maruz kalan mermer gibi kayaçlar, sıcaklık etkisi ile bir takım değişikliklere 
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uğramakta ve görünüşlerinde de bir takım değişiklikler olmaktadır. Yapılan bu çalışma da 

yüksek sıcaklık etkisi ile 7 numunenin özellikle renk değişimine uğradıkları gözlenmiştir. Bu 

çalışmada, yüksek sıcaklık etkisi sonucu kayaçların özellikle 300oC sıcaklıktan itibaren 

renklerinin griye doğru gittiği gözlenmiştir. Kireçtaşı numunelerinin tamamında sıcaklığın 

600oC’nin üzerine çıkması ile birlikte renklerinin beyaza dönüşmeye başladığı ve 800 oC’den 

itibaren ise tamamen beyazlaştığı gözlenmiştir. Ayrıca numunelerde 600oC’den itibaren çatlak 

ve parçalanmanın olduğu gözlenmiştir. 

 Sıcaklığın kireçtaşlarının dayanımlarına olan etkileri araştırıldığında 600 oC sıcaklıkta basınç 

dayanım kaybının %29-%40 arasında; 700 oC sıcaklıkta basınç dayanım kaybının %46-58 

arasında ve 800 oC sıcaklıkta ise %61-73 arasında basınç dayanım kaybı olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca en yüksek basınç dayanım kaybının 6 nolu örnekte olduğu en düşük dayanım 

kaybının ise 2 nolu örnekte olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni sıcaklığın kireçtaşlarının 

boşluk yapısını artırması ve çatlaklara neden olması olarak açıklanabilir. 

 Çalışma sonuçlarına göre kireçtaşlarının özellikle 700 oC sıcaklığın üzerinde yıkıcı hasarların 

oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu hasarların sebebinin tam olarak açıklanabilmesi için 

sadece ultrases geçiş hızı ve basınç dayanım özelliklerinin belirlemenin yeterli olmadığı ayrıca 

kireçtaşlarının kristal yapısını tam anlamıyla ortaya koyan XRD analiz ve SEM analizlerinin 

yapılarak içyapıda gerçekleşen değişikliklerin tespit edilmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Patlatmadan sonra parça boyut büyüklüğü dağılımının belirlenmesi, madencilik işlemlerinde önemli 

bir role sahiptir. Patlatma sonrası elde edilen yığının parça boyut dağılımı diğer proseslerin 

ekonomik olarak ilerlemesini direk etkilemektedir. Bu nedenle, patlatma ve istenen boyutta ürünün 

elde edilmesinde boyut dağılımının belirlenmesi, diğer işlemlerin etkinliği için önemlidir. Genel 

olarak, parça boyut büyüklüğü dağılımının belirlenmesinde geleneksel elek analizleri güvenilirdir, 

ancak bu yöntem çok emek gerektirir ve zaman alıcıdır. Günümüzde, partikül büyüklüğü dağılımının 

lazer kırınımı ile belirlenmesi ve özellikle dijital görüntü işleme yöntemleri, elek analizi gibi 

geleneksel yöntemlere tercih edilmektedir. Bu çalışmada, patlatmadan sonra kireçtaşı ocağında bir 

dizi deneysel çalışma yapılmıştır. Çalışma alanı, Adana iline bağlı Karaisalı İlçesi'nde AYC 

Madencilik A.Ş.'ye ait agrega üreten kireçtaşı ocağıdır. Çalışma kapsamında patlatma öncesi ve 

patlatma sonrası ölçekli fotoğraflar alınmıştır. Alınan fotoğraflar WipFrag yazılımı kullanılarak 

analiz edilmiştir. WipFrag yazılımı parçacıkların sınırlarını ve uzunluklarını belirleme prensibine 

dayanmaktadır. Bu işlemden sonra program parçaların kenarlarını belirleyerek 2 boyutlu analiz 

etmektedir. Program arka planında stereoloji bilimini kullanılarak parçaları üç boyuta 

dönüştürmektedir. Analizler sonucunda test edilen atımlardan sonra elde edilen parça boyut dağılım 

eğrileri ve D10, D25, D50, D75 ve D90 değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca çalışma sonucunda görüntü 

işleme yazılımlarından biri olan WipFrag ile patlatma sonrası parça boyut dağılımının 

belirlenmesinin hem ekonomik hem de daha az zaman alan bir yöntem olduğu görülmüştür. 
 

Anahtar Kelimeler:Patlatma, Parça Boyut Dağılımı, WipFrag, Görüntü İşleme  
 

ABSTRACT 

Determination of particle size distribution after blasting has important role in mining operations. The 

particle size distribution of the batch obtained after blasting directly affects the economic progress 

of other processes. In general, at determination of particle size distribution conventional sieve 

analyses is reliable but this method requires a lot of labor and is time consuming. Today, 

determination of particle size distribution with laser diffraction and especially digital image 

processing methods are preferred to the traditional methods such as sieve analysis. In this study, a 

series of experimental studies were carried out on the limestone quarry after blasting. The study area 

is the limestone quarry which produces aggregate belonging to AYC mining Inc. in Karaisalı district 

of Adana province. Scope of work; scale photographs were taken before and after blasting. The 

photographs were analyzed using WipFrag software. The software is based on the principle 

determining the borders of the particles and their lengths. After this process, the program draws the 

segments of the borders in 2D. The background of the program is transformed into three dimensions 
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using the science of stereology. As a result of the analyzes, the particle size distribution curves and 

the values of D10, D25, D50, D75 and D90 obtained after the beats tested were compared. In addition to 

this, it was found that determining part size distribution after blasting with WipFrag which is one of 

the Image Processing software, is both economical and less time consuming. 
 

Keywords: Blasting, Particle Size Distribution, WipFrag, Image Processing 

 

1. GİRİŞ 

 

Madencilik çalışmalarında delme ve patlatma hem iş hacmi hem de ekonomik girdisi yüksek 

proseslerdir. Ayrıca patlatma sonrası elde edilen ürünün parça boyut dağılımı patlatmadan sonraki 

kırma, eleme, öğütme gibi diğer işlem aşamalarını da ekonomik açıdan direk etkilemektedir. Patlatma 

maliyetinden sonra diğer proses maliyetlerini minimize etmek amacıyla patlatma parametrelerinin iyi 

bir şekilde belirlenmesi ve istenilen parça boyut dağılımına sahip yığın elde edilmelidir.  

İyi tasarlanmış bir patlatma ile üniform dağılmış, yükleyicilerle verimli bir şekilde 

yüklenebilen, kabarma faktörünün düşük, azami hacimli bir şekilde nakliye araçlarının nakledebildiği 

ve kırıcının uygun değer şartlarda kırma sağlayabildiği malzeme elde etmek mümkündür (Karakuş ve 

ark., 2010).  

Patlatma sonrası elde edilen yığının parça boyut dağılımının belirlenmesinde en güvenilir 

yöntem standart elek analizidir. Fakat elde edilen yığının miktarı göz önünde bulundurulduğunda bu 

işlem çok maliyetli, zaman alıcı ve aşırı iş yükü gerektirmektedir. Bu durum klasik elek analizinin 

pratikte kullanılmasını engellemektedir. Bu yönteme en yakın sonuçlar veren yöntem ise görüntü 

işleme programlarıdır. Görüntü işleme programları kullanılarak parça boyut dağılımının belirlenmesi 

oldukça basit, kolay ve hızlıdır. Görüntü analizi ile boyut dağılımının tespit edilmesi konusuyla ilgili 

araştırmalar ise mikro ve makro ölçekte yapılmıştır. Tane boyut dağılımının belirlenmesi ile ilgili 

özellikle mikroskop görüntülerinde mineral tanelerinin dağılımı ve boşluk oranı tespiti gibi çalışmalar 

yapılsa da özellikle madencilik endüstrisinde patlatma veriminin değerlendirilmesinde kendine 

kullanım alanı bulmuştur. Görüntü işleme metotları ile parça boyut dağılımın hızlı bir şekilde 

yapılabilmesi ve patlatma veriminin değerlendirilmesinin avantajlarını gören çeşitli gruplar ve 

organizasyonlar araştırmalarını ilerleterek sadece patlatmalar sonucu oluşan yığın boyut analizi yapan 

programlar geliştirmişleridir. Bu programlar temel görüntü işlemine ek olarak boyut dağılımı grafiğini 

ve sayısal verilerini üretmeye yöneliktir. (Karakuş ve ark., 2010). İlerleyen teknoloji ile birlikte 

patlatma sonrası yığının parça boyut dağılım analizini yapan Split Desktop, WipFrag, Fragscan, 

GoldSize gibi pek çok yazılım ticari olarak piyasaya sunulmuştur.  

Bu çalışmada Adana ili Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan AYC Madenciliğe ait kalker 

işletmesinde yapılan bazı patlatmalar incelenmiştir. Patlatma sonucunda meydana gelen yığınların 

Page 410



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

ölçekli fotoğrafları alınmış ve WipFrag yazılımı kullanılarak parça boyut dağılımları belirlenmiştir. 

Parça boyut dağılım eğrileri ve bu eğrilerden elde edilen D10, D25, D50, D75 ve D90 değerleri 

karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda patlatma sonrası parça boyut dağılımının belirlenmesinde 

WipFrag yazılımın basit bir şekilde kullanılarak yığın analizi yapılabildiği kanaatine varılmıştır.  

 

2. MATERYAL ve METOT 

2.1.Materyal 

2.1.1. Çalışma Sahası Hakkında Genel Bilgiler 

 

Kalker üretimi yapılacak olan, A.Y.C. İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti adına 20069373 Ruhsat 

Numaralı, II-A Grup Maden (Kalker) sahası, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi civarında 

yer almaktadır. Proje alanı Adana İli’nin 38 km kuzeybatısında, Karaisalı İlçesi’nin 620 m 

kuzeybatısında yer almaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim birimi, proje alanının 500 m doğusunda 

yer alan ve Karaisalı İlçesi’ne bağlı Karapınar Mahallesi’dir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Çalışma sahası konumu 

 

2.1.2. Çalışma Sahası Jeolojisi 

Çalışma alanının jeolojisi incelendiğinde ruhsat alanı ve çevresinde geniş bir yayılıma sahip 

Karaisalı kireçtaşı yer almaktadır. Proje alanının 466 m batısında Çakıt suyunun geçtiği bölümlerde 

Kuvaterner yaşlı çökel birimler gözlenmektedir. Çalışma sahası içerisinde miyosen yaşlı kireçtaşı, 

proje alanının batısında oligosen-miyosen yaşlı çakıl taşı ve devoniyen yaşlı kireçtaşı bulunmaktadır. 

Page 411



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

Sahada geniş bir yüzlek veren Karaisalı kireçtaşı; kalın tabakalı, algli, biyoklastik, mercanlı veya küçük 

foraminiferli, açık gri renkli, beyaz-krem renkli, algli, mercanlı, sıkı dokulu tabakalanmasız biyoklastik 

kireçtaşından oluşur. Karaisalı resifal kireçtaşları genellikle beyaz, açık gri, orta, kalın katmanlı, keskin 

köşeli kırıklı, algli, mercanlı, gastropodlu ve ekinidli, yer yer killi, erime boşluklu biyoklastik 

kireçtaşıdır. Karaisalı Kireçtaşı altı alt fasiyese ayrılabilir (Görür,1979). Bunlar;  

 Mercanlı-algli istif taşı ve bağlam taşı, 

 Küçük bentonik foraminiferli-algli istif taşı,  

 Mercanlı-algli vaketası ve istif taşı,  

 Büyük bentonik foraminiferli-algli istif taşı,  

 Globijerinli-algli istif taşı, 

 Globijerinli killi vaketasıdır.  

 

2.1.3. İşletmede Uygulanan Üretim Yöntemi 

Üretimin birinci aşaması; ocakta kalker üretimi, açık işletme yöntemlerinden, basamaklı delme-

patlatma yöntemi ile yapılmaktadır. Ocağın işletilmesinde kullanılacak olan patlayıcılar; ANFO, 

dinamit (veya muadili) ve gecikmeli elektriksiz kapsüldür. Patlatma işlemi galeri şeklinde değil, 

gevşetme patlatması şeklinde olmaktadır. Ocak alanında oluşturulan basamakların genişlikleri, 

kullanılan kamyonların geri ve ileri manevra yapabilmesi ve dönüşlerde rahat ve emniyetli bir şekilde 

hareket edebilmesi amacı ile 20-25 metre arasında değişmektedir. Ocak sahasında 10 metrelik 

kademeler ile üretim gerçekleştirilmektedir. Basamak şev açısı 90o, genel ocak şev açısı ise 45o’dir 

(Şekil 2). 
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Şekil 2. Kalker işletmesi (taş ocağı) sahasında uygulanan basamak durumu 

 

Kalker işletmesinden (taş ocağında) delme-patlatma yoluyla gevşetme yoluyla üretimi 

yapılacak olan kalker yapı itibariyle sert ve dayanımı yüksek bir malzemedir. Birim hacim (özgül) 

ağırlığı 2.6 ton/m3 ve tek eksenli basma dayanımı ise ortalama 80 MPa’dir.  

Üretimde temel olarak daha küçük parça boyut dağılımına sahip yığın eldesi ve en az çevresel 

etki ile ilerleme amaçlanmaktadır. Kalker işletmesinde (taş ocağında) kullanılan patlatma tasarımı 

patern bilgileri Çizelge 1’de verilmiş ve sahada gerçekleştirlen patlatmalar bu paterne göre 

yapılmaktadır.   

 

Çizelge 1. Çalışma sahası patlatma paterni bilgileri 

Delik Düzeni Şeş Beş 

Delik Eğimi 90o 

Delik Çapı (d)   89 mm 

Basamak Yüksekliği (K) 10,0 m 

Maksimum Dilim Kalınlığı (Bmaks) 2,75 m 

Delgi Hatası (F) 0,5 m 

Gerçek Dilim Kalınlığı (B) 2.5 m 

Delik Taban (Tırnak) Payı (Dip Delgi) (U) 1.0 m 

Delik Boyu (H) 11.0 m 

Sıkılama Boyu (hc) 3.5 m 

Delikler Arası Mesafe (Delik Aralığı) (S 2.5 m 

Sarj Boyu (HC) 7.5 m 

 

2.2. Metot 

2.2.1. WipFrag Yazılımı 

Maerz ve arkadaşları tarafından 1996 yılında kurulan WipWare Anonim Şirketi bünyesinde 

geliştirilen WipFrag yazılımı dijital dosyalar, videolar ve fotoğraflar üzerinden çalışabilmektedir 

(Maerz., 1996).  Programın parça boyut dağılımı yapılırken temel aşamaları; 

 Ölçekli yığın fotoğrafı programa aktarılır. 

 Programa aktarılan görüntünün ölçeği tanımlanır. 

 Yazılımlarda çekilen fotoğraflar programa yüklendikten sonra otomatik bir algoritma 

yoluyla parçaların sınırları belirlenir ve bir parça boyut örüntüsü oluşturulur. 

 Oluşturulan örüntünün hata payını azaltmak için elle müdahale edilerek program 

içerisinde hatalı olan sınırlar düzeltilebilir. 

 Bu iki boyutlu parça ağını kullanan yazılım, geometrik olasılıkları ve stereoloji bilimini 

kullanarak üç boyutlu parça boyutuna geçer.  

 Program içerisinde parçaların şekilleri küre, küp gibi temel şekillerle tanımlanır.  
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 WipFrag programı iki boyutlu yüzey ölçümlerini matematik açılım fonksiyonları 

kullanarak hacme ve ağırlığa dönüştürmekte ve bu şekilde malzemeyi boyuta göre 

sınıflamaktadır. 

 Ardında program parça boyut dağılım eğrisini oluşturmaktadır.  

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Çalışma sahasında patlatma tasarım parametreleri sabit tutularak dört farklı patlatma 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen patlatmalar sonrasında elde edilen yığınların parça boyut 

dağılımları WipFrag yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonrasında elde edilen parça boyut 

dağılım eğrileri Şekil 3’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Patlatma sonrası elde edilen yığınların parça boyut dağılımları 

 

Dağılım eğrileri incelendiğinde; 1. ve 2. patlatmanın birbirine yakın dağılım gösterdiği 

gözlenirken 3. ve 4. patlatmada parça boyut dağılımının daha büyük olduğu gözlenmiştir. 4. 

patlatmanın ise tamamen verimsiz bir patlatma olduğu açıkça görülmektedir. Yığınların D10, D25, D50, 

D75 ve D90 değerlerindeki değişim Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Patlatma sonrası elde edilen yığınların D10, D25, D50, D75 ve D90 değerleri 

Patlatma No 
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1 47,1 102,1 215,3 374,4 659,3 

2 86,6 148,0 252,8 394,5 616,7 

3 197,4 471,4 970,6 3325,5 3730,2 

4 128,4 224,1 382,9 774,6 1290,7 

 

Elde edilen yığınların D10, D25, D50, D75 ve D90 değerleri incelendiğinde; patlatmalar arasındaki 

boyut farklılıkları açıkça görülmektedir. Bu fark patlatmanın ekonomik ve etkin olmadığını 

göstermektedir. Çünkü patlatma sonrası elde edilen yığındaki patar miktarı çalışma sahasının 

ekonomik ve üretim açısından verimliliğini direk olarak etkilemektedir. 

 

SONUÇLAR 

 Çalışma sahasında yapılan patlatmalar sonucunda elde edilen yığınların parça boyut 

dağılımlarının analizi WipFrag yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda; 

 Elde edilen yığınlar karşılaştırıldığında boyut dağılımlarının birbirinden farklı olduğu 

gözlenmiştir. 

 Boyut dağılımındaki farklılıklar sahanın jeolojik ve dayanım özelliklerindeki değişimlerden 

kaynaklanmaktadır. 

 Aynı patlatma parametreleri kullanılmasına rağmen saha içerisindeki, çatlak kırık 

sistemlerindeki değişim ve buna paralel olarak dayanım özelliklerindeki dalgalanma patlatma 

sonrası parça boyut dağılımının istenilen aralıkta olmamasına neden olmaktadır. 

 Çalışma ile WipFrag yazılımı kullanılarak patlatma sonrası parça boyut dağılımının pratik bir 

şekilde belirlenebildiği gözlenmiştir. Bu durum sahadaki değişimler ile birlikte parça boyut 

dağılımındaki değişimlerinde belirlenerek istenilen ve en ekonomik parçalanmayı yakalamak 

için alınacak önlemlerde bize yol gösterici olacaktır.  

 Çok sayıda patlatma izlenerek, saha içerisindeki değişimler ile parça boyut dağılımı arasındaki 

ilişki kıyaslanmalıdır. Böylelikle ekonomik ve etkili bir parçalanma için kontrol edilebilen 

patlatma parametrelerinde uygun düzenlemeler yapılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

The rapid growth in industry and technology and the increase in world population rise pollution in the 

ecosystem. Pollution of water resources is observed as a result of discharging wastewater to the 

environment by domestic and industrial sectors. Treatment of industrial wastewater is important for 

the protection of water resources and living life. Characterization of wastewater planned to be treated 

plays an important role in the selection of treatment processes. In this study, the characterization of 

wastewater of a denim factory operating in Kayseri province was carried out and the adsorption of 

textile industry wastewater obtained with potato husk collected from Ahlat region of Bitlis was 

investigated. Potato samples used in the study were subjected to several pretreatments and the 

efficiency of pretreatments applied to adsorbents on COD removal was examined. Potato samples were 

pretreated by physical treatment with render to obtain various particle sizes, chemical treatment with 

NaOH, yeast treatment and autoclave treatment. To compare the effect of pretreatment application, 

untreated potato husks were also investigated. The adsorbent dose was fixed at 0.5 g throughout the 

trials. The experiments were conducted in 250 mL erlenmeyer with wastewater volume of 150 mL. 

Other experimental conditions were kept as: Reaction temperature of 25 °C, agitation speed of 150 rpm 

and the reaction time of 24 h. According to the data obtained, the efficiency of the COD removal was 

determined as NaOH treated> Yeast treated> Physical treated> Autoclave treated>Untreated. 

Keywords: Potato husk, Adsorption, COD Removal, Pretreatment 

 

Introduction 

Environmental contaminations effect on the ecological unit badly. One of the most important sources 

of the wastewater product is the textile manufacturing (Sarker et al., 2015). The manufacturing, one of 

the key industries all over the world, may be an essential supporter of Turkey's economy, accounting 

for nearby 10 percent of the country's net domestic things (Sapci-Zengin and Turkdogan, 2011). 

Treatment of all industrialized wastewater is significant for the protection of aquatic resources and 

existing lifecycle. 

Sorption process is one of the promising techniques. Molecules, particular ions or particles in aqueous 

solutions are binding on sorbents (Gautam et al., 2014). Usual bio-sorbents define from three bases as: 

(I) non-living biomass (bark, krill, crab shell, etc.); (II) algal biomass; and (III) microbial biomass 
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(yeast, etc.) (Fu and Wang, 2011). Farming wastes, which are slight charge, renewable and have 

distinctive biochemical structure, are chosen for removal of pollution such as heavy metal (Dai et al., 

2018, Buasri et al., 2012). Farming waste such as jackfruit, maize cob, pecan shell, hazelnut shell, or 

(rice) husk is improved by chemical or thermal ways. These modified resources can be used as 

adsorbents (Barakat, 2011, Wasewar et al., 2009). Many researchers have also investigated the effect 

of microorganisms (algae, fungi, yeast and bacteria) on wastewater treatment (Tripathi and Ranjan, 

2015, Foroutan et al., 2017, Wan Ngah and Hanafiah, 2008, Iqbal and Saeed, 2007). 

Characterization of wastewater planned to be treated plays an important role in the selection of 

treatment processes. Therefore, the characterization of the original wastewater of a denim production 

factory operated in Central Anatolia was investigated in the study. Treatability of the textile waste 

water was also investigated regarding sorption method. In the study, potato husk was selected as 

sorbent material.  Because of that potato, which is an essential food in many diets, is the world’s fourth 

largest diet production (Öztürk et al., 2011, Çalışkan et al., 2010). Potato production has been increased 

from 73,000 t in 1925 to 4.5 million t in recent times in our country. Potato samples used in the study 

were subjected to several pretreatments and the efficiency of pretreatments applied to adsorbents on 

COD removal was examined. Potato samples were pretreated by physical treatment with render to 

obtain various particle sizes, chemical treatment with NaOH, yeast treatment and autoclave treatment. 

To compare the effect of pretreatment application, untreated potato husks were also investigated. 

2. Materials and methods 

2.1 Sample preparation 

Potato was taken from local farm in Bitlis, eastern Anatolia in Turkey. After peeling with a vegetable 

peeler, the husks were washed with distilled water to remove inorganic impurities. The husks were 

dried at 353 K for 24 h to make moisture less. The oven-dried husk was written off as untreated potato 

husk named as “Un-PH”.  

Some of Un-PH was crushed via a food processor. Particle size apart from the residues was carried out 

by sequential sieving (Matest Sieve Shaker). After the sieving, the residues from the 1.5-1-mm, 1-0.5 

mm and smaller than 0.5 mm sieve tray were put in new and spotless polypropylene flasks separately. 

The potato husk pretreated by a physical process is labeled as “PH-P”.  

Some of the PH-P had carried out autoclave process (pressurized saturated steam at 394 K for 20 min) 

(NÜVE NC 40M).  The potato husk pretreated by autoclave process is called as “PH-A”.  

Another part of PH-P was soaked in 0.1 N NaOH solutions for 1 h after and then washed well with 

double distilled water. The husk was then soaked in 0.1 N CH3COOH for a period of 1/2 h. and then 

washed once more with double distilled water until the wash water was colorless. Later it was dried at 

353 K overnight. The dry sorbent is labelled as pretreated husk by NaOH (PH-NaOH).  

Last but not least, hybrid biosorbent was done. The PH-P was mixed with Saccharomyces cerevisiae 

because of that S. cerevisiae is known as an efficient biosorbent [12] in a single system. The yeast was 

bought from local market. 20 g dry yeast was mixed at 1 L sterilized water. 3 ml of this yeast solution 

and 0.5 g PH-P in 15 ml sterile water were put in each vessel. The vessels were shaken at 100 rpm at 

room temperature during 18 h (Orbital shaker, JSR, JSOS – 700). After shaking, these vessels made 

dry in oven (NÜVE FN500P). The sorbent, is labeled “PH-Y” in the study. 
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2.2 Adsorption experiments  

The batch sorption method was carried out 0.5 g of PH with 150 ml of the original wastewater in 250 

ml Erlenmeyer flasks at a room temperature of 293 K. Each experiment was performed in duplicate 

and the mean value was determined in order to ensure quality assurance. 

2. 3. Analysis 

The real textile wastewater got from Denim Company in Kayseri, Turkey. According to the Standard 

Method, characteristics of real cotton textile wastewater were determined [25]. COD value of the 

wastewater was determined by closed reflux (colorimetric) method (Standard Method 5220D). TOC 

was measured by TOC Shimadzu TOC-L. pH, salinity, conductivity and TDS (Total Dissolved Solid) 

were determined using a Bench Top Water Quality Meter, AZ86505.  

Fresh potato husk containing 89.42% humidity was kindly provided by the Ahlat region, CHN 

elemental investigation was done with the CHN Perkin-Elmer M CHNS/O Analyzer. The CNH ratio 

of the PH was found to be 42.3, 7.1 and 2.3, respectively.  

3. Results and discussion 

In this study, the characterization of wastewater of a denim factory operating in Kayseri province was 

investigated. As outline in table 1, the investigated wastewater was basic and high contaminant. This 

value quite compatible with the range reported in the literature (Yükseler et al., 2017, Töre and Güngör 

2011, Yigit et al., 2009)  (Table 1). 

Since  the  strict  effluent  limitations,  the  wastewater  of  the  plant  needs  effective  treatment  to  

obey with the standards, similar to other textile wastewaters. 

Table 1. Characteristics of denim textile wastewater 

Component In this study Töre and 

Güngör(2011) 

Yükseler et 

al. (2017) 

Yigit et al., 

(2009) 

pH 8.88±0.15 5.8-6.5 11.3 - 

Conductivity (mS.cm-1) 1.5±0.3 2.5-3.5 18 1.5-9.4 

Salinity (ppt) 0.75±0.02 - - - 

Total Dissolved Solids, 

TDS (mg/l) 

727±5 1600-2110 6236 798-4720 

Total Solid, TS (mg/l) 825±18 - - - 

Chemical Oxygen Demand, 

COD (mg/l) 

1675±27 1200-1577 1863 686-2278 

Total Organic Carbon, TOC 

(mg/l) 

2439.5±25 - - - 
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Figure 1 shows that four different pretreatments are not affect pH level of the effluent wastewater. 

Similarly, particles size of the pretreated husk is not significant effect to removal of the TDS, 

conductivity and salinity. On the other hand, Figure 1 indicates that COD removal is more 1.5-1 mm 

particle size of the pretreated husk than smaller particle size of the pretreatments. It can be concluded 

that potatoes husk may be given some carbohydrate, such as sugar, starch, on the water. Therefore, 

removal capacity of the organic material in the original wastewater looks like less by small particle of 

the pretreated husk than by big size of the pretreated husk.  

Figure 1 also shows that pretreated husk by NAOH has more removal capacity than others. Probably, 

pretreatment by NaOH solution has given damage on lignocellulosic biomaterial that is given more 

sorption area. Even the sorption process of the pretreated husk by NaOH was achieved more COD 

removal than others, it is not still provide discharge limits of industrial wastewater regarding “Water 

Pollution Control Regulation" (2004). Therefore, this wastewater should be treating by other sorbent 

or other process such as nanofiltration, reverse osmosis (Amar et al., 2009).   

 

     

        

 

Figure 1. Changing of the wastewater characterization after sorption process (Reaction temperature 

of 25 °C, agitation speed of 150 rpm and the reaction time of 24 h) 
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4. Conclusions 

Because of water sources supply problem in all over the world, wastewater treatment depending on 

characteristics of wastewater should be researched and evaluated particularly in industrial facilities. In 

this work, the characterization of the original wastewater of a denim production factory operated in 

Central Anatolia was investigated in the study. In addition, an experimental study about the utilization 

of potato husk (PH), an agricultural residue, for the removal of the COD from the real textile 

wastewater was performed. Potato samples used in the study were subjected to several pretreatments: 

various particle sizes, chemical treatment with NaOH, yeast treatment and autoclave treatment. 

According to the data obtained, the efficiency of the COD removal was determined as NaOH treated> 

Yeast treated> Physical treated> Autoclave treated>Untreated. However, any of pretreated husks as 

sorbent was not remove the COD sufficiently. Hence, the textile wastewater from denim factory should 

be treated by other sorbents or other process.    
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ABSTRACT 

Nanoflowers have aroused the interest of scientists due to the topographic features of nanolayers, the 

special location of which allows a higher surface-to-volume ratio compared to classical spherical 

nanoparticles, thereby significantly increasing the efficiency of surface reactions for nanoflowers.  

In this study, Spinel-Fe magnetic nanomaterials (Fe3O4 NMs) and Fe3O4 NMs-catalase-Cu2+ hybrid 

nanoflowers were prepared.  Hybrid nanoflowers were synthesized using Fe3O4 NMs-catalase and Cu2+ 

ions as well as PBS solution. The synthesized Fe3O4 NMs-catalase-Cu2+ hybrid nanoflowers (N-hNFs) 

were characterized by their morphology and chemical point of view by using different techniques such 

as SEM, FTIR, EDX, and XRD.  

Keywords: Iron (II, III) oxide, Nanomaterials, Hybrid Nanoflowers, Catalase, Copper (II) ion 

 

INTRODUCTION 

Enzyme-inorganic hybrid nanoflower is a new material found in recent years [1- 3]. These hybrid 

materials have some advantages such as high specific surface area, enhanced catalytic activity and 

stability, etc [4, 5]. However, in continuous catalytic reactions, the seperation procedure of enzyme–

inorganic hybrid nanoflowers is difficult,  they need to be separated by centrifugation. Magnetic 

nanoparticles are most easily separated materials, so they have been widely used in enzyme 

immobilization studies [6, 7]. 
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In this study, Spinel-Fe magnetic nanomaterials (Fe3O4 NMs) were prepared and defined as an efficient 

catalyst then catalase enzyme was added to our product. In this way, magnetic catalase-Cu2+ 

(Catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) hybrid nanoflowers were prepared. The synthesized 

catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers were characterized by their morphology and chemical 

point of view by using different techniques such as SEM, FTIR, EDX, and XRD.  

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Chemicals 

Catalase enzyme and Copper (II) sulfate pentahydrate (CuSO4·5H2O) were obtained from Sigma–

Aldrich. Salts (NaCl, KCl, Na2HPO4, KHPO4, CaCl2·2H2O, MgCl2·6H2O) used in PBS preparation 

were obtained from Sigma–Aldrich. The FeCl3.6H2O, FeSO4.7H2O, 2-propanol, acetone and NaOH 

chemicals were purchased from Sigma-Aldrich. In all experiments, pure water was used. 

2.2. Preparation of Spinel-Fe Magnetic Nanomaterials (Fe3O4 NMs) 

The fabrication of Spinel-Fe magnetic nanomaterials (Fe3O4 NMs) was carried out by co-precipitation 

of Fe(II) and Fe(III) salts. In typical reaction, FeCl3.6H2O (1.35 g) and FeSO4.7H2O (0.7 g) salts were 

dissolved with pure water (10 mL) and the mixture is stirred for 1 hour with NaOH solution additive 

(2M) at ambient temperature. After the desired time, the Fe3O4 nano material was filtered and washed 

by water, 2-propanol and acetone.  

2.3. Synthesis of Magnetic Catalase-Cu2+ (Catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) Hybrid Nanoflowers 

Magnetic catalase-Cu2+ (Catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) hybrid nanoflowers were synthesized using Fe3O4 

NMs, catalase and Cu2+ ions as well as PBS solution. The synthesis of magnetic hybrid nanoflowers 

was accomplished using a modified method [1, 3]. First, a 120 mM CuSO4 stock solution in ultrapure 

water was freshly prepared. Then, 60 μL of CuSO4 stock solution was added to 8 mL of 10 mM PBS 

solution (pH 6), containing 0.02 mg mL−1 catalase, 2 mg Fe3O4 nano material. This final mixture was 

vigorously agitated, and was then left undisturbed for incubation for 72 hours at +4 oC. After 

incubation, the growth process of magnetic catalase-Cu2+ hybrid nanoflowers was complete and the 

mixture was centrifuged to obtain a precipitate. The collected magnetic hybrid nanoflowers powder 

was washed at least 3 times with water and centrifuged at 10.000 rpm for 20 min in order to remove 

unreacted components. Finally, the hybrid nanoflowers precipitates were dried under vacuum at room 

temperature. 
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2.4. Characterization of Magnetic Catalase-Cu2+ (Catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) Hybrid 

Nanoflowers 

The morphologies of the synthesized catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers were evaluated 

with a Scanning electron microscopy (SEM) (ZEISS EVO LS10).  The crystal structures of these 

magnetic hybrid nanoflowers were determined using X-ray diffraction analysis (XRD) (BRUKER 

AXS D8). Energy-dispersive X-ray (EDX) (ZEISS EVO LS10) was used for determine weight and 

atomic percentage of Cu, Fe, N, P, O, Cl element in catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers. The 

chemical structure of catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers was analysed with a Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) spectrum (Perkin Elmer Spectrum 400). 

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1. Characterization of Magnetic Catalase-Cu2+ (Catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) Hybrid 

Nanoflowers 

The preparation methods of Spinel-Fe magnetic nanomaterials (Fe3O4 NMs) and magnetic catalase-

Cu2+ (Catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) hybrid nanoflowers were mentioned in sections 2.2. and 2.3., 

respectively.  The prepared catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) hybrid nanoflowers were studied by SEM to 

evaluated their morphology. As seen in Figure 1, the prepared catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4) hybrid 

nanoflowers were spherical and porose. 

 

 
 

 

Figure 1. SEM images of catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers (pH:6) 
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The chemical structure of catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers was evaluated by using 

FTIR. From the Figure 2, the characteristic peaks of catalase /Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers 

can be seen. 

 

 

Figure 2. FTIR spectra of catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers  

 

The element analysis of the synthesized catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers was carried out 

by EDX.  As shown in Figure 3, the presence of Cu, Fe, P, O, and N metals in the 

catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers was confirmed by the EDX technique. 

 

Figure 3. EDX analysis of catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers  

 

As shown in Figure 4., the XRD pattern of the catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers was 

sharp and strong, which fits that of Cu3(PO4)2.3H2O. 

Page 426



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

 

Figure 4. XRD analysis of catalase/Cu3(PO4)2/Fe3O4 hybrid nanoflowers  
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ABSTRACT 

Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells are an important alternative energy source in which 

the chemical energy of hydrogen is converted directly and cleanly into electrical energy. Since the 

implementation and dissemination of these systems will be possible with some improvements, studies 

on this issue are progressing intensively. Obtaining more energy from PEM fuel cells and improving 

fuel cell performance will be in line with the improvement of the components that make up the fuel 

cell. The membrane electrode assembly (MEA) constituting the main part which we call PEM fuel cell 

is a triple structure consisting of two electrodes (anode & cathode) and polymer electrolyte membrane 

placed between these electrodes. The electrodes are prepared with a catalyst layer (CL) built on a 

carbon-based porous structure called a gas diffusion layer (GDL). GDL, which provides the passage 

of reactant gases to the catalyst layer, consists of two parts, the macroporous backing layer (MPBL) 

and the microporous layer (MPL). Thanks to its smaller porous structure, MPL forms a transition region 

between CL and MPBL, which helps both transfer the reactant gases to catalytically active sites and 

transfer the water produced by the reduction reaction to the outside of the cell. MPL is generally a 

carbon-based layer containing hydrophobic material. 

Carbon black, which is electrically conductive as the carbon source, is highly preferred when forming 

the MPL layer. However, the operating conditions of the PEM fuel cell cause this carbon-based layer 

to corrode over time. Therefore, in this study, it is envisaged to use chemically resistant carbon 

nanotubes (CNTs) instead of carbon black in MPL. The CNTs were functionalized with some polymers 

to provide a homogeneous MPL layer. The prepared functionalized CNTs were tested physically and 

electrochemically for the PEM fuel cell. 

Keywords: Carbon Nanotubes, Functionalization, Polymer, Microporous Layer, PEM Fuel Cell 

 

INTRODUCTION 

The rapid consumption in the fossil fuel based energy resources led researchers to find alternative 

energy sources all over the world. In this sense, polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell is an 

clean energy converter system which the chemical energy of the hydrogen fuel is converted to the 

electrical energy. The commercialization of the PEM fuel cell systems is hindered by some issues such 

as the high cost of the materials (particularly high cost of platinum catalyst), durability of the 

components, water management, the necessity of the fast respond to the continuous start-stop operation 
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etc. Each problem needs to be addressed for the application of PEM fuel cells in transportation and 

daily-life instruments [1].  

The membrane electrode assembly (MEA) is a triple structure and called as heart of the PEM fuel cell. 

The anode and cathode electrodes were simply hot-pressed the opposite sides of the polymer electrolyte 

membrane in order to construct MEA structure. The electrodes include the catalyst layer (CL) for 

occuring the electrochemical reactions and gas diffusion layer (GDL) for the transportation of the gas 

phase reactants. The GDL is formed with two main parts: Macroporous backing layer (MPBL) and 

microporous layer (MPL). MPL has porous structure in micrometer level and places between the CL 

and MPBL. It is essentially important for providing the water management in the cell. The liquid water 

as a byproduct of electrochemical reduction reaction, must be removed from the cell due to the risk of 

clogging of the gas phase reactant pathways. At that point, MPL works as a pump and facilitate the 

water removal from the cell via its microporous structure and hydrophobic property [2].  

There are a lot of studies about the effective role of the MPL on water management [3],[4],[5]. The 

hydrophobic polymers were frequently used in the MPL content for enabling the proper water content 

in the cell. Park et al. used the polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer at various amount (10-40 wt. 

%) in MPL in order to control water removal from the cell. The maximum cell performance was 

obtained with the 20 wt. % PTFE amount. It was revealed that 20 wt. % PTFE helps for the setting 

optimum conditions for water management [6]. Latorrata et al. tried three different hydrophobic 

polymers in MPL on the purpose of replacing the conventionally used PTFE polymer. They obtained 

the higher maximum power density values with these new MPLs according to the MPL prepared with 

PTFE polymer [7]. Another important point related with the MPL content is carbon source. Carbon 

contributes to the electrical conductivity of the MPL. Although commercial carbon black is mostly 

preferred, different carbon sources are also being tested in MPL structure. Because, carbon black is 

prone to the degradation over time due to the fuel cell harsh environment. Carbon derivatives that can 

withstand the cell environment for a longer period of time will be more functional for durability issue 

of PEM fuel cell. 

Carbon nanotubes (CNTs) are generally known to have high electrical conductivity, large surface area 

and good chemical stability [8]. These materials have been mostly considered as catalyst support in 

literature. There are comparatively less studies on the utilization of carbon nanotubes in MPL structure. 

Lin et al. investigated the effect of MPL consisted with composite carbon materials (acetylene black 

and multi walled CNTs) on the PEM fuel cell performance. They found the MPL included the 1:4 

mixing ratio of the acetylene black : multi walled CNTs provided the maximum power density value. 

They indicated that addition of CNTs to the MPL, improve significantly the PEM fuel cell performance 

[9]. Kannan et al. developed the in-situ grown MPL composed of CNTs by chemical vapor deposition. 

It was stated that this new MPL provide the better mechanical durability and higher fuel cell 

performance at elevated temperature although no hydrophobic agent was used [10]. In order to facilitate 

the use of CNTs in different applications, the functionalization of them with different substances is 

also possible. Kim et al. claimed that functionalization of the pristine CNTs with oxygen atom 

including functional groups provide the better structural stability [11]. Vinayan et al. [12] deposited 

the platinum and platinum-cobalt alloy nanoparticles over the functionalized multi walled CNTs. The 

catalyst nanoparticles were uniformly dispersed over this support material. The highest power density 
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value was recorded as 798 mW cm−2 with the platinum-cobalt alloy catalyst supported with 

functionalized multi walled CNTs.  

In this study, the use of CNTs in MPL structure is based on a different way. Two different commercial 

CNTs were functionalized with different polymers such as polypyrrole (PPy), polyvinylpyrrolidone 

(PVP) and polydimethylsiloxane (PDMS). These functionalized CNTs were evaluated as carbon source 

of the MPL. The effect of these CNTs on the PEM fuel cell performance was also investigated beside 

some physical characterizations.  

 

EXPERIMENTAL METHOD 

Purification of the Carbon Nanotubes (CNTs) 

Two different types of multiwalled CNTs with diameter 9.5 nm and 6-9 nm were used and called as 

CNT-1 and CNT-2 respectively through the study. Firstly, each of CNTs was weighed as 2.5 g. 50 mL 

of concentrated (98 %) H2SO4 and 50 mL of HNO3 (37 %) were added to 150 mL of distilled water 

and the 2.5 g CNTs was separately added to this 250 mL mixture. The solution was kept in ultrasonic 

bath for 30 min. CNTs were washed with distilled water using filter paper. This process was carried 

out until arrival pH 3.5 after approximately 3 filtration stages. The filter papers were kept at 100°C for 

24 hours and dried. The ultimate CNTs were ground in mortar. 

Functionalization of the Carbon Nanotubes (CNTs) 

Carbon nanotubes functionalization process was inspired by the study of Oh et al [13]. In brief, 200 

mg of the CNTs were added to 20 mL of ethanol and sonicated for 3h at room temperature to disperse 

the CNTs. The appropriate amount of functionalization material (PPy, PVP and PDMS) dissolved in 

ethanol was added to the above suspension followed by stirring for 30 min. Then ammonium persulfate 

(APS) aqueous solution (0.06 mol/L) was slowly added to the suspension. The process was carried out 

for 24 h with constant mechanical stirring. Afterwards, the nanocomposite materials were filtered and 

washed with a large amount of water and ethanol to remove residual oxidant. The obtained black 

powder was dried under vacuum at 40°C for 24 h.  

 

Preparation of the Membrane Electrode Assembly (MEA) 

The proper amount of the functionalized CNTs were used in the MPL ink solutions as carbon sources 

and applied on blank GDL (Freudenberg, X0090 IX92 CX316) via brushing. The ultimate CNTs were 

dissolved in 2-propanol in order to form MPL ink. The total CNT loading was set to the 1 mg/cm2 GDL 

area. The prepared MPLs were considered as cathode electrodes MPLs and called as given in the Table 

1. Subsequently, CL was constructed over the MPL via spraying the solution of Pt/C (Tanaka, 67 wt. 

% Pt), Nafion ionomer solution, 2-propanol and distilled water. The cathode electrodes were finished 

after applying the CL ink at proper amount. The commercial GDL with MPL was used at the anode 

electrode for all the prepared MEAs. The CL was also prepared over this GDL with same recipe at the 

cathode electrode. Complete anode and cathode electrodes were simply hot-pressed to the both sides 

of polymer electrolyte membrane and finally MEAs were obtained.  
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Table 1. Nomenclature of the MPLs 

Functionalization Material 

MPL-1 CNT1-PPy 

MPL-2 CNT1-PVP 

MPL-3 CNT1-PDMS 

MPL-4 CNT2-PPy 

MPL-5 CNT2-PVP 

MPL-6 CNT2-PDMS 

 

Characterization 

The surface areas and pore volumes of the functionalized CNTs were determined by Brunauer-Emmett-

Teller (BET) method. Scanning electron microscope (SEM) images were taken for observing nanotube 

structure and surface morphology of the CNTs. The contact angles of the MPL surfaces prepared with 

the functionalized CNTs were obtained with the optical tensiometer. Thus, hydrophobicity of the MPL 

surfaces were checked. Electrochemical characterization of the MPLs composed of functionalized 

CNTs were conducted by using PEM fuel cell test station.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 2. shows the BET analysis results of the functionalized CNTs. The surface areas of the pristine 

CNT-1 and CNT-2 were determined respectively as 242.1 and 275.9 m2/g. According to the results, 

the highest BET surface area of the functionalized CNTs was belong to the CNT-1 PDMS sample with 

the 219.7 value. The result that is valid for all samples is that the surface area of the both pristine CNTs 

was reduced as a result of functionalization.  

 

The larger micropore volume was seen in the CNT-1 PDMS sample once again. This result also 

validates the highest BET surface area of the sample. Although the large surface area is desirable 

property, the excess micropore volume may complicate the transfer of gaseous phase reactants to the 

CL [14].  

Table 2. BET analysis of the functionalized CNTs  

Sample BET  

Surface Area  

(m2/g) 

BJH Adsorption 

Pore Volume 

(cm3/g) 

Micropore  

Volume  

(cm3/g) 

BJH Adsorption  

Pore Width  

(nm) 

CNT-1 PPy 136.2 0.594699 0.002257 20.45 

CNT-1 PVP 157.1 1.251082 0.007029 30.57 
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CNT-1 PDMS 219.7 1.888501 0.013577 31.96 

CNT-2 PPy 161.3 0.686965 0.000056 19.32 

CNT-2 PVP 141.0 0.731798 0.001846 22.77 

CNT-2 PDMS 183.1 1.264567 0.004940 25.59 

 

   

 

 

   

Figure 2. SEM images of the functionalized CNTs 

top (left to right): CNT-1 PPy, CNT-1 PVP, CNT-1 PDMS  

bottom (left to right): CNT-2 PPy, CNT-2 PVP, CNT-2 PDMS  

The SEM images of the functionalized CNTs were demonstrated through the Figure 2. As can be seen 

from the all images, tubular structures of the CNTs are eaisly detected. Additionally, it can be noticed 

that polymers used for functionalization covered the CNTs [15]. 
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Figure 3. Water droplet images of the MPL surfaces prepared with functionalized CNTs 

top (left to right): CNT-1 PPy, CNT-1 PVP, CNT-1 PDMS  

bottom (left to right): CNT-2 PPy, CNT-2 PVP, CNT-2 PDMS  

 

Figure 3. shows the water droplet images on the MPL surfaces prepared with functionalized CNTs and 

Table 3. shows the related static contact angle values of the water droplets. Sessile drop method was 

used for the measurement of contact angles. According to the results, all of the MPL surfaces have 

varying degrees of hydrophobic property. CNT-1 PDMS, CNT-2 PPy and CNT-2 PDMS MPLs are 

close to being superhydrophobic surface with their contact angle values of close by 150º. 

Table 3. The static contact angle values of the MPL surfaces 

MPL Average Contact Angleº 

CNT1-PPy 134.7 

CNT1-PVP 128.0 

CNT1-PDMS 144.6 

CNT2-PPy 149.7 

CNT2-PVP 130.7 

CNT2-PDMS 145.0 

 

Figure 4. shows the polarization curves of the cells contain the MPLs with functionalized CNTs. CNT-

2 PDMS sample exhibited the superior performance in comparison to the other MPL samples. The 

maximum current density value was obtained as 314.97 mA/cm2 with CNT-2 PDMS. It was recognized 

that fuel cell performances of all functionalized samples of the CNT-2 was better than that of the CNT-

1. CNT-1 PDMS has the largest surface area however the second worst performance was belong to the 
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this sample. This can be attributed to the high resistance value due to the high micropore volume of the 

CNT-1 PDMS. In both types of CNTs, the samples functionalized with hydrophobic PDMS gave the 

better results according to the their counterparts.  

 

Figure 4. Polarization curves of the cells contain the MPLs prepared with functionalized CNTs 

CONCLUSION 

Utilization of CNTs in MPL content can be facilitated with functionalization them with different 

materials in order to prevent their agglomeration. In this regard, two types of commercial CNTs were 

functionalized with PPy, PDMS and PVP materials. The highest surface area and micropore volume 

were determined with CNT-1 PDMS sample. The hydrophobic property was provided for all the 

prepared MPL surfaces. CNT-2 based samples provided better cell performance according to the CNT-

1 based ones because pristine CNT-2 has smaller micropore volume than CNT-1, hence effective 

reactant transfer is carried out through cell operation. The highest PEM fuel cell performance was 

achieved with the CNT-2 PDMS. Functionalized CNTs are promising carbon source in MPL content 

and the performances can be more developed with some experimental modifications. PDMS polymer 

was found to be the best for functionalization. 
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ÖZET 

İnsanoğlu, tarihin başlangıcından beri doğaya bağımlı ve kaynakları tüketen bir gelişim süreci 

içerisindedir. Diğer ihtiyaçlarımız gibi giyinmek için de benzer güdüler ile hareket ederek en basit 

yüzey oluşturma teknikleri ile tekstil serüveni başlamıştır. Kültürün, coğrafyanın ve iklimin etkisi ile 

farklı ürünler için doğal içerikli lif tüketimi 19.Yüzyıla kadar devam etmiştir. Rejenere selüloz 

liflerinin tekstil endüstrisine katılımı ile değişim rüzgârı başlamış ve özellikle 1950 sonrası petrol türevi 

liflerin üretimi ile doğal lif içeren ürünlerin üretim oranlarında ciddi düşüşler başlamıştır.  Gelişmiş 

ülkelerin önderliğini yaptığı sentetik lif üretimi hem lif tipi hem de üretim oranları ile doğal liflerin 

neredeyse üç katı seviyelerine çıkmıştır. Özellikle PES lifinin yıldızlaştığı bu süreçte, doğal liflerin 

gücünü aldığı tarımsal üretimden bağımsız oluşu ve modifiye edilebilir fiziksel ve kimyasal yapısı ile 

sentetik lifler her üründe kullanılan lif kaynağı haline gelmiştir. Doğal liflerin sahip olduğu lif boyu, 

lif inceliği, tek tip lif kesiti şekli gibi sınırları olmayan sentetik lifler ile hayal gibi görülen özellikler 

tekstil ürünlerine kazandırılmıştır. 

Genel nüfus ve fonksiyonel ürünlere olan talep artışı gibi nedenler ile sentetik liflerin hükmettiği bir 

sektör haline dönüşen tekstil endüstrisi, doğaya verilen zarar açısından da göz ardı edilemeyecek bir 

konuma yükselmiştir. Sentetik lif üretiminde kullanılan hammadde, işlenmesi esnasındaki kimyasal 

prosesler ve su kullanımı gibi doğa açısından problem yaratan üretim süreçlerinin yanı sıra oluşan 

artıkların yok edilmesi için gerekli sürenin çokluğu da ekstra sorun oluşturmaktadır. Son yirmi yılda 

oluşan çevre kirliliği konusundaki hassasiyet ve doğa dostu üretim akımları tekstil sektörünü de 

etkilemekte ve talep edilen ürünlerde ekolojik hassasiyet aranılan bir özellik haline gelmiştir. Ekolojik 

üretim trendine karşılık olarak en güvenli liman yeni nesil doğal lif uygulamaları olmaktadır. 

Gerçekleştirilen bu çalışma da geleneksel doğal lif üretiminde oluşan modernleşmeler, doğal liflere ait 

yeni kullanım alanları ve yeni kaynaklar kullanan yeni nesil lifler ile ilgili bir araştırma ele alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Tekstil sektörü kaynaklı çevre kirlilikleri, doğa dostu tekstil, yeni nesil doğal 

lifler, ekolojik ve sürdürülebilir lif kaynakları.  

ABSTRACT 

Since the beginning of history, human beings have been in a developmental process dependent on 

nature and consuming resources. Textile adventure started with the simplest surface forming 

techniques by acting with similar motives to dress like our other needs. The fiber consumption for 

different products continued until the 19th century with the influence of culture, geography and climate. 

The wind of change started with the participation of regenerated cellulose fibers in the textile industry. 

After 1950 the production of oil-derived fibers began and the production rates of natural fiber-
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containing products began to decline significantly. Synthetic fibers produced in developed countries 

have reached almost three times the level of natural fibers in terms of production rates. Due to the 

different production techniques and the modifiable physical and chemical structure, synthetic fibers 

have become the source of fiber used in each product. They do not have limitations such as fiber length, 

fiber fineness, uniform fiber cross-section shape and the textile products with superior properties are 

easily obtained with them. 

The textile industry has become a sector dominated by synthetic fibers due to the high world population 

and the increase in demand for functional products and has reached a position that cannot be ignored 

in terms of damage to nature. In addition to the nature-causing production processes such as the raw 

materials used in the production of synthetic fibers, chemical processes and the use of large amounts 

of water, the abundance of time required for the elimination of residues is also an extra problem. 

Sensitivity to environmental pollution and environmentally friendly production trends in the last two 

decades have also affected the textile sector and ecological sensitivity in textile products has become 

a demanded feature. In response to the ecological production trend, the safest port is the new generation 

of natural fiber applications. In this study, modernization of traditional natural fiber production, new 

usage areas of natural fibers and a new generation fiber using new sources are investigated. 

Key words: Environmental pollution from textile sector, environment friendly textile, new generation 

natural fibers, ecological and sustainable fiber sources. 

1.INTRODUCTION 

The class of plants is the most populous group and is an essential element for the survival of our 4.5 

billion-year-old planet. In addition to oxygen production, which is the building block of oxygen 

respiration used by many living beings in energy production, it is inevitable that a plant-dependent 

ecosystem will be formed wherever they are with their special abilities. Like other living creatures, 

people realized their potential and became the superior by domesticating the plants with the agricultural 

revolution. As in the beginning, plants or plant-based products are used today in countless areas, from 

shelter to food, from garment format to industrial applications. This resource-consumer relationship, 

which has brought an end to many plant species throughout history, continues to be more lethal in 

terms of plants (Debnath, 2016). 

One of the main uses of plants is textile products. Although the records of clothing made of animal-

derived leather and hair are quite old, the oldest known plant fiber used textile product dates back to 

7000 BC and is a piece of clothing woven using linen found in Çatalhoyuk. Especially in Mesopotamia 

and Egypt, linen and hemp containing textile products are found and the best known of them are the 

linen bandages for the pharaoh mummies. In the 1500s, spinning and weaving processes were started 

to be used for the production of cotton fiber-based garments, especially in India. Raw material 

dominance of plant fibers in the textile sector was shaken by the production of regenerated cellulose 

fibers at the end of the 1800s. The place of plant fibers in the raw material step was pushed downwards 

with the effect of synthetic fibers produced in the middle of the 1900s (Schwarz and Kovačević, 2017). 

2. DEVELOPMENTS IN COTTON FIBERS 

Cotton fiber, the flagship of plant-derived textile fibers, is one of the most well-known examples of 

industrial agricultural products that have been cultivated in various regions of the world for centuries. 

According to the data of 2018, cotton fiber, which is grown in 2.3% of arable agricultural areas in the 

world, has a share of 24.4% among all the fibers produced in the world textile fiber sector. The potential 
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of cotton fiber has been an important economic, social and ecological factor in the world for thousands 

of years and this effect continues today (Opperskatski et al., 2019). 

For cotton, which is a natural fiber, the first thing that comes to mind is that it should be an ecologically 

innocent agricultural product. The first thing that comes to mind for cotton is that it should be an 

ecologically innocent agricultural product because it is a natural plant fiber. However, due to the need 

for textile products and economic gain concerns in parallel with the increase in the world population, 

cotton plant production has been modernized and natural balances for further production have been 

deliberately disrupted (Jan, 2009). Around the world, about 14% of pesticides are used in cotton 

production, and the effects of other artificial fertilizers and supporting chemicals are not included 

(Kelley, 2017) . Thousands of years old cotton seed species have been restructured and transformed 

into hybrid species in order to be suitable for the geography and climate in which they are produced. 

For cotton fiber, which is the primary agricultural product of many countries, all methods have been 

used regardless of the balance of the ecosystem in order to generate more income due to its economic 

value. Due to the effects of unconscious agricultural operations and ecological production ideas that 

have emerged around the world, cotton agriculture has become a sector that attracts reactions and it is 

inevitable to make various arrangements globally. Since 1990s, various practices have been put 

forward under the leadership of some international institutions for cotton fiber production affected by 

climate changes triggered by global warming (Muthu, 2017). 

2.1. Genetically Modified Cotton Fiber 

Genetically modified plant applications have generally been used commercially for industrial plants 

for about 30 years. More than 18 million farmers are growing legally genetically modified plants in 

more than 30 countries around the world due to benefits such as increased yields, adaptation to 

changing climatic conditions and protection against pests. Genetically modified cotton fiber, called BT 

cotton, is among the top three in the genetically modified agricultural crops worldwide with a 

cultivation area of 0.34 billion hectares between 1996 and 2017. According to 2017 data, BT cotton 

varieties are grown in 14 countries including India (11.8 million hectares), USA (4.6 million hectares), 

Pakistan (3 million hectares) and China (2.8 million hectares) (Gurry et al., 2019; ISAAA, 2017).  

BT cotton was obtained by transferring the genes of Bacillus thuringiensis bacteria to cotton fiber. The 

first-generation BT cotton fibers are designed to grow types that will be effective on certain groups of 

insects and require less pesticide application. The other generation has been supported with the function 

of increasing the resistance against weeds. Nowadays, hybrid types have been developed and produced 

for species that have both features and are more resistant to climate change (Hardee et al., 2000). There 

is often a negative perception for genetically modified applications that aim to obtain a substantially 

superior cotton plant. Although it is an advantageous option for the ecosystem, such as the use of less 

pesticides, it is thought that other plants and animals are at risk of being genetically modified by 

secondary effects. In parallel with the developments in biotechnology, there is hope in the future to 

produce cotton plant types that are free of these risks and have different characteristics (Andow, 2008). 

2.2. Better Cotton Certification Program 

It is a very complex source of raw materials for the textile industry due to the different production 

standards set by each producer country for the cotton fiber produced around the world. In addition, 

differences in agricultural activities and damage to the environment should be taken into consideration. 

In order to eliminate these problems, there is a need for a comprehensive quality management system 

covering the process of reaching cotton companies from cotton production in the field. The BCI 

Sustainable Cotton Program, the largest cotton cultivation practice in the world, was established in 

2005 with the support of global textile companies and global non-governmental organizations. BCI is 
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an improvement program that includes training and certification programs for farmers, such as less 

water, pesticides and supporting chemicals, higher quality fiber production and agricultural production 

that does not harm soil and ecosystems. In addition, BCI is a comprehensive process in the textile 

sector, which includes issues such as determining quality standards for cotton fibers, measuring quality 

levels and quality certification. After the first Better Cotton certified fiber production started in 2010 

in Brazil, India, Mali and Pakistan, it has reached more than 2.2 million certified farmers in 21 

countries. Approximately 20% of the cotton fiber produced worldwide is produced with the Better 

Cotton certificate and this rate is estimated to reach 30% in 2020 (Better Cotton Initiative, 2019; Tyrell 

et al., 2017) 

2.3. Organic Cotton Fiber 

Organic farming practices have been implemented for the last 20 years against the dilemma arising 

from the damages of ecosystem by agricultural practices and the need for agricultural products. Organic 

cotton is one of the applications of organic agriculture which includes natural production processes 

instead of chemical applications of traditional production methods. OCS (Organic Content Standard) 

and GOTS (Global Organic Cotton Standard) are the most widely used certifications for organic 

applications in the process of growing cotton fiber. According to 2017 data, 0.51% of the cotton fiber 

produced worldwide has the status of organic cotton. Due to the high standards for organic production 

and the time it takes for the conversion of agricultural lands to remain low compared to other 

applications. Nevertheless, in recent years, production growth up to 10% has been achieved. Between 

2016 and 2017, there was an increase of 56% in the agricultural land organized for cotton fiber 

production worldwide. India and China are important countries in the production of organic cotton and 

Turkey (6.6% production increase in 2017) is located in the top five. It is predicted that organic cotton 

production process will become more efficient with increasing demand and sensitivity to organic 

agriculture in recent years and technological developments (Truscott et al., 2018; Tyrell et al., 2017). 

3. NEW USAGE FOR PLANT BASED NATURAL FIBERS: BIOCOMPOSITES 

Composite is a new type of material which is formed by combining two or more materials in order to 

gain superior and different properties than its own properties. It is a highly preferred method especially 

for technical uses where it will be subjected to physically and chemically demanding processes. The 

textile industry has close relations with many industrial production areas and uses raw materials that 

can form the internal structure of a composite such as fiber, yarn and fabric, and thus has the ideal 

conditions for composite production. Therefore, textile-based composites have a wide range of 

applications from simple applications such as insulating floors to complex applications such as 

automobile parts. Natural fiber reinforced composites are also one of the most preferred composite 

types. 

Lightweight and ecological structure is one of the main advantages of composites obtained by using 

plant based natural fiber. Natural fibers are known to have lower mechanical properties than synthetic 

fibers used in composite structures, especially fibers having high strength properties such as aramid 

and carbon fibers. However, these special fibers carry risks in terms of ecological life, such as air 

pollution caused by CO2 and other toxic gas emissions in both production and post-use processes, water 

pollution caused by chemical processes and solid waste form that cannot be destroyed naturally. For 

this reason, natural fibers are preferred in new generation composite products. The ecological structure 

relates not only to the natural fiber properties it contains, but also to the amount of energy required for 

composite production. For a nonwoven surface to be used for composite internal structure, the use of 

natural fiber instead of glass fiber creates 60-70% less energy requirement. Other advantages of plant 
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based natural fiber composites include low cost, recycling ability and sustainable agricultural 

production (El Messiry, 2017; Muthu, 2017). 

Bast fibers such as flax, hemp, jute and hemp are often preferred in composite applications. Due to its 

dense lignin structure, the bast fibers are better at break strength than other plant based natural fibers 

and their low elasticity makes them an ideal internal raw material for stable composites rather than 

conventional textile applications. In addition, these fibers, which grow in short periods such as 3 

months, are also very advantageous in terms of cost. Another frequently preferred type of fiber is sisal 

fiber. Sisal is a good option in terms of strength and flexibility, and it can be used in difficult conditions 

such as salt water. In new applications, composites are formed using fibers with different properties 

such as pineapple leaf and bamboo (Thyavihalli et al., 2019). 

The market size of plant-based natural fiber-reinforced composites was $ 3.36 billion in 2015 and $ 

4.46 billion in 2016. It is estimated that it will reach a volume of 6.5 billion dollars in 2021 and a 

growth rate of around 12% per year by 2024. Composite structures containing plant fibers are mostly 

used in automotive textiles, and the growth rates of this composites are progressing in parallel with the 

automotive sector. In 2005, the European Commission aimed to ensure that 85% of the materials used 

in the automotive industry were capable of recycling and in 2015 this target was raised to 95%. In 

addition, lower costs, lighter design possibilities and increasing environmentally friendly production 

strategies in the automotive sector in recent years increase the importance of composites made from 

natural fibers of plant origin. In addition, lower costs, lighter design possibilities and increasing 

environmentally friendly production strategies in the automotive sector in recent years increase the 

importance of composites made from natural fibers of plant origin. In general, the use of natural fibers 

in the construction of an automobile part is advantageous in terms of cost by 20% and by weight by 

30% (El Messiry, 2017; Peças et. al, 2018). Many automobile companies use these composites as 

interior surface coatings, especially in the door, roof and trunk compartment. Other applications are in 

the form of insulation panels in the construction and transportation applications such as trains, ships 

and airplanes, sport equipment used in especially winter sports and transport applications in the form 

of outer coverings for protection (Ilyas et al., 2019). 

4. NEW GENERATION ECOLOGICAL FIBERS IN COMMERCIAL USE 

Under the influence of different geographies and cultures, people benefited from the plants grown in 

their regions not only for nutritional purposes but also for other needs such as shelter, healing and 

dressing. Regionally grown plants are becoming easily accessible resources for the globalizing and 

shrinking world and attracting the attention of large masses. The increase in the demand for ecological 

products and the new generation of fashion trends created by cultural influences all over the world lead 

to the widespread use and commercialization of such special herbal products. Although they do not yet 

reach remarkable production and consumption rates, they still have the potential to become alternatives 

to known natural fibers. These special fibers, which have little and regional usage nowadays, can be 

used in many new fields in the future with new methods in both plant growing and breeding, fiber 

preparation and fiber properties improvement processes. 

4.1. Banana Fiber 

The banana plant had extraordinary growth characteristics and had a body that could reach 2-6 m height 

every year. Since these stems formed after the banana harvest have no value as nutrients and they are 

generally used as waste organic fertilizer or animal feed. Plant stem parts (pseudostem) can be used as 

stem fiber with cellulose, lignin and hemicellulose contents. Mechanical processes and alkali bath 

treatment technique for jute fibers are used to expose banana fibers. In general, banana fibers with a 
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bright appearance have good strength properties and better elongation at break than general bast fibers. 

Due to the jute-like thick and rigid fiber structure, the yarn form can be imparted by preferred spinning 

techniques in jute fibers and blended yarns can be produced with different bast fibers. In general, 

banana fibers are used in coarse woven fabric structures such as rugs and blankets. Specially produced 

fine-form fibers and regional special garments and accessories such as kimono with a bright appearance 

are also produced (Debnath, 2016; Muthu, 2017). 

4.2. Coconut Fiber 

Coconut plant is a tall tree that grows in tropical climates such as Brazil, India, Indonesia and the 

Philippines. The seed of this plant is a preferred raw material in the food, cosmetic and pharmaceutical 

sectors with the amount of oil contained in the nut structure. Coconut fiber (coir), is a seed fiber and is 

found in the outer layer of the fruit. Coir contains a high amount of lignin (45%) and is woody and 

very coarse. The outer layer contains dark brown thick fibers and the inner layer contains lighter 

colored fibers, Coconut fiber length varies between 4-15 cm. Generally, various alkali bath techniques 

are applied to soften the fibers separated from the seed by mechanical methods. Despite its woody 

structure, the strength properties of coconut fibers are quite low. However, it has 15-40% elongation 

capabilities. The air channels in the fiber content and the bulky structure of the fiber give special 

resilience ability. Due to its thick and hard fiber structure, it has traditional uses in home textiles in the 

form of rugs-like woven fabrics or decorative covering fabrics. Coconut fibers are used as ecological 

new generation geotextiles in soil stabilization and drainage applications and as erosion prevention 

nonwoven structures in agricultural applications(Singh, 2019; Thyavihalli et al., 2019). 

4.3. Nettle Fiber 

Nettle is a common species that grows in temperate climates with around 50 different species 

worldwide. Due to the special chemicals it contains, it has pharmaceutical, cosmetic and various 

industrial uses. Nettle fibers obtained from the body of the stinging nettle are made into usable fibers 

after various mechanical and chemical bath processes. Nettle fibers with flax-like strength and 

elasticity have a smooth fiber surface and large voids in fiber structure.  Nettle fibers, which are difficult 

in terms of spinnability due to the effect of the surface, can be spun into a mixture with other natural 

fibers. The real potential of nettle fibers, which can be converted into many types of textile products 

using hand spinning techniques especially in Nepal, is the ease of cultivation. It is an ideal raw material 

for ecological textile products with its suitable structure for many climates and poor-quality soil types. 

The characteristics of nettle fibers can be achieved by improving the plant with various modificat ions 

in the future to achieve better levels and provide the ideal fiber source for new applications (Debnath, 

2016; Muthu, 2017). 

4.4. Pineapple Fiber 

Pineapple plant is a juicy fruit that grows in tropical climates and is widely used in food industry. 

Pineapple fibers are obtained from leaves of about 30 pieces per plant, varying in length from 100 to 

150 cm. Leaves, which make up a large part of the plant, are in the status of natural waste after 

harvesting, as in the case of a banana plant. The fibers in the leaves are obtained in bright white and 

light cream color, thinner in jute fiber and similar in structure after various mechanical and chemical 

processes. Pineapple fibers, which have good strength properties when evaluated in terms of natural 

fibers, have disadvantages in terms of warping due to their thick structure. They, which are made spun 

by various additions to short and long fiber spinning techniques, are generally used as blends with 

natural fibers such as cotton or synthetic fibers such as polyester. In the homeland of the pineapple 

plant, such as the Philippines, handmade fibers are used to produce fabrics for decorative home textiles 

and local garments using thick woven fabrics. It also has commercial uses in the form of composite 
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panels with woven or nonwoven fabric and fiber blends with different contents (Debnath, 2016; 

Thyavihalli et al., 2019). 

4.5. Kapok Fiber  

Kapok plant is a perennial tree that grows in equatorial regions. Kapok fiber is in the form of fiber 

bundles surrounding the seed, such as cotton. They have fiber lengths ranging from 8-25 mm. It is a 

water-floating fiber with hollow structures (80% air content), thin fiber walls and very low density. 

Kapok fiber has hydrophobic properties due to its chemical structure, but also has oil absorbing 

properties. They, which have low capabilities even for natural fibers in terms of mechanical properties, 

are very difficult to spin with their very fragile structure. Successful yarn productions have been 

realized in different mixing ratios with blended cotton or synthetic fibers. It is generally used as filling 

material due to its antimicrobial formation, hydrophobic structure and low spinnability. However, it is 

a fiber type that has the potential to be used as composites by its thermal advantages and being very 

lightweight. Kapok fiber blends enable the production of textile surfaces which are advantageous in 

terms of cost and feature different properties. Although it is a natural fiber, it will continue to attract 

the interest of sectors such as automotive in the future with its very unique physical properties (Sinclair, 

2015). 

5. CONCLUSIONS 

Plant fibers are ancient sources whose use is as old as the history of mankind, bearing the traces of 

their cultures and often attributed to holiness. Thousands of years of dominance, although not felt today 

is still used in considerable amounts. The textile sector, which is formed by the petroleum-derived 

synthetic fibers, has become one of the actors of an irreversible ecological disaster with its production 

strategy with the increase in the world population and the differentiation of the demanded products. 

The necessity of re-evaluating the raw materials used for ecological and sustainable production and 

creating more environmentally friendly production inputs has become very important for textile as in 

every sector. Therefore, every fiber of plant origin has a significant potential. Improvements such as 

increasing the functionalities with the using technology and providing suitable forms for different 

application areas with new surface forming techniques increase the importance of plant based natural 

fibers. In the future, a new generation of natural fibers with synthetic fiber-like functional properties 

can be realized with the help of the processes of plant breeding and the improvement of the fiber 

properties. 
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ABSTRACT  

Recently, organic based electronic devices have been of great importance in today’s optoelectronic 

technology due to their properties such as ease of fabrication, wide range application. It can be 

achieved to improve and control of the electrical performance of manufactured device by inserting 

the organic interfacial layer at the interface. In this study organic based Schottky diode was fabricated 

with the phenol red as an organic interfacial layer. The current-voltage (I-V) measurements were 

performed under dark at room temperature. The electrical characteristics of fabricated device were 

determined from thermionic theory, and modified Norde’s function using current-voltage data.  The 

obtained results confirmed that the electrical property of the device related to the interface layer. The 

diode parameters and performance of device can be controlled by the inserting organic interlayer.  

 

Keywords: Organic interface, Barrier height, Ideality factor 

 

ÖZET 

Son zamanlarda organik tabanlı elektronik cihazlar, günümüzün optoelektronik teknolojisinde, imalat 

kolaylığı, geniş uygulama alanları gibi özellikleri nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Arayüzeye 

organik arayüzey katmanı eklenerek, üretilen cihazın elektriksel performansının iyileştirilmesi ve 

kontrol edilmesi sağlanabilir. Bu çalışmada organik bazlı Schkottky diyot fenol kırmızısı organik 

arayüzey katmanı ile üretildi. Akım gerilim (I-V) ölçümleri oda sıcaklığında ve karanlık ortamda 

gerçekleştirildi. Üretilen cihazın elektriksel özellikleri, termiyonik teoriden belirlendi ve akım-

gerilim verileri kullanılarak Cheung ve Norde fonksiyonu ile yeniden hesaplandı. Elde edilen 

sonuçlar, cihazın elektriksel özelliklerinin ara yüz katmanıyla ilgili olduğunu doğruladı. Diyot 

parametreleri ve cihazın performansı, organik ara katmanın yardımıyla kontrol edilebilir olduğu rapor 

edildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Organik arayüzey, Engel yüksekliği, Idealite faktörü 
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1. INTRODUCTION 

Organic materials are favored, because they allow for a low cost of device fabrication and the use of 

flexible substrates, thus enabling mechanically flexible devices. Recently, organic interlayer has been 

great interest in the field of organic electronics, because of its possible device application such as 

organic light emitting diode, photodiode, optical sensor and solar cell in optoelectronic technology 

(Gencer Imer and Temici, 2014). For many applications, available at this time organic materials do 

not provide satisfactory performance and stability, which hinders the possibility of a large-scale 

production. For instance, Karadeniz et al. (2013) prepared Al/p-Si diodes with and without rubrene 

layer deposited by using spin coating method. By analyzing the I-V and C-V measurements at room 

temperature they calculated the basic parameters such as ideality factor, barrier height and series 

resistance of the diodes with and without rubrene interlayer. The values of ideality factor were 1.51 

and 1.22 calculated from I-V measurements for Al/p-Si with and without rubrene interlayer, 

respectively. The estimated barrier height was found to be 0.649 eV and 0.771 eV for the diodes with 

and without rubrene layer, respectively. Al Oariny (2014) fabricated Al/p-FSS Schottky diode with 

Fluorescein Sodium salt as an organic interlayer. He analyzes the I-V and C-V measurements to 

calculate the electronic parameters such as barrier height, ideality factor and series resistance of the 

diode. The values were 0.305, 0.72 eV, 7.73 kΩ for ideality factor, barrier height and series resistance, 

respectively. Kilicoglu et al. (2014) prepared Al/p-Si diodes with pristine and 5wt% sorbitol-doped 

organic PEDOT: PSS interlayer. They reported that the value of barrier height for the diodes with 

pristine and sorbitol-doped PEDOT: PSS was higher compared to the value of barrier height of 

conventional Al/p-Si, because of the modification of the effective of barrier height by the organic 

interlayer. 

 

Kirsoy et al. (2015) fabricated Au/P3HT/n-GaAs Schottky diode. They investigated the electrical 

properties of the diodes at room temperature. By using current–voltage method they determined the 

electrical properties. The value of ideality factor was found as 2.45 and barrier height value was 0.85 

eV. They concluded that the diode exhibits non-ideal current–voltage behavior, and the electrical 

parameter of the diode is higher than the Au/n-GaAs Schottky diodes, and it shows rectifying 

behavior. Imer et al. (2016) fabricated organic-inorganic heterojunction by inserting an interlayer with 

three different thicknesses on the p-Si substrate. By spin coating method, the DMY thin film with 

different thickness was deposited on to the p-Si. Using I-V measurement at room temperature to 

investigate the electrical and photoelectrical properties of the devices was analyzed as a function of 

incident light intensity via solar simulator. C-V and G-V data were also used to calculate the electrical 

and photoelectrical properties. Thy reported that the Φb value of all heterojunction is higher than 

energy barrier of traditional Al/p-Si Schottky diodes and the ideality factor of all the devices was 

greater than one. The devices have strong response to the incident light intensity, and the fundamental 

electrical parameter can be controlled with the thickness of the interfacial layer at the MS interface. 

In this study, the role of interfacial layer of an organic dye which inserted in a metal-semiconductor 

diode to understand the effect of the organic interfacial layer on the performance of the diode, and its 
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electrical properties. The treatment is performed using spin coater to deposit the solution of the 

organic dye, and thermal evaporating method was used to form back contact layer, also front contact 

electrodes. Several calculation methods like current voltage (I-V), Norde and Cheung-Cheung are 

used to verify and prove the results, which show the performance and the electrical properties of the 

diodes.   

   

2. MATERIAL AND METHOD 

For the fabrication of the organic based on phenol red, the precursor solution was prepared using the 

isopropanol as a solvent. The back contact of the heterojunction was formed by evaporation of Al 

metal, followed by annealing at 570 oC during 3 min. In order to insert an organic interface layer, the 

precursor solution of   organic material was deposited on pre-cleaned p-Si substrate by spin coater at 

room temperature. And then, Sn circular top contacts with the diameter 1.5 mm were formed on the 

obtained organic interlayer/p-Si structure in vacuum system at the pressure of ~10-6 Torr. The current 

voltage measurements of diode were performed at room temperature using Keithley 2400 source 

meter in dark.  

 

3. RESULT AND DISCUSSIONS 

From these figures the experimental I-V characteristics exhibit a linear behavior in a semi logarithmic 

plot, from the I–V characteristics of the diodes indicate that the diodes exhibit rectifying 

behavior. Therefore, it can be assumed that the diodes behave as a Schottky diode and the thermionic 

emission TE theory can be used to calculate the electrical parameters of the diodes (Ozaydin and 

Akkilic, 2014). The rectifying factor R of the diodes were calculated from the ratio of measured current 

at 1V to that -1V, as listed in table (6.1). Through the relation given by 

 

      𝑹 =
𝑰(𝟏𝑽)

𝑰(−𝟏𝑽)
                                                                                                                         (3.1) 

 

According to the thermionic emission mechanism, the current versus voltage depends on I is expressed 

as follows.  

              

 𝑰 = 𝑰𝒐𝒆𝒙𝒑 (
𝒒𝑽

𝒏𝒌𝑻
) [𝟏 − 𝒆𝒙𝒑 (−

𝒒𝑽

𝒌𝑻
)]                                                                                            (𝟑. 𝟐) 

 

herein Io  is saturation current, q is the electronic charge, V is the applied voltage, and n is  the 

dimensionless ideality factor. In Eq. (3.2), Io the saturation current is derived from the straight-line 

intercept of I-V plot at zero bias V = 0, and is given by 

 

     𝑰𝒐 = 𝑨𝑨∗𝑻𝟐𝒆𝒙𝒑 [
−𝒒Ф𝒃

𝒌𝑻
]                                                                                                      (3.3) 

where A is the effective diode area and 𝑨∗is the effective Richardson constant of 32 A/cm2K2 for p-Si 

(Imer et al. (2016). This plot would be linear and therefore by taking the tangent of the linear part of 
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the I-V curve in Figure 6.1 and extrapolating it to cross the y-axis would give the saturation current, Io, 

whilst, the ideality factor n can be deduced from the gradient as in Eq.  

 

𝒏 =
𝒒

𝒌𝑻
[

𝒅𝑽

𝒅(𝐥𝐧 𝑰)
]                                                                                                                             (𝟑. 𝟒) 

 

The value of ideality factor is determined as 5.46 and 1.11 for the sample without and with organic 

interface layer, respectively Rearranging Eq. (6.3) provides to found the barrier height as given in 

follow 

 

       Ф𝒃 =
𝒌𝑻

𝒒
 𝐥𝐧 (

𝑨𝑨∗𝑻𝟐

𝑰𝒐
)                                                                                                                       (𝟑. 𝟓)  
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Figure 1. The experimental semilog-plotting of I-V characteristics of Ni/p-Si with and without organic 

interlayer. 

The value of barrier height obtained from the Eq. 3.5 is calculated as 0.56 and 0.60 eV for the 

reference sample and with organic interfacial layer, respectively.  

 

Another method derived by Norde (Norde, 1979) to determine series resistance Rs and barrier height 

Фb, according to this method, the F(V) function defined by 

 

𝐹(𝑉) =
𝑉

𝛾
 - 

𝑘𝑇

𝑞
 ln (

𝐼(𝑉)

𝐴𝐴∗𝑇2)                                                                                                   (3.6) 
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herein 𝛾 is a dimensionless integer greater than n of the studied sample. When the minimum point of 

the F(V) -V plot is determined, the value of Rs and Фb can be obtained as following Eqs.  

𝑅𝑠 =
𝑘𝑇(𝛾 − 𝑛)

𝑞𝐼𝑚𝑖𝑛
                                                                                                                            (3.7) 

 

 Ф𝑏 = F(Vmin)+
𝐹(𝑉min) 

𝛾
−  

𝑘𝑇

𝑞
                                                                                          (3.8) 

 

where F(Vmin) and Vmin are coordinates of minimum point in the F(V)-V plot shown in figure 2. 𝐼𝑚𝑖𝑛 

is the value of forward bias current corresponding to Vmin  (Tascioglu et al, 2013) The values of Rs 

obtained from Eq.3.7 were found 59 and 111 Ω for the sample without and with organic layer, 

respectively.   The value of Фb for each diode with and without organic interfacial layer were obtained 

from Eq. 3.8, and determined as 0.61 and 0.59 eV, respectively.  
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Figure 2. The F(V) vs V plot for Ni/p-Si with and without organic interface layer  

  

 

 

 

 

 

The responsivity (R) of   the manufactured photodiode can be estimated by the helping with the I-V 

data using the equation (Chandra  and Pey, 2007) 
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        (2) 

 

 

As a result, the values of estimated parameters of heterojunction are not suitable for the solar cell application, 

but it is good enough for photodiode, optical sensor application (Yahia and Shakra, 2014). In order to provide 

detail information about the photo sensing property of the studied device, the photocurrent as a 

function of incident light intensity is investigated using the relation (Kazim and Zulfequar, 2013). For 

further assessment about the photo responsivity of fabricated heterojunction about with various light powers, 

the relation can be expressed (Tecimer, Türüt, 2013) .  

 

4. CONCLUSION 

Ni/PR/p-Si heterojunction was fabricated by forming the phenol red organic film on the p- type silicon 

crystal using spin coater. The electrical characteristics of heterojunction were investigated with and 

without organic layer. The electrical parameters of metal and semiconductor device changed by 

inserting the interfacial layer.  Barrier height of the sample enhanced with the inserting the organic 

thin layer. Also, series resistance value of the reference sample increased with the presence of the 

organic The obtained results show that organic layer strongly changes the electrical parameters of 

Ni/p-Si diode, it may be possible to arrange its desired value of Schottky device. 
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METAL KATKILAMA YARDIMIYLA İNCE FİLM OPTİK ENERJİ ARALIĞININ 
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ÖZET 

Son zamanlarda, yüksek geçirgenliği ve elektrik iletkenliği sebebiyle güneş pilleri ve fotovoltaik 

hücrelerin aktif katmanı olarak kullanılan metal oksit filmlerin optik ve yapısal özelliklerini etkileyen 

parametreler hakkında pek çok çalışma yapılmıştır. Bazı çalışmalar, katkılamanın metal oksit filmin 

optik özellliklerine etkisini bildirmiştir.  Bu çalışma da, metal oksit ince filmin yasak enerji aralığı 

değerinin katkılama ile değişimi incelenmiştir. Öncelikle uluslararası kimyasal temizleme işlemi RCA 

ile cam alttaşlar temizlenmiştir. Başlangıç solüsyonları kalay (II) klorür ve itriyum (III) klorür 

tuzlarının uygun miktarları deiyonize suda çözülerek elde edilmiştir. Katkısız ve farklı 

konsantrasyonda katkılama içeren kalayoksit ince filmler püskürtme metodu olarak bilinen sol-jel 

metodu ile önceden ısıtılmış cam alttaşlar üzerinde hazırlamıstır. Üretilen numuneler oda sıcaklığında 

UV-Vis spektrometre ile görünür bölgede optik soğurma ve geçirgenlik ölçümleri yapılmıştır. 

Filmlerin geniş bir bölgede geçirgen olduğu tesbit edilmiştir. Elde edilen spektrum verileri yardımıyla, 

her bir örneğin optik enerji aralığı Tauc eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

katkılama ile görünür bölgede ışık geçirgenlik sınırının arttığı, optik enerji aralığının değiştiği ve 

modifikasyonun mümkün olduğu rapor edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Katkılama etkisi, Metal oksit ince film, Enerji aralığı. 

 

ABSTRACT 

Recently, many studies have been focused on the parameters affecting the optical and structural 

properties of metal oxide films used as active layers of solar cells and photovoltaic cells due to their 

high transparency and electrical conductivity. Some studies have reported the effect of doping on the 

optical properties of the metal oxide film. In this study, the variation of the forbidden energy gap value 

of metal oxide thin film by doping is investigated. Firstly, glass substrates were cleaned by international 

chemical cleaning process RCA. The precursor solutions were prepared by dissolving the appropriate 

amounts of tin (II) chloride and yttrium (III) chloride salts in deionized water. Undoped and with 

different concentrations of Yttrium doping Tin oxide films were prepared on pre-heated glass 

substrates by sol-gel method known as spray pyrolysis method. Optical absorption and transmission 

measurements of the samples were performed by UV-Vis spectrometer at room temperature. The films 

were found to be transparent in a wide area. With the help of the obtained spectral data, the optical 
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energy gap of each sample was estimated by Tauc equation. According to the obtained results, it is 

reported that the light transmittance edge of the sample increases, optical energy gap changes, and 

modification is possible with doping. 

 

Keywords: Doping effect, Metal oxide thin film, Band gap.  

 

1.GİRİŞ 

Son yıllarda, katkılı metal oksitler optiksel, yapısal ve elektriksel özelliklerinin çeşitliliğinin verdiği 

avantajlardan dolayı önemli hale gelmişlerdir. Hem katkılı hem de katkısız metal oksitler Schottky ve 

foto diyotlar, gaz sensörleri, güneş pilleri gibi pek çok aygıtın üretiminde kullanılmaktadır. Yapılan 

çalışmalar gösteriyor ki katkılanan metal oksitlerin optiksel, yapısal ve elektriksel özelliklerinde ciddi 

değişimler meydana gelmektedir.  

 

SnO2 filmleri IV-VI grup bileşiği olup, oda sıcaklığında geniş bir yasak enerji aralığına (Eg~3.4-4 eV) 

sahip doğrudan optik bant geçişli bir yarıiletken malzemedir (Lin ve Wu, 1996; Madelung, 1996; 

Amanullah ve ark., 1998; Briand ve ark., 1998). Farklı elementlerin katkılanması ile SnO2 filmlerinin 

özdirençlerinin düştüğü ve optiksel geçirgenliklerinin arttığı bilinmektedir (Lin ve Wu, 1996; Zhou ve 

ark., 2001).  

 

SnO2, yüksek optik geçirgenliği ve elektrik iletkenliğinden dolayı bilim ve teknolojide geniş bir 

uygulama alanı bulmuştur. SnO2 gaz sensörleri, sıcaklık reflektörleri, düz panel görüntü araçları, 

fotovoltaik hücreler, boya bazlı güneş hücreleri ve ince film transistörleri gibi çeşitli teknolojik 

uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Ferrere ve ark., 1997; Mwamburi ve ark., 2000; Yin ve ark., 

2000; Laverty ve ark., 2001; Sharma ve ark., 2001).  SnO2 filmleri, 10-2 - 10-4 Ω.cm mertebesinde düşük 

elektriksel özdirence, görünür bölgede  % 70-85 civarında optiksel geçirgenliğe, yüksek kimyasal, 

termal ve mekanik kararlılığa sahiptirler (Laurent ve ark., 1997; Racheva ve Critclow, 1997; Terrier  

ve ark., 1997; Rajpure ve ark., 2000; Zhou ve ark., 2001).  

 

SnO2, n-tipi iletkenlik özelliğine sahip bir yarıiletkendir. Bu n-tipi özelliğinin kaynağı yapısında 

mevcut olan oksijen boşluklarının donör tipi davranış sergilemesidir. SnO2, geniş bant aralığına sahip 

olan n-tipi bir yarıiletken olmasının yanısıra birçok faydalı özelliği de bir arada bulundurur. Yüksek 

optik geçirgenlik, düşük elektriksel direnci, kızılötesi ışınlar için yüksek yansıtıcılık, yüksek 

mekaniksel sertlik ve iyi çevresel kararlılık en belirgin özelliklerindendir (Mol, 2003). 

 

Thangaraju’nun bir çalışmasında, SnCl2 ön maddesi kullanılarak hazırlanan ve yüksek derecede 

iletkenlik özelliği taşıyan SnO2’ye, 400 ºC’de flor (F), 350 ºC’de antimon (Sb) ve 375 °C’de F+Sb 

katkılanarak, püskürtme metoduyla filmler elde edilmiş ve elde edilen filmlerin yapısal, optik ve 

elektrik özellikleri incelenmiştir. Hazırlanan filmlerin yapısal analizlerinden, tetragonal yapılı 

polikristal yapıya sahip oldukları, örgü parametrelerinin eklenen katkı malzemesinin miktarına bağlı 
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olmadığı, tercihli yönelim olarak (200) doğrultusunda yöneldikleri ve tanecik boyutlarının ise 200 Å 

ve 650 Å arasında değiştiği tespit edilmiştir. Elektrik ölçümlerinden flor katkılanmış ince filmlerin, Sb 

ve (F+Sb) katkılanmış örneklerinden daha düşük tabaka direncine sahip olduğu görülmüştür. Bu 

olaydaki baskın mekanizmanın iyon kirlilik saçılması olduğu makalede vurgulanmış olup, optik 

ölçümlerinden, en iyi saydamlık değerinin yine flor katkılanmasıyla (FTO filmlerde) başarıldığı 

sonucuna varılmıştır (Thanganaju ve ark., 2002).  

 

Patil ve arkadaşları püskürtme metodu ile katkısız SnO2 ince filmlerini amorf cam alttaşlar üzerine 

oluşturulmuşlardır. Filmler 300–500 ºC aralığında değişik alttaş sıcaklıklarında 50 ºC aralıklarla 

oluşturulmuştur. Alttaş sıcaklığının yapısal, elektrik ve optik özellikleri üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. X-ışını kırınım desenlerinden tüm filmlerin (100) düzlemi boyunca tercihli yönelim 

gösterdiği ve filmlerin polikristal yapıda olduğu gözlenmiştir. Elde edilen filmlerin yasak enerji 

aralıklarının 3.36 eV ile 3.87 eV arasında değiştiği gözlenmiştir. 630 nm’deki optik geçirgenlik alttaş 

sıcaklığının artışıyla % 85 ile % 73 arasında değişmiştir (Patil ve ark., 2003).  

 

Dua ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada; antimon katkılı kalay oksit filmleri, Sn:Sb atomik 

oranı sırasıyla 90:10, 70:30, 50:50, 30:70 şeklinde değiştirilerek sol-gel dönel kaplama metoduyla 

silika camlar üzerine büyütülmüştür. Nanoyapılı yüzeylerin % 10 ve % 30 Sb katkılı filmlerden elde 

edildiği ve nanoküme büyüklüğünün antimon miktarına bağlı olduğu SEM fotoğraflarından 

gözlemlenmiştir. Ayrıca SnO2’nin kasiterit fazının düşük Sb katkısında ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

Filmlerin UV ölçümlerinden, mor ötesi bölgede soğurma özelliğine sahip oldukları saptanmıştır. 

Soğurma değerleri yardımıyla filmlerin direkt bant aralığı enerji değerlerinin 3.73 -5.20 eV arasında 

değiştiği, indirek bant aralığı enerji değerlerinin 2.54-3.46 eV arasında değiştiği, bant aralığı 

enerjilerinin % Sb katkı oranının artmasıyla arttığı gözlemlenmiştir. Elektriksel özdirenç değerlerinin 

1.19x10-3 Ω.cm’den 155.59 x 10-3 Ω.cm’ye değiştiği görülmüştür. Minimum özdirencin, % 30 Sb 

katkısında elde edildiği gözlemlenmiştir. Görünür bölgede optik geçirgenlik değerlerinin ise % 80–97 

aralığında değiştiği saptanmıştır (Dua ve ark., 2008). 

 

Çağlar ve arkadaşları SnO2 filmini sol jel spin kaplama metodu ile p-Si alttaş üzerine elde etmişlerdir. 

Elde edilen SnO2 filminin yasak enerji aralığını 3.58 eV olarak bulmuşlardır. Ayrıca oluşturulan SnO2 

/ p-Si diyotunun akım-voltaj ve kapasitans-voltaj karakteristiklerini de rapor etmişlerdir (Çağlar ve 

ark., 2009). 

Babar ve arkadaşlarının yayınlarında, püskürtme metodu kullanılarak, SnO2 ince filmleri ile farklı Sb 

katkı oranına sahip SnO2:Sb ince filmleri elde edilmiştir. Filmlerin (211) ve (112) düzlemleri boyunca 

tercihli yönelime sahip, tetragonal örgülü polikristal yapıda oldukları tespit edilmiştir. X-ışınları 

fotoelektron spektroskopi ölçümleri (XPS), filmlerin oksijence eksik olduğunu ve SnO2 filmlerindeki 

Sb konsantrasyonunun başlangıç çözeltisinden daha az olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elektron 

mikroskop ölçümlerinden, filmlerin tek düze olduğu ve yüzey morfolojilerinin, Sb’nin katkılanmasıyla 

iğne uçlu şekillerden, çok yüzlü şekillere değiştiği görülmüştür. Fotoluminesans (PL) ölçümlerinden 
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şiddetli mor ve nispeten zayıf kırmızı yayınlamalar görülmüştür. PL spektrumundaki piklerin nedeni, 

oksijen boşluklarının birleşik etkisi, kalay çatlakları veya sarkan bağlar, tek yüklü oksijen boşlukları, 

oksijen çatlakları ve kristal kusurlarına atfedilmiştir. Optik ölçümlerinden, direk optik bant aralığı, 

dejenere yarıiletken özelliği gösteren Sb konsantrasyonuyla 3.55 eV’dan, 3.60 eV’a arttığı 

gözlemlenmiştir. Elektriksel ölçümlerinden, en uygun elektriksel özelliklerin, % 2 oranında Sb 

katkılanmış film için elde edildiği ve özdirenç değerinin 1.22 x 10-3 Ω.cm, taşıyıcı yoğunluğunun 5.19 

x 1021 cm3 ve mobilitenin 9.83 cm2 V-1s-1 olduğu görülmüştür. Bu filmlerin fiziko-kimyasal 

özelliklerinin, çeşitli antimon seviyelerinde, çok amaçlı ince film aygıtları için olası aday olduklarını 

göstermiştir (Babar ve ark., 2010). 

 

Arivazhagan ve Rajesh’in yapmış oldukları çalışmada, SnO2 ince filmleri, dönel kaplama tekniği ile 

farklı dönme hızlarında döndürülerek ve sonrasında farklı sıcaklıklarda tavlanarak elde edilmiştir. 

Dönme hızı olarak 1000 rpm ve 2500 rpm denenmiş, 2500 rpm’de elde edilen filmlerin elektron 

mikroskop görüntülerinden daha pürüzsüz oldukları görülmüştür. 300 °C, 350 °C ve 400 °C tavlama 

sıcaklıklarında elde edilen filmlerin yapısal ölçümlerinden, tercihli yönelimlerin (101) olduğu ve 

tavlama sıcaklığıyla değişmediği gözlemlenmiştir. Tanecik boyutunun 350 °C’deki filmler için daha 

büyük olduğu görülmüştür. Optik ölçümlerden filmlerin bant aralığı enerjilerinin farklı taban 

sıcaklıkları için 2.1 eV ile 2.4 eV arasında değiştiği görülmüştür (Arivazhagan ve Rajesh, 2010). 

 

Kocyiğit ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir çalışmada; SnO2:Sb:F ince filmleri SnCl2·2H2O ön 

maddesinin propanollü çözeltisinden yararlanılarak cam altlıklar üzerine ev yapımı püskürtme piroliz 

yöntemiyle büyütülmüştür. Cam altlıkların sıcaklığı deney boyunca 350 °C sıcaklıkta sabit tutulup 

değişen püskürtme mesafesinin (25, 30, 35, 40 ve 45 cm) filmlerin yapısal, elektrik ve optik özellikleri 

üzerine etkisi araştırılmıştır. XRD analizlerinden filmlerin doğada kristal yapıda oldukları ve tetragonal 

(200) tercihli yöneliminde büyüdükleri görülmüş ve filmlerde ortorombik yapılara da rastlanmıştır. 

SEM fotoğraflarından filmlerin homojen ve düzgün dağılımlı olduğu görülmüştür. Optik 

ölçümlerinden filmlerin, oldukça yüksek ve % 85 civarında optik geçirgenlik değerlerine ulaştığı ve 

yaklaşık 4.3 eV civarında bant aralığı enerjilerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Filmlerin elektrik 

ölçümlerinden dejenere ve n-tipi iletkenlik sergiledikleri vurgulanmıştır (Kocyigit ve ark., 2013). 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada farklı oranlarda katkılı Y-SnO2 ince filmler püskürterek kaplama yöntemiyle p-tipi 

silikon ve amorf cam üzerine büyütülmüştür. Elde edilen ince filmlerin görünür ışıktaki optik 

geçirgenliklerini (saydamlık) ve bant aralığı enerjilerini tespit etmek amacıyla UV-Vis spektrometre 

ölçümleri Shimadzu UV-3600 UV-Vis-nir marka ve modelli morötesi spektrofotometresi 

kullanılmıştır. 

 

2.1. UV-Vis Spektroskopisi Ölçümleri  
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Oluşturulan ince filmin görünür bölge soğurma ölçümü 300-1100 nm aralığında Shimadzu UV-3600 

UV-Vis-nir spektrofotometresi kullanılarak alındı. Optik bant aralığı (Eg), 

 

𝛼ℎ𝑣 = 𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
𝑚                                                                                                   (2.1) 

 

eşitliği ile hesaplanabilir. Burada α soğurma katsayısı, B sabit sayı, hν gelen ışığın enerjisi ve m 

doğrudan bant aralığı için ½ ’dir (Pankove, 1975).  
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Şekil 1.  Katkısız ve Y 

katkılı kalay oksit molekülünün soğurma grafiği. 

 

Şekil 1 verileri ve Eş. 2.1 kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen  (𝛼(ℎ𝑣))2 − ℎ𝑣 

grafiği Şekil 2’de görülmektedir. Katkısız ve Y katkılı kalay oksit moleküllerinin Eg bant aralığı   

(𝛼(ℎ𝑣))2 − ℎ𝑣  grafiğinin lineer kısmının foton enerjisi eksenini kestiği noktadan hesaplandı. Elde 

edilen sonuçlara göre, bu bant aralığı ile oluşturulan filmin bir yarıiletken olarak elektriksel ve optik 

devre elemanı üretiminde kullanılabileceği öngörüldü. 

 

Çizelge 1. (a(hv))2–hv grafiklerinin enerji eksenini kestikleri noktalardan alınan bant aralığı değerleri 

Numune Adı Katkılama yüzdesi (%) Bant aralığı (Eg) 

YTO 0 3.66 eV 

YTO1 1 3.77 eV 

YTO2 2 3.79 eV 

YTO3 3 3.82 eV 

YTO5 5 3.85 eV 
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Şekil 2. İtriyum katkılı ve katkısız kalay oksit molekülünün (a(hv))2–hv grafiği. 

 

Katkılama oranı arttıkça bant aralığının arttığı görülmektedir. Katkılama miktarının değişimi ile 

teknolojik amaca uygun band aralığında filmler üretilebilirliği denenebilir. Bu durum katkılamanın 

kalay oksit filmleri teknolojide daha kullanışlı hale getirebileceğini göstermektedir.  

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Ultrasonik püskürtme yöntemi kullanılarak saf SnO2 ve % 1, % 2, % 3, % 5 itriyum katkılı kalay oksit 

filmler çözücü olarak kalay oksit için isopropanol ve itriyum için deiyonize su kullanılarak 

üretilmişlerdir. Yüzde katkılı Y:SnO2 ince filmler UV-Vis cihazıyla karaterize edilerek filmlerin bazı 

fiziksel özellikleri araştırılmıştır. 

Filmlerin UV-Vis spektrometresi ölçümlerinden bant aralığı değerlerinin 3.66 eV ile 3.85 eV arasında 

değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca Çizelge 5.2’de görüleceği üzere, yüzde oranı arttıkça bant aralığı 

değerinin düştüğü kaydedilmiştir. Saf SnO2 ile % 5 YSnO2 filmlerin bant aralığı değerleri arasında 

0.19 eV fark olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular, bu malzemeler ile üretilecek ince filmler ve 

farklı aygıt uygulamaları hakkında daha detaylı bilgilerin sunulabilmesi için ileriki çalışmalara ışık 

tutmaktadır. 
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ORGANİK ARAYÜZEYİN Au/n-Si AYGITIN ENGEL YÜKSEKLİĞİNE ETKİSİ   

THE EFFECT OF THE ORGANIC INTERFACE ON THE BARRIER HEIGHT OF Au/n-Si 

DEVICE 
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ÖZET 

Organik arayüzeyler yardımıyla, pek çok elektronik cihazın ana bileşenlerinden biri olan metal-

yarıiletken Schottky diyotların elektriksel parametrelerinin iyileştirilmesi hakkında yapılan çalışmalar 

son dönemde hız kazanmıştır. Bu çalışma da, metal-yarıiletken arayüzeyine yerleştirilen organik 

boyanın (OS, molekül formülü C16H10N2Na2O7S2) elektronik aygıtın parametrelerine etkisi 

incelenmiştir. Öncelikle, n-Si alttaş RCA metodu ile kimyasal olarak temizlenip, azot gazı ile 

kurutulmuştur. Oda sıcaklığında termal buharlaştırma cihazında 10-5 T basınçta önceden temizlenen 

altın (Au) metali silikonun arka yüzüne kaplanmıştır. Izopropil alkol ile 10-2 M olarak hazırlanan 

organik boya çözeltisi ucuz, hızlı ve kolay uygulama sağlaması sebebiyle yaygın olarak tercih edilen 

dönel kaplama metodu ile silikonun ön yüzüne kaplanmıştır. Üst kontak olarak, bir gölge maske 

yardımıyla Au metali dönel kaplama cihazı ile oluşturulan organik filmin üzerine buharlaştırılarak 

fabrikasyon süreci tamamlanmıştır. Karanlıkta ve ışık altında alınan akım-voltaj ölçümleri ile aygıtın 

elektriksel parametreleri hesaplanmıştır. Organik arayüzey içeren aygıtın engel yüksekliği değerinin 

geleneksel Schottky diyotun engel yüksekliğinden farklı olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca, idealite 

faktörü ve seri direnç gibi diğer parametreler farklı metodla hesaplanıp, sonuçlar analiz edilmiştir. Elde 

edilen deneysel sonuçlara göre, aygıtn elektrisel karakteristiklerine ve performansına organik 

arayüzeyin olumlu etkisi olduğu rapor edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Organik arayüzey etkisi, Engel yüksekliği 

 

ABSTRACT 

With the help of organic interfaces, studies on improving the electrical parameters of metal-

semiconductor Schottky diodes, one of the main components of many electronic devices, have gained 

attention, recently. In this study, the effect of organic dye (OS, molecular formula C16H10N2Na2O7S2) 

inserted on the metal-semiconductor interface on the parameters of the electronic device was 

investigated. Firstly, n-Si substrate was chemically cleaned by RCA method and dried with nitrogen 

gas. The gold (Au) metal pre-cleaned at 10-5 T pressure by the thermal evaporator at room temperature 

was coated on the back of the substrate. The organic dye solution prepared with 10-2 M isopropyl 

alcohol was coated on the front side of the silicon by the commonly preferred spin coating method, 

because it provides cheap, fast and easy application. The fabrication process is completed by 

evaporating Au metal as a top contact onto the organic film, formed by a spin coater, with the help of 
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a shadow mask. The electrical parameters of the device were calculated with current-voltage 

measurements performed in the dark and under light. It was found that the barrier height value of the 

device with the organic interface was different from the barrier height of the conventional Schottky 

diode. In addition, other parameters such as ideality factor and series resistance were calculated by 

different methods and the results were analyzed. According to the experimental results, it has been 

reported that the organic interface has a positive effect on the electrical characteristics and performance 

of the device. 

 

Keywords: Effect of organic interface, Barrier height. 

 

1.GİRİŞ 

Metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) cihazları, elektriksel parametrelerinin organic arayüzey katmanı 

tarafından değiştirilmesinden dolayı optoelektronik cihazların yapımında önemli bir rol oynar [1-5]. 

Arayüz durumlarına sahip böyle bir ara katman, MS cihazını ideal olmayan MIS diyoduna 

dönüştürebilir [3]. 

 

Çetinkara ve ark., Au/n-Si Schottky diyotlarında, kontaktan önce yüzeyde oluşan doğal oksidin  

Organik materyallerin sahip oldukları yapısal değiştirilebilirliği, ucuz üretim maliyeti, sentezlenme 

kolaylığı ve büyük yüzey alanına sahip aygıt üretimine elverişliliği gibi nitelikleri sayesinde günümüz 

elektronik teknolojisinde çok çeşitli uygulamaları vardır. Organik bileşenli aygıt üretimi oldukça yeni 

bir çalışma alanıdır [1]. 

Sharma, Al/ClAlpc/ITO, In/ClAlpc/ITO ve Au/ClAlpc/ITO yapılarını üreterek bunların elektriksel 

özelliklerini inceledi. Au/ClAlpc/ITO yapısının dışında diğerlerinin doğrultucu özellik gösterdiğini 

belirledi. Au/ClAlpc/ITO yapısının doğrultucu özellik göstermemesinin ClAlpc organiğinin p- tipi 

yarıiletken davranış sergilediğinden kaynaklandığını belirtmiştir [6].  

Yakuphanoğlu ve ark., Au/CuPc/p-Si yapısını üretip, yapının elektriksel ve fotoelektriksel 

karakterizasyonunu incelemiştir. Yapılan ölçümler sonucunda diyotun idealite faktörü ve engel 

yüksekliği sırasıyla 2.38 ve 0.71 eV olduğu tespit edilmiştir. Işık altında alınan I-V ölçümleri 

sonucunda yapının foto diyot özelliği gösterdiği bildirilmiştir [7].  

Kılıçoğlu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, metilen kırmızısı kullanılarak üretilen Al/MR/p-Si 

diyotunun I-V ve C-V ölçümleri alınmıştır. Diyotun doğrultucu özellik gösterdiği ve idealite faktörü ve 

engel yüksekliğinin sırasıyla 1.21 ve 0.821 eV olarak kapasite gerilim ölçümleri yardımıyla 

hesaplandığı belirtilmiştir [8].  

Ocak ve arkadaşları metilen mavisini ara yüzey tabakası olarak kullanıp Sn/MB/p-Si diyotunu üreterek, 

diyotun elektriksel parametrelerini belirlemek için I-V ve C-V ölçümleri yapmıştır. Elde edilen bulgular 

sonucunda metilen mavisinin engel yüksekliğini ciddi oranda değiştirdiğini, diyot karakteristiğine etki 

ettiğini göstermiştir [9].  

Akkılıç ve ark., Cu(II)/n-Si/AuSb kontak üretip, I-V  karakteristiğini inceleyerek yapının doğrultucu 

özellik gösterdiğini rapor etmiştir. Fraklı metotlar kullanarak Schottky diyotun elektriksel 
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parametrelerini hesaplayıp karşılaştırılmış ve sonuçların birbiri ile uyumlu olduğunu belirtmiştir. 

İdealiteden sapma nedeninin doğal ara yüzey tabakası varlığına ve yüksek seri direnç etkisine bağlı 

olmasına atfetmiştir [10]. 

Temirci ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, Cu(II)-APTH ve Co(II)-APTH organiklerini kullanarak 

Schottky kontaklar üretilip, elektriksel özelliklerini incelenmiştir. Co(II) kompleksin kullanıldığı 

diyotun karakteristik parametreleri 5 farklı numune için hesaplanmıştır. Kontağın doğrultucu özellik 

gösterdiği belirtilmiş ve doğrultma oranı 6.55 × 103 olarak hesaplanmıştır [11-12]. 

Tombak ve ark., metal ile inorganik yarıiletken ara yüzeyinde komarin 30 boyası ile ince film 

oluşturup, üretilen aygıtın sıcaklık bağımlı I-V ölçümleri almışlar. Elde edilen bulgular ışığında diyotun 

engel yüksekliği sıcaklıkla artarken, seri direnin sıcaklıkla azaldığını belirtmişlerdir [13].   

Gencer Imer ve ark., Pt(II)-APTH molekülünü ara yüzey kullanmış ve bu diyotun I-V ölçümlerini 

almıştır. Diyotun doğrultucu özellik gösterdiğini, doğrultma oranının 4.40x102 olduğunu, ortalama 

engel yüksekliği değerinin 0.765 eV olduğunu kaydetmişlerdir [14]. 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada, sunset yellow (SY) (C16H10N2Na2O7S2) organik molekülünün yarı iletken cihaz 

uygulamaları incelenmiştir. SY ince film, dönel kaplama yöntemi ile n-Si üzerine kaplandı ve Au/SY/n-

Si/Au hetero-eklem üretilmiştir. Cihazın temel diyot parametreleri, oda sıcaklığında akım-gerilim (I-V) 

ve kapasitans-gerilim (C-V) ölçümleriyle belirlenmiştir. 

 

2.1. Deneysel Yöntem 

İlk olarak n-Si alttaşına RCA temizleme prosedürü uygulandı. Alttaşın ön tarafındaki doğal oksit 

tabaka HF kullanılarak temizlendi. 450 0C’de, 10 dakika süreyle Au buharlaştırma ile ohmik kontak 

oluşturmak için metalle kaplandı. Sunset yellow (SY) tabakası, alttaş üzerine dönel kaplama yöntemi 

kullanılarak biriktirildi. Au üst metali vakum sisteminde maske yardımıyla buharlaştırıldı.  

 

 

Şekil 1. Au/SY/n-Si hetroeklemin yapısının şematik gösterimi. 
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2.2. Bulgular 

Hibrit aygıtın doğrultucu davranış gösterdiği görülmüştür. Şekil 2’deki grafik ile ters akımın zayıf bir 

voltaj bağımlılığı gösterdiği, ileri akımın ise voltaj ile eksponansiyel olarak arttığı görülmektedir. Elde 

edilen cihazın karakteristik parametreleri ile n ve Φb değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  İdealite faktörü 

(n) ve bariyer yüksekliği (Φb) sırasıyla 1.15 ve 0.70 eV olarak ölçülmüştür. Norde fonksiyonları 

kullanılarak cihazın seri direnci (Rs) bulunmuştur. Sonuç olarak, elde edilen sonuçlar bariyer 

yüksekliğinin etkileşimli SY tabakası tarafından değiştirilebileceğini ve cihazın optik sensör veya 

fotodiyot gibi optoelektronik uygulamalarda kullanılabileceği doğrulandı. 

 

Diyot arayüzeylerinden kaynaklanan ideal olmayan davranışlar gösterir [15-17, 21]. Şekil 2 ayrıca 

ışığın çeşitli aydınlatma yoğunlukları altındaki hibrit diyotun I-V karakteristiği üzerindeki etkisini 

göstermektedir. Bununla birlikte farklı aydınlatmalar altında I-V ölçümleri alınmış, cihazın ışığa 

duyarlılık özelliklerini anlamak için bazı fotoelektriksel parametreleri hesaplanmıştır. 

 

100 mW/cm2 ışık altındaki ters akımın artışının -2 V’da ~103 kez olduğu rapor edildi. Cihazın 

fotoakım-voltaj karakteristikleri fotovoltaik davranış göstermektedir. VOC ve ISC değerleri güneş ışığı 

altında sırasıyla 0.175 V ve 9.19x10-5A olarak bulundu. Bu durum foto akımın ışık absorpsiyonu 

nedeniyle taşıyıcı üretimi yoluyla oluştuğu anlamına gelir [18-20]. 

 

 
Şekil 2. Karanlıkta ve ışık altında Au/SY/n-Si için doğru ve ters beslem yarı logaritmik I-V eğrileri. 

 

Şekil 3’te verilen Norde fonksiyonu F(V)-V eğrisi yardımıyla, üretilen elektronik cihazın seri direnci 

hesaplandı, 1.98 kΩ olan değer çizelge 1 de listelendi. Ayrıca, Cheung metodu (H(I)-I ve dln(I)-I 
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grafikleri) yardımıyla cihazın elektriksel parametreleri hesaplandı ve sonuçlar çizelgede listelendi. 

Çizelgeden hesaplanan değerlerin birbiri ile uyumlu olduğu görüldü. 

 

Çizelge 1. Au/SY/n-Si aygıtının karakteristik parametreleri. 

From I-V From C-V 

Method  n  φb (eV)  Rs (kΩ)  Frequence 

(kHz)  

Vd (V)  NA x1012 

(eV/cm3)  

EF (eV)  φb (eV)  

Ln(I)-V  1.15  0.703  ----  200  0.335  0.122  0.498  0.833  

dV/dlnI-V  1.83  -----  0.378  500  0.261  0.135  0.495  0.756  

H(I)-V  1.83  0.683  0.385  1000  0.098  0.191  0.486  0.584  

F(V)-V  1.15  0.735  1.98  2000  0.029  0.261  0.478  0.508  

 

 

 

Şekil 3. Oda sıcaklığında, karanlıkta Au/SY/n-Si  diyotu için Norde fonksiyonu F(V) - V eğrisi. 

 

C-V ölçümleri farklı frekanslarda yapılmıştır. Şekil 4’de görüldüğü gibi, aygıtın kapasitans değeri, 

uygulanan ters voltajın artması ile artarken bunun aksine ileri belsem durumu için sabite yakındır. 

Ayrıca, cihazın kapasitansının en yüksek değeri frekans arttıkça düşmektedir. Bu, arayüzey durumunun 

duyarsızlığından, AC sinyalini yüksek frekansta takip edemediğinden kaynaklanmaktadır. [19, 20]. 

Ayrıca oluşum (built-in) potansiyeli, engel yüksekliği, Fermi enerji seviyesi ve donör konsantrasyonu 

değerleri de farklı frekanslar ve oda sıcaklığında ters beslemde C-2 – V eğrisinin lineer kısmından 

hesaplanmıştır. Na and Vd değerleri, C-2-V doğrusal grafiğinin eğimi ve ekstrapolasyonu ile elde edilir. 

Her bir frekans için ana elektriksel parametrelerin değerleri Çizelge 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Oda sıcaklığında, karanlıkta Au/SY/n-Si  diyotu için farklı frekanslar altında C- V eğrileri. 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

SY filmler n-Si alttaş üzerine döndürerek kaplama tekniği ile büyütüldü. Hazırlanan film hibrit 

Schottky diyot yapısı oluşturmak için kullanıldı. Diyot yaklaşık 9.081x103 değerinde iyi bir doğrultma 

gösterdi. 

İdealite faktörü birden büyüktür, n değerinin yüksek olması arayüzeyler ve seri dirençlerden 

kaynaklanmaktadır. Diyotun ışık altındaki davranışı incelendi, ışığa duyarlılığı hesaplandı. Al/SY/n-Si 

yapısının bariyer yüksekliği değeri bilinen Au/n-Si  aygıtının bariyer yüksekliğinden daha yüksektir. 

Bu durum fabrikasyon aygıtının performansını iyileştirmek için iyi bir etki yaratır. 

Bir karşılaştırma yapmak için elektriksel parametreler C-V ölçümleri de kullanılarak yapıldı. Sonuç 

olarak, çalışılan aygıtın daha iyi performansı arayüzey organik katmanın varlığına bağlanabilir. SY 

bileşiği esas alınan hibrit Schottky yapısı istenen optik duyarlılığı sayesinde fotodiyot, optik sensor 

gibi optoelektronik uygulamalar için kullanılabilir. 
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ABSTRACT  

 

Recently, organic based electronic devices have been of great importance in today’s optoelectronic 

technology due to their properties such as ease of fabrication, wide range application. It can be 

achieved to improve and control of the photoelectrical performance of fabricated device by inserting 

the organic interfacial layer at the interface. In this study, organic based photodiode was fabricated 

with organic interfacial layer as quinoline yellow. The current-voltage (I-V) measurements were 

performed under dark, and different illumination intensities at room temperature. The photodiode 

properties of fabricated device were determined under various illumination by current-voltage data.  

The obtained results confirmed that the photodiode property of the architecture device depends on 

the illumination intensity of the incident photon. The photodiode parameters and performance of 

device can be controlled by the inserting organic interlayer.  

 

Keywords: Organic interface, Barrier height, Ideality factor, Photodiode 

 

ÖZET 

Son dönemde, organik malzemelerin fabrikasyon kolaylığı ve geniş uygulama alanları gibi özellikleri 

nedeniyle organik bileşenli elektronik aygıtlar günümüz teknolojisinde büyük önem kazanmıştır. 

Aygıtın arayüzeyine organik bir katman yerleştirilmesiyle üretilen aygıtın fotoelektriksel 

performansını iyileştirmek ve control etmek mümkün olabilir. Bu çalışmada, organik arayüzey olarak 

kinolin sarısı kullanılarak organik bleşenli fotodiyot fabrikasyonu yapıldı. Oda sıcaklığında 

karanlıkta ve farklı aydınlanma şiddetleri altında akım-gerilim ölçümleri alındı. Üretilen aygıtın 

fotofiyot özellikleri farklı aydınlanma şiddetleri altında akım-gerilim verileri yardımıyla hesaplandı. 

Elde edilen sonuçlar tasarlanan aygıtın fotodiyot özelliğinin gelen ışığın aydınlnama şiddetine 

bağımlı olduğunu gösterdi. Ayrıca, fotodiyot parametreleri ve aygıt performansının kullanılan 

arayüzey tarafından kontrol edilebilirliği rapor edildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Organik arayüzey, Engel yüksekliği, Idealite faktörü, Photodiode 
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 INTRODUCTION 

Recently, organic interlayer has been great interest in the field of organic electronics, because of its 

possible device application such as organic light emitting diode, photodiode, optical sensor and solar 

cell in optoelectronic technology (Gencer Imer and Temici, 2014). Among the organic materials, the 

azo dyes having with the aromatic azo compounds are the most common used photoactive materials 

due to their good optical properties (Farag and Mansour,2011). These dyes can be used in switching 

and optical data storage technologies. Organic thin films have been easily prepared on any substrate 

via different techniques such as the thermal evaporation, the chemical bath deposition, the dip coating 

and the spin coating (Kılıçoğlu and Tombak,2014). Spin coating technique was preferred among them, 

because it is cheaper and simpler growing methods than the others.  

In this study, quinoline yellow (QY) with molecular formula (SO3Na)x and UIPAC name  was chosen 

as an organic material due to its properties such as an easy of synthesis, good solubility in water and 

alcohol. the photodiode application of quinoline yellow (QY) as an organic interlayer was 

investigated. After the evaporating of Al metal for back contact fabrication on the surface of the 

chemically cleaned substrate, the organic interlayer was coated on p‐Si substrate via spin coating 

technique. Al top contacts were formed on this organic thin film to construct the device. The I-V 

characteristics of the fabricated photodiode were investigated in dark and under different light 

illumination intensities. Photodiode properties such as detectivity, and responsivity were examined 

via I-V data of studied sample under different illumination intensities. The photocurrent and the 

photovoltage have increased with the increasing in illumination intensity. The dependency of the 

photo sensing parameters of photodiode on the illumination power was also analyzed for the studied 

sample. Consequently, it has been confirmed that the illumination intensity has affected on the 

photoelectrical parameters of the studied photodiode.  

   

MATERIAL AND METHOD 

For the fabrication of the photodiode based on QY, the precursor solution was prepared as reported 

in literature (Kılıçoğlu and Tombak,2014). The back contact of the heterojunction was formed by 

evaporation of Al metal, followed by annealing at 570 oC during 3 min. In order to insert an organic 

interface layer, the precursor solution of   QY was deposited on pre-cleaned p-Si substrate by spin 

coater at room temperature. And then, Al circular top contacts with the diameter 1.5 mm were formed 

on the obtained organic interlayer/p-Si structure in vacuum system at the pressure of ~10-6 Torr. The 

current voltage measurements of diode were performed at room temperature using Keithley 2400 

source meter in dark and helping a Newport 96000 simulator with AM 1.5G filter under various 

incident light power.  

 

RESULT AND DISCUSSIONS 

The photodiode is an optoelectronic device, and it simply converts an incident photon energy to the 

electricity (Ilıcan and Gorgun, 2017). The voltage dependent current measurements were performed 

to investigate the influence of incident light power on the fabricated device. The current at forward bias 

regime didn’t change, while that of reverse bias region remarkably enhances with the incident power. 

This indicates the generation of free carriers resulted by the absorption of incident photon energy, and 
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these carriers contribute to the photocurrent at reverse bias. One of the figures of merit of photodiode 

is its detectivity, which measures the detection limit of the photodiode even if the small amount of the 

incident light. Detectivity (D) of organic based photodiode can be calculated by the following equation 

( Wong and Cardora, 2008) .  

 

𝐷 =
𝑅

√2𝑞𝐽𝑑𝑎𝑟𝑘
                       (1) 

where R is the responsivity of device, Jdark is the current under the dark in A/cm2, q is the electronic 

charge in coulomb. The unit of detectivity is Jones in the literature. Fig. 1 shows the detectivity of the 

device as a function of reverse voltage under different illumination power. It is seen from the figure 

that It is strongly dependent on the reverse bias. Also, it is increases when the illumination power 

increases. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The D-V plots of the Al/QY/p-Si photodiode under different illumination intensities 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2. The changes in   detectivity of Al/QY/p-Si photodiode with the illumination power   
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 The responsivity (R)  of   the manufactured photodiode  can be estimated  by the helping with the I-V data using  the equation 

( Chandra  and Pey, 2007) 

        (2) 

 

 

Here P is the illumination power of the solar simulator within the unit of mW/cm2. Figure 3 presents 

the plots of resistivity as a function of reverse bias, under different illumination. As seen from the 

figure that the responsivity of the sample increases, when the reverse bias increasing. Fig. 4 shows 

the variation of resistivity as a function of illumination power. The resistivity of the studied sample 

enhances with increasing in the power of incident light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. The R-V plots of the Al/QY/p-Si photodiode under different illumination intensities 
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Figure 4. The changes in   resistivity of Al/QY/p-Si photodiode with the illumination power   

As a result, the values of estimated parameters of heterojunction are not suitable for the solar cell application, 

but it is good enough for photodiode, optical sensor application (Yahia and Shakra, 2014). In order to provide 

detail information about the photo sensing property of the studied device, the photocurrent as a 

function of incident light intensity is investigated using the relation (Kazim and Zulfequar, 2013). For 

further assessment about the photo responsivity of fabricated heterojunction about with various light powers, 

the relation can be expressed (Tecimer, Türüt, 2013) .  

 

4. CONCLUSION 

Al/QY/p-Si heterojunction was fabricated by forming the QY organic thin film on the p- type silicon 

crystal using spin coating technique. The photodedector characteristics of heterojunction were 

investigated under different illumination intensities. The photocurrent and photovoltage of the diode 

increase with the illumination intensity. Also, photoconductive responsivity increases with incident 

light power. The obtained results show that QY organic layer strongly modifies the photoelectrical 

parameters of Al/p-Si diode, and the Al/QY/p-Si/Al structure can be used as optoelectronic 

application such as photodiode. 
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ÖZET 

    Doğal taş, geçmişten günümüze tüm zamanlarda kullanılan, dayanıklılık, doku, renk, tür vb. gibi 

pek çok çeşitlilik sunan ve her zaman, her ortamda tercih edilebilme şansı olan bir yapı malzemesidir. 

Gerek tarihi yapıların günümüze ulaşanlarına bakıldığında, gerekse prestij yapılarında önemli oranda 

doğal taş kullanımının yer aldığı görülür. Önceleri, hem taşıyıcı sistemde hem de dolgu ve kaplama 

malzemesi olarak kullanılmış olan doğal taşlar, günümüzde artık tüm yapı yerine daha çok kaplama 

malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

    Birçok emek ve maliyetle ocaktan çıkarılıp, üretim tesislerine getirilen taş malzeme, yine pek çok 

emek ve maliyetle şekillendirilmektedir. Ancak, şekillendirme aşamasında, oldukça fazla taş malzeme 

atığı oluşmaktadır.  Bu atıkların sürdürülebilirlik kapsamında yeniden değerlendirilmesi konusunda 

yapılanların araştırılması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamla, Mart 2019 döneminde  

Van kentinde üretim yapan ikisi fabrika olmak üzere toplam altı işletmede yerinde gözlem ve görüşme 

yöntemleri kullanılarak veriler toplanmış; ve mermer, traverten gibi ekonomik değeri olan doğal 

taşlarla çalışma sınırlandırılmıştır.  

     Van kentinde yer alan bu işletmelerin, ocaktan taş getirmelerinden itibaren, işletmedeki üretim 

sürecinde, taşlardan ne şekilde atık elde ettikleri, bu atıkları ne şekilde değerlendirdikleri irdelenmiştir. 

Taş atıklarının değerlendirilememe durumlarında, milli servetimiz sayılan ve milli ekonomimizde 

önemli yer tutan bu malzemenin kayıplarının ne olduğu konularına da yine bu çalışmada değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Taş Atığı, Sürdürülebilirlik, Doğal Çevre Ve Mimari 

ABSTRACT 

     Natural stone, used in all times from past to present, durability, texture, color, species and so on. It 

is a building material that offers many variations and has the chance to be preferred at any time, in any 

environment.When we look at the surviving historical buildings and prestige buildings, it is seen that 

there is a significant use of natural stones. Natural stones, which were previously used in the carrier 

system and as filling and coating material, are now used as coating material instead of the whole 

structure. 
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    The stone material that is removed from the quarry with many labor and costs and brought to the 

production facilities is shaped by many labor and costs. However, during the shaping phase, quite a lot 

of stone material waste is generated. The aim of this study is to investigate the activities of reuse of 

these wastes within the scope of sustainability. In this context, the study is limited six enterprises 

producing in Van and natural stones with economic value such as marble and travertine. In the scope 

of the study, data were collected from these six enterprises producing in Van city by using on-site 

observation and interview methods. 

    It has been examined how these enterprises in Van city have obtained waste from the stones during 

the production process in the enterprise since they brought stones from the quarry and how they have 

evaluated these wastes. In this study, what is the loss of this material, which is considered as our 

national wealth and has an important place in our national economy, is also mentioned in cases where 

stone wastes cannot be evaluated. 

 

Keywords: Natural Stone, Stone Waste, Sustainability, Natural Environment And Architecture 
 

1. GİRİŞ 

 

     Taş, insan ve toplum yaşamında uygarlığa doğru ilk adımların atıldığı andan başlayarak her süreçte 

varlığı ile yer almıştır. Uygarlık tarihinde uzun bir zaman dilimi Taş çağı olarak tanımlanmıştır. Bunu 

o çağ içinde taşın insan yaşamındaki öneminin, yönlendiriciliğinin ve vazgeçilmezliğinin kanıtı olarak 

değerlendirmek gerekir. Taşın silah, alet, gündelik yaşamda kullanılan ev eşyası, kandil vb yararlılık 

amacına yönelik örneklerde yaygın olarak kullanılması, malzeme olarak onun biçimlendirilmesi ile 

ilgili bir deneyim ve birim potansiyeli yaratmıştır. Yapı eylemine geçildiğinde bunun büyük yararı 

olmuştur [1]. 

    Dağ yamaçlarını kazarak oyup barınak yapmak, taş parçalarını barınak girişine yığmak, yapı 

öğesinin bile tam belirginleşmediği bir evrede taşın yapı malzemesi kimliğine ulaşmasına yönelik öncü 

girişimlerdir. Bu ana ilke uyarınca çevrenin yapısal kurgusundan kendiliğinden ayrılan parçaların 

olduğu gibi veya az emekle, basit şekilde biçimlendirilerek yapı malzemesi olarak hazırlanması ve 

kullanılması çağlar boyunca örneklenmektedir. Ancak, yüzeydeki veya derinlerdeki yataklardan 

değişik yöntem ve tekniklerle taş elde etmek ve biçimlendirerek yapıda malzeme olarak kullanmak 

daha yaygın bir uygulamadır [1]. 

     Doğal taşın doğadaki yaygınlığı, çeşitliliği, elde edilmesi, nakledilmesi ve biçimlendirilmesinde 

emek ağırlıklı basit alet ve yöntemlerin kullanılmasının yeterliliği, yüzeyde istenen estetik etkiyi ve 

bezemeyi sağlaması,  basınca yüksek direnç göstermesi, herhangi bir birleştiriciye, bağlayıcıya gerek 

kalmadan kendi kütle ağırlığıyla statik süreklilik ve stabilite yaratması, her türden bozucu etkenlere 

uzun süre karşı koyma gücü, onun çağlar boyunca yapıda öncelikle aranan ve kullanılan üstün ve soylu 

bir malzeme olarak değerlendirilmesine yol açmıştır [1].  
 

 

  

2. GÜNÜMÜZDE YAPI MALZEMESİ OLARAK DOĞAL TAŞLARIN KULLANILMASI  

 

   Standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan ya da yüzeyi işlenebilen ve özellikleri 

kaplama taşı normlarına uygun olan her türden taş (tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde 

"mermer" olarak bilinmektedir. Bu tanım uyarınca kalker, traverten, kumtaşı gibi tortul; mermer, 

kuvarsit gibi metamorfik; granit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak 

isimlendirilmektedir. Ticari tanımlamada mermer sözcüğü taş türünü belirtmediği için bu eksikliği 
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gidermek amacıyla taş adının sonuna "mermer" takısı eklenerek litolojik farklılık vurgulanmaya 

çalışılmaktadır [2,4]. 

      Yapılarda genellikle yüzeyleri düzeltilerek parlatılmış mermer, granit gibi doğal taş ürünleri 

kullanılmaktadır. Özel işlemlerle yüzeyi pürüzlü hale getirilmiş ve parlatılmadan kullanılan cephe 

kaplaması ve döşeme uygulamaları da son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Yapıların iç ve dış düşey 

yüzeylerinde, taban döşemesinde, merdiven basamaklarında ve dekoratif amaçlı gerçekleştirilen her 

türlü kaplamalarda kullanılan taşlar ticari alanda "mermer" adıyla anılmaktadır. Ürün ebat ve özellikleri 

kullanım alanlarına göre farklılıklar göstermektedir [2,3]. 
 

2.1. Doğal Taşların Üretim Durumu 

    Doğal taş ocağı işletmeciliği bir tür madencilik faaliyeti olup çoğunlukla açık ocak olarak 

işletilmektedir. Ancak diğer maden işletme yöntemlerine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu 

nedenle mermer/doğal taş ocağı işletmeleri "özel koşulları olan açık işletmeler" sınıfı içerisinde 

değerlendirilmektedir [5]. Taş ocaklarından değişik amaçlarla taşlar çıkarılmakta ve farklı 

endüstrilerde kullanılmaktadır. Kullanım amacına göre doğal taş ocaklarının işletilmesi için değişik ve 

işin amacına uygun çok sayıda işletme metodu geliştirilmiştir.     Mermer ve doğal taş ocaklarının de 

kendi içerisinde üretim yöntemleri, üretim amacına göre farklıklılar göstermektedir. Bu farklılıklara 

göre açılan doğal taş ocakları 3 gruba ayrılabilmektedir. Bunlar;  

a.Blok almak için açılan mermer ocakları, 

b.Kırma taş elde etmek için açılan taş ocakları, 

c.Yapı taşı elde etmek için açılan taş ocaklarıdır [4]. 

     Bu çalışmamızda konu olan, blok almak için açılan taş/mermer ocakları ve beraberindeki atıklardır. 

Ülkemizde doğal taşlar hemen hemen her bölgede üretilmektedir. Türkiye'nin çok çeşitli ve zengin 

doğal taş rezervlerine sahip olduğunun en önemli göstergesi etrafımızdaki tarihi yapılardır. Yapı taşı 

olarak kullanılan kayaçların en çok bilinen ve kullanılanları bazalt, granit, andezit, kumtaşı, kireçtaşı, 

tüf, mermer, arduvaz ve diyabazdır. Bu kayaçlar Anadolu'nun birçok yöresinde bol miktarlarda 

bulunmaktadır. Bu taşlar genellikle bulunduğu yöreye göre isim alırlar ve tanınırlar. Örneğin, Ünye  

taşı, Küfeki taşı, Armutlu taşı, Çan taşı, Nevşehir taşı, Keşan taşı, Saray taşı, Kırşehir taşı, Foça taşı, 

Urfa taşı, Ayazin taşı gibi[2,4]. 

     Türkiye'de bilinen belli başlı doğal taş üretim merkezleri şunlardır:[2] Bazalt: İzmir, Diyarbakır, 

Uşak, Gediz, Muş, Bitlis, İskenderun, Boyabat, Eskişehir, Van.;Andezit: Ankara, Çankırı, Afyon, 

Uşak, Dikili; Granit: Gebze, Çanakkale, Güllük, Kırşehir; Kumtaşı: Afyon, Bolu, Eskişehir, Ankara; 

Kireçtaşı: Eskişehir; Tüf: Nevşehir, Çanakkale, Gümüşhane; Mermer: Afyon, Muğla, Uşak, Elazığ, 

Eskişehir, Kütahya, Balıkesir. 

      

2.2. Ocaktan Kullanıma Kadar Geçen Süreçte Doğal Taş Atıklarının Oluşumu 

    Çalışma konumuzu içeren ocakların, blok almak amacıyla açılan ocaklar olduğu önceden 

belirtilmişti.(Şekil 1). Genel olarak, ocakta alınan bloklar için öncelik yurtdışına gidecek taşlara verilir. 

Bu taşlar mermer, granit, bazalt, traverten olabilir. Ocaktan taş blok elde etmek için, önce X,Y,Z 

doğrultularında (üst, yan ve ön) sondajla delikler açılır. Daha sonra önce yatay (alt), sonrada dikey 

olarak sondaj açılan yönlerden kesim makineleriyle,  kesim yapılır ve zemine kum serilerek blok yere 

düşürülür. Blok boyutları en/derinlik:2 m, uzunluk: 10-12 m, yükseklik: 6-8 m arası değişir.  (Şekil 

2).Yere devrilen blok yıkanır, yüzeyinin düzgün, homojen renkli, kırıksız, çatlaksız olma durumuna 

bakılır, kalitesi belirlenir ve blok üzerinden nereden ne elde edilebileceği belirlenir, sayalama denilen 

makinayla kesilerek sınıflaması yapılır, numaralandırılır ve ocakta sınıflama durumuna göre stoklanır 

(Şekil 3). 

    Bir bloktan hem plaka, hem de ebatlı kesim yapılabilir, buna ocakta karar verilir. Birinci sınıf bloklar 

genellikle yurtdışı için ayrılır. İkinci ve üçüncü sınıf taşlar, yurt içine verilir. Blokta yer yer çatlak 

varsa, rengi homojen değilse, düzgün olmayan yüzeyi varsa, doğrudan ikinci sınıf blok olarak 
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numaralandırılarak adlandırılır. Yaklaşık her bir blok, 15–20 ton ağırlığında olup, yaklaşık olarak 

uzunluk:3.00m, yükseklik: 1.60 m, en: 1.40m civarında olur. Blokların bu boyutlarda olması 

durumunda plaka elde edilmesi için katrak makinesinin olduğu fabrikalara, bu boyutlardan küçük 

olması durumunda ebatlı parçalar kesmede kullanılan ST makinelerinin olduğu fabrika ve işletmelere 

nakledilir [6].  
 

 
Şekil 1: Bir Mermer Ocağı 

 

 
Şekil 2:Mermer Ocağından Blok Kesilmesi 

 

Genel olarak bir işletmenin fabrika olabilmesi için büyük ölçekli olan Katrak ve/veya ST denilen 

makinelerin bulunması gerekir. Bir mermer (doğal taş) fabrikasında yer alan makineler Tablo 1’de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 3:Mermer Bloğun Yıkanması  
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Tablo 1: Mermer Fabrikasında Bulunabilecek Makinalar [6]  
 

MAKİNALAR 

Katrak 

ST 

Kafa Kesme  

Fayans Hattı 

Yan Kesme 

Trıming(Çoklu Kesim) 

Köprülü Kesim 

Levha- Cila 

Alın ve Pah Makinası 

Dolgu Hattı 

Bandıl ve Sandıklama 

 

    Birinci sınıf taşlar blok halinde plaka olabilmesi için katrakta, ebatlı olabilmesi için ST denen 

makinelerde kesilir (Şekil 4).Plaka boyutları en: 1.30–2.00m, boy: 2.80-300m ve yükseklik: 1.30–

1.60m civarındadır.  
 

 
 

Şekil 4: Bir Mermer Fabrikasında ST Makinesiyle Mermer Kesilmesi 
 

2.3. Mermer Fabrikalarında Taş İşleme Süreci 

    Ocaktan fabrikaya blok taş gelince, önce stok girişi yapılır. Blok kesildikten sonra, blok stoktan 

düşürülür, ebatlı stoka giriş yapılır. Blok, sipariş veya isteğe göre katrak veya ST de kesime alınır. 

Siparişler bazen cilalı, bazense cilasız (ham) olarak verilebilir.  

    Stok sahasından blok, tren vagonları gibi vagonlara alınır, Plaka kesim makinesi olan katrakta girer. 

Katrakta, tek yönlü kesim (siparişe göre 2-3 cm kalınlığında) yapılır ve plakalar kesilir. Kesime 

başlarken iki kenardaki kapak adı verilen ve eğri olan parçalar kesilip atılır. Bu parçalar paladyen 

olarak kullanılabilir.  Daha sonra katrak, taş malzemenin istenen kalınlıkta plak kesimini yapar. Plak 

kesildikten sonra, dolguya gerek varsa, vagonlarla dolgu makinesine götürülür. Dolgu makinesinden 

önce fırınlarda ısıtılıp kurutulur, sonra robotlu sistemlerle 10-12 plaktan oluşan bandıllar (grup) 

oluşturulur, bunlar vinçler sayesinde dolgu makinesine alınır, dolgu makinesinden çıkan plakalar tekrar 

fırınlara alınır ve orada yaklaşık birkaç saat bekletilir (Şekil 5). 
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Şekil 5: 

Katrak Sonrası Kesilmiş Plakanın Dolgu İşlem Sırası [6] 
 

    Dolgu malzemesi olarak genellikle epoksi ve özel bir kimyasaldan oluşan jeller kullanılır. Dolgu ile 

plaka üzerindeki delikler, çatlaklar kapatılır. Epoksi ve jel oranları genellikle, ¼ A+¼ B şeklindedir[6]. 

    Kuruyan plakalar, bandıllarla cilaya getirilir. Plakalar tek tek vakumlu robotlar tarafından cilalama 

tezgâhı üzerine yatırılır. Yedi başlıklı, on iki kafalı makine tarafından cilalanır, daha sonra bir araya 

getirilip paketlenir ve stoka aktarılır. Fabrikada, plaka kesiminde kapaklar, yaklaşık bir cm 

kalınlığındaki testere kesimiyle birlikte, bir blok taşın yaklaşık %20-25 kadarı fire olarak verilir, atılır. 

Bazen blok dışında görünmeyen çatlaklar olabilir,  bu durumda fire ve atık oranı daha da artabilir.  

    Aynı şekilde blok talebe bağlı olarak, ST makinesinde de kesilebilir, ST iki yönlü(yatay ve dikey) 

kesim yapabilen ve ebatlı taş kesen bir makinedir. Bloğun önce üst tarama yapılır, sonra, ön kenar 

kapakları kesilip atılır. İstenen ebat ayarlanır ve kesim başlar, Blok uzunluğunda, 2-3 cm kalınlığına, 

30-65 cm yüksekliğinde strip ölçüsü olarak adlandırılan ölçülerde kesim yapılır. Daha sonra sırasıyla 

fırın, dolgu, fırın, cila işlemi yapılır. Yan kesme makinesiyle ebatlı parçalar kesilir, isteğe göre kenarlar 

pahlanır ve taş, istenen boyutlarda hazır olur.  ST ile kesimlerde de yine kapaklar ve testere dişleri 

nedeniyle yaklaşık %20 civarına bir fire verilir.  Tüm bu işlemlerden geçen ebatlı taşlar, selection 

(ayırma) işlemine tabii tutulur.  Düzgün olan taşlar ayrılıp ambalajlanır, paletlerle stok sahasına alınır. 

Bazen cilalamaya gerek duyulmaz, bazen de taşta bulunan delikler mum dolgu denen bir kimyasalla 

doldurulur[6]. 

    Ocaklarda blok çıkarken, moloz denen şekilsiz parçalar atık olarak çıkarılır. Ayrıca kesimden, taşın 

yapısından kaynaklanan çatlak ve fireler de atık olarak alınabilir. Ortalama olarak bir ocakta çıkarılan 

taşların yaklaşık %10-25 oranında atık taş elde edilir. Bu atık taşlar, kırılarak beton yapımında agrega, 

temellerde, dolgu, yol yapımında vb. kullanılır. 
 

3. VAN İLİNDE DOĞAL TAŞ İŞLEME FABRİKA VE ATÖLYELERİ 
 

    Van kenti genelinde yapıda kullanılan doğal taşları işlemek üzere küçük, normal, büyük ölçeklerde,  

kayıtlı, kayıtsız olmak üzere yaklaşık yetmişe yakın tesis yer almaktadır. Bu tesislerden sadece ikisi 

fabrika olup diğerleri atölyeler şeklindedir. Bu atölyeler, daha çok Diyarbakır, Bitlis, Erzurum gibi 

yakın illerden, ebatlı ve plaka halinde doğal taşları temin etmekte, ellerinde bulunan küçük ölçekli 

makinelerle bu taşları, istek doğrultusunda şekillendirip kullanmaktadırlar. Van ilinin soğuk iklimi 

nedeniyle, inşaat sektörü gibi doğal taş sektörü de, iklimden etkilenmektedir. İklimin olumsuz etkisi 

nedeniyle, Van’daki işletmeler, hava durumuna bağlı olarak en fazla yedi ay kadar çalışabilmektedirler. 

Bu doğal taş işleme tesislerinden fabrika ve dört atölyenin üretim ve atıkları, çalışmada örnek olması 

açısından ele alınmıştır. 

 

3.1.Van İlinde Yer Alan Doğal Taş/Mermer Fabrikaları 

    Van İlinde doğal taş/mermer üretimi yapan sadece iki fabrika bulunmaktadır. Bunlar Van Mermer 

Fabrikası ve Barış Mermer Fabrikasıdır. Bu fabrikalarda 2019 Mart ayında, yerinde gözlem ve 

incelemeler yapılmıştır.  

 

Van Mermer Fabrikası 

    Van ilindeki en büyük mermer fabrikasıdır. Fabrika Van Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 

57.000 m² alanda 25.000 m² kapalı, 32.000 m² açık alanda kurulmuştur. Modern teknolojiyle 

Kesilmiş 

Plaka 

Fırın Dolgu Fırın 
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donatılmış fabrika; Mermer, Granit ve Yeni Teknoloji 3 üretim tesisinden oluşmakta ve kesimine 

göre her türlü dünya standardı yapılabilmektedir. Yılda yaklaşık 100 bin ton mermer ve granit üretim 

kapasitesi bulunmaktadır. Van'da, 1'i Ağrı Diyadin'de ve 1'i Siirt Pervari'de 2 çalışanı ve 4 ocağı 

bulunan Van Marble, 22 adet arama öncesi lisans başvurusu yapmış ve onaylanması durumunda, Van 

Mermer ocak sayısını 26'ya çıkarmayı planlıyor. Üretim kapasitesi ve mevcut ihracat oranlarını 

arttırmak [7]. 

Yıllık ortalama 100 bin ton blok mermer ve granit üretim kapasitesine sahip olan bu fabrikada 

yaklaşık% 20-25 atık ve atık üretilmektedir. Ek olarak, nakliye, palet ve taş niteliğinden dolayı, bu 

atık oranı bazen artar. Van mermer fabrikasında büyük ulusal ve uluslararası siparişler alınmakta ve 

her türlü taş kesilmektedir. Büyük kapasitesi nedeniyle, taş atıkları da çok yüksektir. Atıkların bir 

kısmı paladi zemin olarak kullanılır, ancak testere sonucunda üretilen çamurlu mermer tozu atıkları 

maalesef kullanılamaz ve çevreye zarar vermekte ve çevreyi kirletmektedir [8]. 

 

Barış Mermer Fabrikası 

    Van ilinin tek blok kesen mermer fabrikasıdır. Yıllık ortalama 2000-2500 ton blok taş kesen taş 

fabrikada yaklaşık %20-25 oranında fire verilmekte ve atık elde edilmektedir. Ayrıca nakliye, palet ve 

taşın özelliğinden dolayı bu fire oranı bazen daha da artmaktadır. Bu fabrikada katrak olmayıp, sadece 

iki ST, bir cila, bir kafa kesici ve pah makinası bulunmaktadır. Bu fabrikada daha çok siparişe göre 

ebatlı kesim yapılmakta ve atölyelere yönelik çalışılmaktadır. Döşeme, duvar kaplama, basamak, 

süpürgelik, denizlik, kapı eşiği gibi yapıda kullanılan ve değişik ebat gerektiren taşlar, isteğe uygun 

olarak kesilir. Atıkların bir kısmı paladyen döşeme kaplaması olarak kullanılır, ancak testere sonucu 

ortaya çıkan ve kek denen çamurlu mermer tozu atıkları maalesef kullanılamamakta ve çevreye zararlı, 

çevreyi kirleten malzemeler olarak durmaktadırlar [9].  

 

3.2.Van İlinde Yer Alan Doğal Taş/Mermer Atölyeleri 

    Van İlinde yaklaşık yetmiş civarında farklı ölçeklerde atölyeler mevcuttur. Bunlardan dördü yerinde 

gözlem ve görüşme yöntemiyle incelenmiştir.  

 

Dekor Mermer Atölyesi 

    Mermer Atölyesi olarak Van’daki en büyük işletmedir. Özellikle Diyarbakır’dan, bazen de Afyon, 

Muğla, Denizli ve farklı illerdeki fabrikalardan aldıkları plaka ve ebatlı kesilmiş taşları, sparişe uygun 

şekillendirir ve yerinde uygularlar. Yan kesme ve tezgâh cila makineleri mevcuttur. Yıllık ortalama 

1200–1500 ton arasında plaka ve ebatlı doğal taşları işleyerek satışını ve montajını yapmaktadırlar. 

Nakliye ve taşın özelliğinden kaynaklı olarak yaklaşık % 5-10 civarında atık verirler [10].  

 

 

Taşkın Mermer Atölyesi 

    Van ilinde yer alan pek çok mermer atölyesinden en önde gelenlerinden biridir. Sadece Yan kesme 

makinası olarak adlandırılan makineleri vardır. Diyarbakır başta olmak üzere, Bitlis, Van, Muğla, 

Denizli gibi farklı kentlerdeki fabrikalardan aldıkları ebatlı veya plaka şeklindeki taşları, 

kullanabilecekleri ebatlarda kesip, inşaatta monte ederler. Yıllık ortalama 1000–1200 ton taş 

işlemektedirler. İsteğe göre cilalı veya cilasız olarak taşları alırlar. Ebatlı aldıkları için fabrika ve ocak 

kadar taş firesi veya atığı bulunmaz. Ancak nakliye ve taşın özelliğine bağlı olarak yaklaşık % 5-10 

kadar atık verildiği olur. Bu atıklar olabildiğince yapı içlerinde veya dışlarında döşeme, yol kaplaması 

olarak kullanılmaya çalışılmaktadır[11]. 

 

Mercan Mermer Atölyesi 
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    Mermer atölyeleri içinde küçük ölçekli bir işletmedir. Kapasitesi yıllık ortalama 300–400 

tondur[12]. Genellikle diğer atölyeler gibi, ebatlı ve plaka taşları, farklı kentlerden getirip, satışa 

hazırlarlar. 

 

Sedef Mermer Atölyesi 

    Küçük ölçekli bir işletme olan Sedef mermerin yıllık işleme kapasitesi 350-400 ton civarındadır. 

Diğer atölyeler gibi işlenecek taşlar, farklı kentlerden getirilmektedir. Yıllık atık oranı da yaklaşık % 

5-10 arası değişmektedir[13]. 
 

Tablo 2: Van İlindeki beş mermer işletmesinin Aylık ve Yıllık Atık Değerleri 
İşletme Adı Aylık İşlenen Taş 

Miktarı (ton) 

Aylık Taş 

Atıkları  (ton) 

Yıllık İşlenen Taş 

Miktarı (ton) 

Yıllık Taş 

Atıkları (ton) 
Van Mer Mermer 

Fabrikası 

12.000-15.000 Yaklaşık 350 100.000 % 20-25 Yaklaşık 

20.000 

Barış Mermer 

Fabrikası 

350-400  Yaklaşık 70  2000-2500  %20 Yaklaşık 500  

Dekor Mermer 

Atölyesi 

170-200  Yaklaşık 15  1200-1500  %5-10 Yaklaşık 100  

Taşkın Mermer 
Atölyesi 

150-170  Yaklaşık 10 1100-1200  %5-10 Yaklaşık 70  

Mercan Mermer 

Atölyesi 

40-60  Yaklaşık 3  300-400  %5 Yaklaşık 20  

Sedef Mermer 

Atölyesi 

50-70 Yaklaşık 3 350-450  %5 Yaklaşık 20  

Toplam 12.760-15.900 

Aylık işlenen taş 

miktarı 

Yaklaşık 451 Aylık 

atık miktarı 

104.950-106.050 

yıllık işlenen taş 

miktarı 

20.710 Yıllık Atık 

taş miktarı 

 

3.3.Doğal Taş Atıklarının Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi 

   Doğal taşların Ocakta elde edilen atıkları, moloz taş, mucur vb. gibi şekillerde yapıların temellerinde, 

çevre düzenlemede, yol yapımında kullanılmaktadır. Fabrikalardan elde edilen atıkların büyük boyutlu 

olanları da, daha çok paladyen döşeme yapımında, çevre düzenleme ve peyzajda kullanılmaya 

çalışılmaktadır. Ancak özellikle taş kesilirken ortaya çıkan tozlar, su ile kesim yapılmasının bir sonucu 

olarak, çamur şeklinde elde edilmekte ve havuzlarda toplanıp, bir süre sonra boş alanlara 

dökülmektedir. Esas çevre kirliliğini oluşturan bölümü bu kek diye adlandırılan çamurlar 

oluşturmaktadır. Sevindirici olan bir gelişme, bazı Üniversitelerde bu çamur şeklindeki doğal 

taş/mermer tozlarının, beton sektöründe kullanılabilirliği üzerine olumlu çalışmalar yapılmasıdır. Aynı 

şekilde bu tozların asfalt yapımında dolgu malzemesi olarak kullanımı yönünde çalışmalar da 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar yeterli olmamaktadır.   

4. SONUÇLAR 

 

    Doğal taş, her zaman tercih edilen, önemini koruyan ve koruyacak olan, çevreye duyarlı bir yapı 

malzemesidir. Geçmişten günümüze ulaşan ve mimari mirasımızın büyük bir kısmını oluşturan tarihi 

yapıların çoğu, doğal taş malzemeden yapılmışlardır. Önceleri, hem taşıyıcı sistemde hem de dolgu ve 

kaplama malzemesi olarak kullanılmış olan doğal taşlar, günümüzde artık tüm yapı yerine, daha çok 

kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Taşın artık daha çok kaplama şeklinde yapının farklı 

yerlerinde (döşeme, duvar, merdiven, süpürgelik, yol vb.) kullanılması, gelişen teknoloji ve artan 

maliyetlerin sonuçlarındandır.  

    Ocaktan çıkarılmasından, fabrika veya atölyelerde kullanıma yönelik olarak şekillendirilmesine, 

depolanmasından, nakledilmesine kadar geçen süreçte, bir çok emek ve maliyet harcanmaktadır. 

Üstelik, bu doğal taşlar, ülkenin doğal kaynakları ve aynı zamanda milli gelirini de oluşturmaktadır. 
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Ancak, endüstriyel bir üretim şekli olan doğal taşın ocaktan çıkarılmasından,  yapıda yerine monte 

edilmesine kadar geçen süreçte pek çok taş atığı oluşmaktadır. Bu taş atıkları, hem milli gelir ve doğal 

kaynaklarımızın da atılması anlamına geldiği gibi, aynı zamanda çevre kirliliğine de yol açmaktadır. 

Sadece çevre kirliliğine yol açtığı için, Avrupa’da bazı ülkeler, doğal taş üretimini sınırlamışlardır. Bu 

atıkların çevre kirliliğine yol açmaması ve sürdürülebilirlik kapsamında yeniden değerlendirilmesine 

yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bunlar yeterli olmamaktadır.  

    Türkiye’de pek çok ilde doğal taş çıkaran ocaklar ve bunları işleyen işletmeler mevcuttur. Bu 

çalışmada sadece Van ilinde doğal taş/mermer üretimiyle uğraşan altı işletmeyi ele almış ve bu 

işletmelerle yerinde gözlem yapılmış, sahipleri ile görüşülmüştür. Sadece bu altı işletmede yapılan 

incelemelerde bile, doğal taştan elde edilen atıkların, yılda yaklaşık 20.700 ton olduğu görülmektedir. 

Van ilinde yaklaşık yetmişe yakın işletme olduğu düşünülürse, yıllık elde edilen atıkların, bu değeri 

neredeyse 20’ye katlayacağı kabaca hesaplanabilir. Üstelik Van iklimi nedeniyle, yaklaşık beş ay, bu 

işletmelerin tümünde çalışmalar durmaktadır. Ayrıca Van’da doğal taş malzemenin çok fazla 

kullanılmadığını da belirtmekte yarar vardır. 

     Bütün bunlar göz önüne alındığında, tüm ülke genelinde durum incelendiğinde, çevre açısından çok 

büyük bir kirlilik olduğu, bunun artarak devam edeceği, acilen önlemler alınmazsa, ilerde her şey için 

geç olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  
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ABSTRACT 

Wastewater treatment (WWT) plays a crucial role in removal of contaminants in domestic liquid wastes 

and sewage, and returning them to the water cycle without any risk to public health or nature. In the 

modern approach to WWT, high-capacity WWT plants are used to treat a continuous flow of influent 

collected from a large domestic area via an interconnected sewage system. A modern WWT plant is 

usually made up of sub-processes of physical treatment, chemical treatment, and biological treatment. 

As a part of the biological treatment, aeration tanks are important components of the secondary 

clarifiers in WWT plants, responsible for obtaining purified water (effluent) from the activated sludge 

process. Even distribution of the oxygen in the tank is key to the efficiency of the treatment process as 

a whole, and this depends not only on the influent characteristics and air blown into the tank, but also 

the design of the tank structure.  

In this research, best aeration tank design for high efficiency in mixing air with the influent in the tank 

is searched. In order to obtain the best solution, optimization of the aeration tank parameters is 

proposed. The whale optimization technique is selected as the most suitable method. The method is 

inspired by the hunting ritual of humpback whales which is called "bubble-net feeding”. Humpback 

whales prefer to hunt the nutrients close to the surface creating distinctive bubbles along an 

Archimedean path. This spiral path is mathematically modelled to obtain an optimal solution. The 

optimal solution for the aeration tank design parameters is obtained and justified via computer 

simulations. Results reveal that the WWT process can be operated more efficiently with the proposed 

optimal aeration tank design. 

Keywords: Wastewater Treatment, Aeration Tank, Whale Optimization 
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1. INTRODUCTION 

Clean water is one of the most essential materials for the humans to survive. Resources of clean water 

are very limited compared with the increasing population and contamination worldwide. The 

wastewater should be as clean as possible to prevent disasters for all living organisms before it is 

dumped to environment via streams, rivers, lakes, seas, and such. Since polluted environment and 

affected organisms can also affect human life through the food chain, pollution of water resources can 

have very serious damages directly and indirectly to human health. At the same time, the balance 

between the "well-enough treated water" and "energy consumption" has to be sought.  

In recent years, there are lots of researches and investigations on wastewater treatment projects. The 

unplanned and excessive government investments cause deterioration on both ecology and economy. 

Furthermore, over-consumption behaviour is not an indication of the development on the both countries 

and individuals. By Molly Walton, who is an IEA energy analyst, a news article was published with 

the title of "Commentary: The energy sector should care about wastewater" on 19 November 2018. 

The analyst says the energy consumption of the collection and treatment of wastewater is 4% of total 

global electricity consumption for today [1]. In the same article also mentions that the energy 

consumption of wastewater treatment will reach 680 TWh by the year 2030 [1]. In wastewater 

treatment plants where such a large consumption is realized globally, the greatest energy consumption 

is realized in the aeration systems internally, which changes between 53% and 68% of a WWT plant, 

depending to the process [2].  

A wastewater treatment plant consists of several processes. Establishment, operation and maintenance 

are the basic steps of this high cost investment [3]. On one hand the existing studies focused on 

decentralized systems in order to decrease the initial cost, on the other hand, decentralized plants have 

some obstacles on both operation and maintenance for an efficient operation and maintenance each 

plant needs qualified staffs and proper control systems [3].  The simplified diagram of a typical WWT 

plant is shown in Fig. 1 [4].  

 

Fig. 1. Schematic presentation of the WWT plant 

Interdisciplinary studies are carried out for the treatment of wastewater and its removal without 

damaging the nature. Various mathematical models have been developed in order to clearly express 
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the process. Processes may vary according to geographical structure, climate, flow rate and wastewater 

characteristics. As a result, the mathematical models which shall take into account all the physical, 

chemical and biological factors provide a better understanding of any wastewater treatment plant 

design [5]. As a process aspect, the secondary clarifier and the aeration tank are unique to proceeding 

one process together. The aim of secondary clarifier to obtain purified water (effluent) from the 

activated sludge. The process of secondary treatment is the main focus of the current research, which 

also includes the aeration process as shown in Fig. 2.  

 

Fig. 2 Secondary treatment process diagram 

 

Computer simulations offer a faster and more efficient way to obtain better designs [6]. For these 

simulations, there are extensive mathematical models running in the background. For any hydraulic 

system, the volume is equals to the difference between the charge (accumulation) and the discharge 

(reaction), shown in Fig. 3. 

 

 

Fig. 3 WWT flow diagram 

 

In this study, after the mathematical modelling of the WWT plant, it is aimed to create a simulator that 

predicts real behaviour of aeration system influenced by whale behaviour optimisation. Before the 

physical construction, the problems that consist of  structural, operational and  maintenance phases [7] 

are aimed to be observed and  solved as an optimization problem. These simulations are essential to 
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observe the theoretical system behaviour [8]. The mathematical model and simulation results will be 

affected by weather conditions and other disturbances, which will also affect the real behaviour of the 

treatment process[9],[10],[11]. These variables and disturbances are also taken into account in recent 

studies, for instance using the approach of predictive control concept [12],[13],[14]. Sewer systems, 

WWT plants and receiving waters are also mathematically modelled and presented on recent 

commercial simulators [9,15]. Because of the elasticity and easy-to-use nature, Matlab/Simulink is 

frequently used for simulation of mathematical models on the WWT plants and other related sub-

systems [9,12,16–22]. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In 2016 the study on whale optimization algorithm (WOA) was proposed by Seyedali Mirjalili and 

Andrew Lewi [23] for several optimization problems [24–27]. In this study, it is aimed to increase the 

efficiency of wastewater treatment plants aeration system with WOA. 

To obtain minimized cost for production or maximized efficiency on operation, several optimization 

methods have been proposed and used, and computer-aided design has become part of optimization 

activities [12]. Deterministic and heuristic methods are widely used in algorithms for optimization. The 

WOA is one of the most recent heuristic optimisation algorithms in use. Whales are social animals, 

who  generally live in groups use a special hunting method which is called "bubble-net feeding" is 

shown in Fig. 3 [23]. Humpback whales prefer to hunt the nutrients close to the surface creating 

distinctive bubbles along an Archimedean path as shown in Fig. 4. This spiral path, called as  bubble-

net feeding maneuver, is mathematically modelled to obtain an optimization solution [28]. 

 

Fig. 3 Humpback whales bubble-net feeding behaviour 

 

 

Fig. 4 Example spiral path of the whale optimization algorithm 
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A mathematical modelling study on activated sludge process was initialized [3] with ASM1. Models 

are concerned with carbon oxidation, nitrification and denitrification. ASM2 also contributes to the 

solution of biological and chemical phosphorus removal. The models are based on chemical oxygen 

demand (COD) units (use chemical oxygen demand to identify organic pollution) and ASM3 has a 

total organic carbon (TOC) based version [5]. 

 𝐶𝑂𝐷 = 𝑆 + 𝛼ℎ𝑋𝑠 (1) 

where αh is a conversion factor that is required because the units of soluble substrate (S) differ from 

that of biodegradable particulate substrate (Xs). Biological oxygen demand (BOD) and COD are the 

most widely used parameters for characterizing the organic carbon content in wastewaters. For ASM3, 

another essential parameter is TOC. 

Modified analytic expression of dissolved salts in wastewater which includes the composition and 

concentration was defined as [29]: 

𝐶𝑠 = 𝐶0 . 𝑒𝑥𝑝 ∑ (𝐾𝑖𝐶𝑖)−1𝑛

𝑖=0
 (2) 

Where: 

𝐶0 −oxygen solubility in clean water, g∙m–3 

𝑖 −index of the ione dissolved in water; 

𝐾𝑖−semiempyrical constant for the indexed ione; 

𝐶𝑖 −molarity of the indexed ione in water solution; 

𝐶 −oxygen solubility in water with dissolved indexed iones, g∙m–3. 

Describing the interrelation between air pressure and oxygen solubility modified Henry’s formula is: 

 𝐶𝑥 = 𝑃𝑥 . 𝑘𝐻 = 𝑃𝑥 . 𝐴. 𝑁𝐴. 𝛼𝑥  (3) 

Where: 

𝐶𝑥 −solubility of gas x, g∙m–3; 

𝑘𝐻 −Henry’s constant for gas x (particularly – for oxygen), (g/m3)∙Pa–1; 

𝑃𝑥 −partial pressure of gas x (in this formula – oxygen), Pa; 

𝑁𝐴 −Avogadro’s constant, mol–1; 

𝐴 −coefficient taking into account oxygen density. 

 𝐶𝑆(𝜃) = 4,91. 𝑒𝑥𝑝  (−0,0219. 𝜃)  (4) 

𝐶1 . 𝑝1
−1 = 𝐶2 . 𝑝2

−1 (5) 

𝐶 = 𝑝𝑥 . 𝐴. 𝑁𝐴. 𝛼𝑥 . 4,91. exp (−0,0219. 𝜃) (6) 

𝑝ℎ = 𝜌. 𝑔. ℎ = (−0,006.  𝜃2 + 0,0365. 𝜃 + 999.91). 𝑔. ℎ  (7) 
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Where: 

𝑝ℎ −water pressure in depth h (required air blower pressure),  

𝜌 –water density, kg∙m–3; 

ℎ −air diffuser submerging depth, m; 

𝑔 −gravity constant, 9.81 m∙s–2. 

 𝐶𝑆 =  𝐶(𝑟𝑂2
, 𝑝𝑎 , 𝜃, 𝐾, 𝑐𝑖 , ℎ) =

0,668.𝑟𝑂2.(𝑝𝑎+(−0,006.𝜃2+0,0365.𝜃+999,91).𝑔.ℎ.10−3)

𝑒𝑥𝑝(∑ 𝐾𝑖𝑐𝑖+0,0219.𝜃)
  (8) 

Where: 

𝑟𝑂2
−proportion of oxygen in the air; 

𝑝𝑎 −atmospheric pressure. 

 

Fig. 5 The simulation model of oxygen solubility in WWT plant 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
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The simulation model presented in Fig. 5 is used to test the proposed optimization of WOA for the 

aeration tank design of the WWT plant. For the optimisation of the aeration process, constraints are 

effective diffuser radius (r), pressure tolerance of diffusers for efficient performance (n%), pool 

dimensions (L1, L2),  pool depth (h) and  number of diffusers (nd). All constraints are defined in a 

computer based simulation model with the help of mathematical background [30]. 

As shown in Fig. 6, the location of diffusers in x-y plane are not homogeneously distributed. In limited 

pressure tolerance, a series of ghost diffusers are created and crossed with a genetic algorithm to obtain 

the nearest position of diffusers in x-y plane.  

 

 

 

Fig. 6 Conventional aeration (left) and proposed optimal solution (right) 

 

 

Fig 7. Computer simulation graph of the whale optimization  

 

Empirical simulation studies on both whale optimization and conventional aeration are shown in Fig. 

8, where all parameters are the same except the pressure change on conventional aeration case and the 

water depth on diffusers performed under the whale optimisation. In the empirical simulation of whale 

optimization and conventional aeration, all parameters are assumed the same except the pressure 

change on conventional aeration case and the water depth on diffusers performed under the whale 
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optimisation. Oxygen solubility on WOA (the performance of homogenously distributed vertical 

diffuser set) is 11.61% better than the conventional case in the same conditions as given in Table 1. 

 

 

Fig 8. Percentage of the oxygen solubility performance conventional aeration and proposed optimal 

solution 

 

Table 1. Total oxygen solubility values in conventional and optimal methods 

Method Total Oxygen Solubility (TOS) (g.m-3) 

Conventional Aeration 3.652 × 10−136 

Whale Optimized Aeration 4.132 × 10−136 

 

4. CONCLUSION 

Diffusers are very expensive equipments. Long life is provided for diffusers operating at less 

fluctuating pressures. Explosion and clogging on the diffusers should be prevented. In conventional 

design, homogeneously distributed equispaced diffusers are used to provide oxygen-rich air flow into 

the aeration tank. In the proposed method, the tank geometry with the diffuser locations is optimized. 

The whale optimization method is used for adjusting the best positions of diffusers for better aeration. 

The algorithm of WOA is applied via computer simulations to the aeration process and results are 

compared with those of the conventional aeration tank operation. The simulation results reveal that the 

TOS in the aeration process is improved by 11.61 per cent with the application of the proposed 

optimization method. It is concluded that the whale optimization method is a good alternative in design 

of new aeration processes for improved WWT performance.    
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ABSTRACT 

The disorders that occur in the respiratory tract have many different causes. Some of the factors that 

cause these disturbances are triggerer and some of them are main reasons. As the diversity of the factors 

increases, it becomes difficult to determine the cause of the illness. Therefore, there is a need for 

powerful analysis tools that will determine the factors that cause illness. In this study, we have proposed 

an approach which uses Rough Set Theory for this purpose. For the experimental design, the data of 

27 individuals working in different dental prosthesis laboratories were used and were analyzed using 

the ROSE2 program and 17 rules were extracted. Seven of the rules gave the conclusion that respiratory 

pathology is not detected according to the characteristics taken into account. In the remaining cases, 

employees were detected to have signs of respiratory distress. The study has shown that simple 

healthful rules can be derived from ordinary health data for ordinary users who can easily understand 

the reason of the illness. 

Keywords: rough set theory, data mining, rule extraction, information extraction.  

 

 

1. INTRODUCTION 

With the development of computer technology and smart devices such as RFID, smart card and smart 

phone etc., data in various fields has been continuously increasing. For abundant available data we are 

short of obtaining information because we need the effective mining tools to extract the useful 

knowledge from the collected data. Various data mining approaches have been developed for health 

data analysis. With the help of these models, it can be decided about the illness of a new patient who 

has similar characteristics by looking at the information of the patients who had usually similar 

symptoms. It is generally desirable that data analysis models should be easily understood and the 

outputs obtained with the models have to be interoperable structure. Such models can be created using 
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symbolic data mining methods. In this study, a rule-based model has been proposed using Rough Set 

Theory (RST) to reveal factors affecting respiratory disturbances of dental prosthesis laborers. The 

RST was developed by Zdzislaw Pawlak (1980, 2002). It is a mathematical approach used in the 

analysis of datasets where there is uncertainty and imprecise. It presents methods that can effectively 

process data such as reduction of the initial data, removal of ineffective properties, determination of 

data dependencies, approximate classification, and discovery of patterns in data and creation of 

decision rules. The process of obtaining useful information to be used for decision purposes in the form 

of rules is called decision rule extraction process. This work is modeled on the basis of the "if-then" 

rule extraction technique based on RST. Rule extraction process begins after optaining of reducts which 

creates the smallest non-separable set of properties in the dataset. The rules derived from the reducts 

provide us to be able to understand the most important factors that influence the decision. By using this 

method, the most important causes affecting the respiratory diseases of the denture workshop workers, 

which are considered in the study, are revealed. 

The remainder of the study  is organized as follows: in the second part, general information is given 

for Rough Sets Theory. In the third part, the model established for data analysis and the preliminary 

operations for the data used are explained. In the fourth chapter, the interpreted rules which are 

extracted from the data are given. The article is finished with the conclusion section. 

 

2. ROUGH SET THEORY 

RST has become an important tool of soft computing. It has a strong analysis capability to express 

effectively uncertain or imprecise knowledge. It has been used in machine learning, rule generation, 

decision analysis and other fields. Processing data with RST does not require any additional 

prerequisites. It is based on inductive inference and based on a few facts (examples) on the topic being 

studied, to produce information on the subject. Inference if-then is an example of symbolic machine 

learning. This method can be applied to data table that the rows have objects (samples) and the columns 

presents the properties belonging to these objects constitute an information table of the RST. The 

information table can contain two different columns: condition and decision. Typically, while the 

decision column consists of a single property, the condition column may contain a number of 

properties. The data in the information table can have categorical or numerical values. In RST 𝐼𝑆 =

(𝑈, 𝐴) stand for an information table (Pawlak, Slowinski, 1994; Pawlak, Skowron, 2007) where 𝑈 =

{𝑥1, 𝑥2, … . . , 𝑥𝑛} is a set of not-empty observations / objects set and A  is a not-null property set. For 

each property 𝑎𝜖𝐴 𝑓𝑎 : 𝑈 → 𝑉𝑎  defines an information function. In this form, 𝑉𝑎 , represents the set of 

values for which 𝑎 has been taken. 

Data analysis starts from information table and it is assumed that every object in the world is associated 

with certain knowledge in RST (Walczak, Massart, 1999). The objects represented by the same 

attribute value form an indiscernibility relation. This relation is similar mathematical equivalence 

relation and the rough set theory is based on this basic idea. The records in the data set are defined as 

the indiscernibility relation in terms of the properties considered. The indiscernibility relation for the 

𝐵 sub-property set 𝐵 ⊆ 𝐴 is shown as 𝐼𝑁𝐷(𝐵) = {(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑈𝑥𝑈: ∀𝑎∈ 𝐵, 𝑎(𝑥1) = 𝑎(𝑥2)} where 
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𝐼𝑁𝐷(𝐵) is the 𝐵- indiscernibility association. If 𝑥1 and 𝑥2 belong to the 𝐼𝑁𝐷(𝐵) set, then 𝑥1 and 𝑥2 

are indistinguishable from each other according to the 𝐵 subset property (attribute) set. 

The universe set 𝑈 can be divided into several equivalence classes according to the 𝐵- indiscernibility 

relation in the form 𝑈/𝐼𝑁𝐷(𝐵). These equivalence classes are shown as [𝑥]𝐼𝑁𝐷(𝐵). All equivalence 

classes of 𝐼𝑁𝐷(𝐵) form the elementary set of 𝐵. Any elementary set is the same set of all elements 

and has the most basic information about the set of universe being considered. The precise set is a 

combination of some basic sets and the imprecise ones are called rough sets. A rough set can not be 

characterized by the knowledge of the element it has, so it is associated with sets called lower and 

upper set of approaches (Gosciewska, 2014). Approaches are two basic operations in rough set theory. 

While all objects in the lower approximation set are strictly belonging to one set, the objects in the 

upper approximation set are likely belong to a set(Pawlak, Slowinski, 1994; Zhan, Zeng, Sun, 2005; 

Chen, Tsai, 2016). The boundary region consists of the difference between the upper and lower 

approximation set. 𝑋 denotes (𝑋 ⊂ 𝑈 ) the subset of the elements in the universe set in 𝑈. 𝐵 is the 

subset of 𝐴 properties set (𝐵 ⊆ 𝐴) is expressed as lower approximation set (𝐵𝑋). The lower 

approximation set is defined as the set of all subsets 𝐵𝑋 = {𝑥𝑖 ∈ 𝑈|[𝑥𝑖]𝑖𝑛𝑑(𝐵) ⊂  𝑋}  contained in 𝑋. 

The lower approximation set of X belongs to the elementary sets contained in 𝑋 which 𝑥𝑖 is a set of 

objects. B X  upper approximation set is defined as the combination of elementary sets with a non-null 

intersection set 𝐵𝑋 = {𝑥𝑖 ∈ 𝑈|[𝑥𝑖]𝑖𝑛𝑑(𝐵) ∩ 𝑋 ≠ 0}. The intersection of 𝑋 subset of object (𝑥𝑖 ), (

ix BX
) belonging to any subset of 𝑋 is absolute.  

We can say that for any 𝑥𝑖 object of 𝑋 upper object set (for example) it may belong to the 𝑋 'upright 

approach set (we can not say for sure that it belongs). The difference between the upper and lower 

approach clusters (𝐵𝑁𝑋 = 𝐵𝑁𝑋 − 𝐵𝑁𝑋) is called the border region of the 𝑋 in the elliptic set. The 

border zone consists of data (objects) that are not strictly specific to a particular region. 

In order to get useful results from the information table, the data must be classified. Within this, a 

decision feature is added to the information table indicating which class belongs to which class. Such 

information systems are called decision systems and are represented as 
}){,( dAUIS 

 and 𝑑 ∉ A 

is. In this notation, 𝑎 ∈ 𝐴 is a conditional property, and 𝑑 is a decision property. 𝑉𝑑 is the value field 

of the decision feature 𝑑 (Xiangyang, Jie, Richard, Xiaojun, 2006). The decision rules are in the form 

of "if-then", which 𝐴 expresses the conditional properties and 𝐷 define the decision property in the "if 

A then D" rule. The exact rule corresponds to the set of lower approximation, and the inexact rule 

corresponds to the border area or boundry region. Decision rules are mutually independent and cover 

all situations in the decision-making table, as well as the inseparability relation of the decision 

algorithm. The decision algorithm is a logical copy of the decision table and can be used as a formal 

language to describe approximation sets. The measure of the decision rule is based on three factors. 

Support: the number of cases in the decision table that match the pattern in the rule. Strength: the 

decision is expressed as the ratio of all states that can be classified by the rule to all cases in the data 

base. Certainty: there is atifa how strong a certain rule can be relied upon. In other words, the decision 

is the degree of accuracy. It is calculated as the frequency of objects with the property of the decision 

part of the rule and objects with the property of the condition part of the rule. 
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One of the main features of RST is the possibility of data reduction. In this theory, the reduction is 

done by eliminating one or more insignificant features, and building the reducts helps to build simpler 

models. The Reducts are considered as a minimal set of properties that allow for inseparability (Wang, 

Yang, Jensen, Liu, 2006; Changseok, Wei-Chang, Yuk Ying, Sin-Long, 2010). In other words, 

elementary sets in the information table are preserved by feature reduction by finding sub feature sets. 

A particular decision table may have multiple reducts, representing minimal quantities of sufficient 

information and indicating the conditional part of the rule. The feature reduction operation is expressed 

as a calculation of reducts. If a particular feature is present in all the reducts, that feature is considered 

"core" and such features can not be deleted from the info table. 

Dissirnibility matrix is a 𝑛𝑥𝑛 dimention matrix of 𝐴 attributes set in an information system such as 

𝐼𝑆 = (𝑈, 𝐴). The elements of this matrix are mathematically defined 𝑑𝑖𝑗 = {𝑎 ∈ 𝐴}|𝑎(𝑥𝑖) ≠ (𝑥𝑗)for 

each 𝑖, 𝑗 = 1, … … , 𝑛 attributes. The dissirnibilty matrix is used to find the smallest subset (Reduct) of 

properties (Yao, 2009). For this purpose, the dissirnibility function 𝑓 (𝐴) is constructed. 𝑓 (𝐴) is a 

Boolean function consisting of 𝑚 different variables. Here, the number of variables (𝑚), 𝑎1
∗ , … … . , 𝑎𝑚

∗  

is equal to the number of properties 𝑎1, … … . . , 𝑎𝑚 in the information table. 

Since the rough set is based on logic and discrete mathematics, the resulting rules have a structure that 

can be expressed linguistically. It is easier to understand and interpret the rules by this means. The 

decision rules table is constructed according to the CORE properties obtained from the elementary sets 

and the dissirnibility matrix (Lin, Watada, Tzeng, 2008).  

 

3. DEFINING DATA SET PROPERTIES AND PROPOSED METHOD 

This study aims to reveal the factors affecting respiratory disturbance as rules based on rough set 

theory. This rule-based model consists of several steps. In first step, categorical data are converted into 

numerical for both cases (examples) and properties. In second step, the information table has obtained 

and then elemantery sets have separately defined for both condition and decision features. After 

obtaining reducts the decision table has been carry out then decision rules have been drawn up using 

it. In final step, the knowledge extracts from the decision rules. Figure 1. gives the main framework of 

the proposed model.  

 

Fig 1. Framework of the proposed model  

Dental prosthesis technicians face severe discomfort due to their insufficiently ventilated working 

environment and hard working tempo. Understanding the problem and establishing the goal constitutes 
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the most critical step in the process of extracting knowledge from the data. First the factors which affect 

respiratory tract disorders were identified. Second the data which used in analyis was collected with 

the help of forms filled in on the face to face interview and information table has been constructed 

using them. Then conversion and cleaning operations have been done on the data. The dataset used 

was obtained from 20 dental prosthesis technicians working in different Dental Prosthesis Laboratories 

and 7 administrative personnel (total 27 persons). The personal information of the employees and the 

working conditions of the laboratories are taken into consideration as condition attributes. The 

complaints in the respiratory tract were included as a decision feature to the model. Age and gender 

factors assessing the effects of smoking and frequency, the degree of respiration of the working 

environment and the duration of exposure, such as respiratory distress, and the effects of these factors 

on the body were collected using a questionnaire. The dataset consists of 7 cases, 1 decision feature. 

Factors and explanations in the dataset are shown in Table 1. The dustiness levels of the metal, 

porcelain, total leveling sections and the polishing section in the dental prosthesis laboratories are 

denoted as moderate and moderate, while those of the administrative units are low or absent. 

 

Table 1. Factors used in study 

Factor Definition  Factor Definition 

Gender (A1) Man (1), Woman (0)  
Dustiness level 

of work 

envirement (A6) 

1=               high 

Old (A2) 

1= 0-19  2= middle 

2= 20-29  3= low 

3= 30-39  4= non-dusty 

4= 40-49  

Duration of 

working 

 (A7) 

1= 0-4 year 

5= more 50  2= 5-9 year 

Smoking (A3) Yes (1), No (2)  3= 10-19 year 

Smoking rate in a 

day (A4) 

1= 0-4 piece  4= 20-29 year 

2= 5-9 piece  5= more 30  

3= 10-19 piece  

Decision (D) 

1= sputum 

4= 20-29 piece  2= 

shortness of 

breath 

5= more 30   3= cough 

Duration of smoking 

(A5) 

1= 0-4 year  4= non 

2= 5-9 year     

3= 10-19 year     

4= 20-29 year     

5= 30-more year     

 

In the frame of these factors, the information of the personnel working in the dental prosthesis 

laboratory is transformed with the help of Table 1 and the information table in Table 2 is obtained. 
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Table 2. Information table 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D 

X1 1 5 1 5 5 2  5 1  X15 1 5 1 5 5 4 5 3 

X2 0 2 1 3 2 4  2 4  X16 1 3 0 1 1 2 3 4 

X3 0 2 0 1 1 3  1 4  X17 1 2 1 5 3 1 3 3 

X4 1 3 1 2 3 2  4 4  X18 0 3 0 1 1 1 3 2 

X5 1 3 1 5 4 2  1 3  X19 0 4 0 1 1 1 2 2 

X6 1 3 0 1 1 1  1 3  X20 1 5 0 1 1 2 5 3 

X7 1 3 1 3 2 1  1 4  X21 1 2 1 5 3 1 3 1 

X8 1 2 0 1 1 1  2 4  X22 1 3 1 5 1 1 1 4 

X9 1 3 0 1 1 1  2 4  X23 1 4 0 1 1 1 5 4 

X10 1 2 1 3 3 1  2 4  X24 0 2 1 1 1 4 2 4 

X11 1 2 0 1 1 1 1 3  X25 0 1 0 1 1 2 1 4 

X12 1 3 1 4 3 1 1 1  X26 1 2 0 1 1 1 2 4 

X13 1 3 1 4 3 1 4 2  X27 1 5 1 5 5 3  1 3 

X14 1 1 0 1 1 1 1 3           

 

4. EXPERIMENTAL RESULTS 

The analysis of the data in the information table was carried out with ROSE2 which is a software 

developed based on RST. The ratio of the classification quality calculated by the ratios of the lower 

and upper cluster approaches of the data is 0.9259 (≅ 93%). The accuracy of each class is shown in 

Table 3. The accuracy value is smaller than "1" indicates that the data is not crisp but it is rough. 

Table 3. Approximation classes 

Quality of classification:        0.9259 

Approximations: 

Class #of Objects Lower 

Approximtion 

Upper 

Approximation 

Accuracy 

1 3 2 4 0.5000 

2 3 3 3 1.0000 

3 8 7 9 0.7778 

4 13 13 13 1.0000 
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For example, seven of the eight objects with decision class "3" are definitely within the lower 

approximation set. The number of objects in the upper approximation set belonging to this class is 

obtained as nine. This means that; an object with a decision class of three that does not fall into the set 

of lower approximation belongs to the set of upper approximation with a certain probability. The ninth 

object in the upper approximation set belongs to another class, and possibly belongs to the third class, 

depending on the values of the properties it possesses at the same time. Since the three objects with 

class 2 are strictly belonging to the lower approximation set, that is, is a crisp set, the accuracy value 

is 100%. Reduced feature sets (reducts) are obtained after the approximation clusters are identified. 

After the analysis, four reducts sets were obtained The obtained reducts sets and the properties they 

contain are indicated in Table 4. Despite the fact that the information table is composed of seven 

conditions, the reduct sets contain 5 or 4 properties. In Table 5, there are "core" features, which are 

features that can not be neglected, and the frequency of passing through the properties in the reducts. 

Table 4. Reduced feature sets (reducts)   Table 5.  Core features 

 

 

 

 

 

A6 and A7 properties is common to four reduct sets 

and becaouse of these two attributes pass through all 

reducts (frequency is 100%) they are called "core". 

That is, the level of dustiness of the working environment and the duration of this exposure are 

described as features that should not be neglected in the analysis of the cause of respiratory distress. In 

addition, all features are included in the reduced feature set. This result suggests that the features 

considered in the information table are not necessarily a feature that we can not completely ignore in 

determining the causes of respiratory disturbances. According to the decision-making table which has 

constructed based on the reducts 17 decision rules obtained. These rules are easy to understand and use 

by ordinary people who are not experts in the subject. They can take measures for their own health by 

showing their awareness of the factors that influence respiratory tract disorders in such a way that they 

are aware of the need to change their working environment or lifestyle habits. 

 

 

 

No# Attribute Frequency %Frequency 

1 A2 2 50.00 

2 A3 2 50.00 

3 A5 2 50.00 

4 A6 4 100.00 

5 A7 4 100.00 

6 A1 2 50.00 

7 A4 2 50.00 

No# Reduct Length 

1 A2, A3, A5, A6, A7 5 

2 A1, A3, A5, A6, A7 5 

3 A2, A4, A6, A7 4 

4 A1, A4, A6, A7 4 
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Table 6. Rules explanations 

Rule 

No# 

Decision  

Class 

Mean Support 

(objects) 

Strength 

 ratio 

 (%) 

Accuracy 

 ratio  

(%) 

1 1 If(A5 = 3) & (A7 = 1) => (Dec = 1) 12 33.33 100.00 

2 1 If (A5 = 5) & (A6 = 2) => (Dec = 1) 1 33.33 100.00 

3 2 If (A1 = 0) & (A6=1)=> (Dec = 2) 18, 19 66.67 100.00 

4 2 If (A4 = 4) & (A7 = 4) => (Dec = 2) 13 33.33 100.00 

5 3 If (A1 = 1)&(A3=0)&(A7=1) => (Dec 

= 3) 

6, 11, 14 37.50 100.00 

6 3 If (A3 = 1) & (A6 = 3) => (Dec = 3) 27 12.50 100.00 

7 3 If (A5 = 5) & (A6 = 4) => (Dec = 3) 15 12.50 100.00 

8 3 If (A5 = 4) & => (Dec = 3) 5 12.50 100.00 

9 3 If (A3 = 0) & (A6 = 2)&(A7=5) => 

(Dec = 3) 

20 12.50 100.00 

10 4 

If (A1 = 1) & (A7 = 2) => (Dec = 4) 

8, 9, 10, 

26 

30.77 100.00 

11 4 If (A1 = 0) & (A7 = 1) => (Dec = 4) 3, 25 15.38 100.00 

12 4 If (A5 = 2) => (Dec = 4) 2, 7 15.38 100.00 

13 4 If (A1 = 1)&(A2=4) => (Dec = 4) 23 7.69 100.00 

14 4 If (A4 = 2) => (Dec = 4) 4 7.69 100.00 

15 4 If (A1 = 1) & (A2 = 3)&(A7=3) => 

(Dec = 4) 

16 7.69 100.00 

16 4 If (A3 = 1) & (A5 = 1) => (Dec = 4) 22, 24 15.38 100.00 

17 1 or 3 If (A5 = 3) & (A7 = 3) => (Dec = 1) OR 

(Dec = 3) 

21, 17 100.00 100.00 

 

According to the result of the seven rules which belongs to decision class four, the staff showed no 

signs of respiration, while the other ten rules resulted in cough, shortness of breath or sputum formation. 

For example, the second rule can be interpreted as follows: In environments with moderate dustiness, 

sputum ailments were observed during more than 30 years of smokers. The 17th rule has two different 

decision classes. This means that depending on the set of characteristics discussed, we can not say 

directly whether there is sputum (Dec = 1) or cough (Dec = 3) in the decision result. Because of the 

values that the feature set has taken, it can be concluded as a decision result (Dec = 1) or (Dec = 3). we 
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can interpret this rule as fellows: this decision is caused by a feature other than the features taken and 

shows uncertainty in data.  

 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

Knowledge extraction is increasingly used as an application of data analysis to solve problems in 

today's business world. Data is constantly being collected from vehicles such as sensors, cameras and 

smart devices, which are increasingly used in every area of our daily lives. Analyzing this data by hand 

or by conventional means is difficult because of the size and complexity of the data. The rules which 

can be generated by intelligent tools can be transformed into knowledge that ordinary users can more 

easily undertand. In this study, RST was used in the analysis of the data of 27 individuals working in 

different dental prosthetic manufacturing environments. In these environments, it has been tried to 

identify the factors that cause respiratory disturbances of employees. The level of dustiness of the 

working environment and the duration of exposure to the dustiness were determined as the core 

property.  Seventeen rules have been taken form the information table. Seven rules gave the result that 

none of the employees had respiratory distress. The remaining ten rules have been found to be 

respiratory ailments such as coughing, shortness of breath or phlegm. As a result, it has been attempted 

to show that the rough set approach can be used as a scientific analysis tool in data sets containing 

ambiguity and uncertainty, especially medical and health data.  
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APPENDIX A. 

Only three of the rules generated by ROSE2 are given below in order to illustrate the original 

construction. The syntax of the rule is as follows: 

(property relation value) & (property relation value) => (decision = value); [support class, strength, 

power level, separation class] [support class1, support class2, .., support class], [{class1_objects}, 

{class2_objects}, ..., {class N_objects}}. 

The original structure of the rules created by ROSE2 

rule 1. (A5 = 3) & (A7 = 1) => (Dec = 1); [1, 1, 33.33%, 100.00%][1, 0, 0, 0] [{12}, {}, {}, {}] 

rule 2. (A5 = 5) & (A6 = 2) => (Dec = 1); [1, 1, 33.33%, 100.00%][1, 0, 0, 0] [{1}, {}, {}, {}] 

rule 3. (A1 = 0) & (A6 = 1) => (Dec = 2); [2, 2, 66.67%, 100.00%][0, 2, 0, 0] [{}, {18, 19}, {}, {}] 
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ABSTRACT 

 

Estimation capability has been an obvious gaining which humanity has relied on for a long time. With 

the advances of modern technology and its ever-growing applications in our daily lives, this ability has 

been improved; thus, culminated in the emergence of many well-defined and mature estimation 

methods. Appropriate selection of a method requires understanding of its advantages and limitations. 

The accuracy of an estimation method in extraordinary circumstances has been largely associated with 

its robustness and stability. In this study, using USD/Gold prices dataset covering the last four decades, 

the performance of different time-series estimation methods based on the ARIMA, Bayesian and 

GARCH approaches during globally effective financial crises and holidays was evaluated. The results 

of the same method for both regular and specific periods were presented together with the comparison 

of different methods’ sensitivity to outliers. 

 

Keywords: Estimation, Time Series Analysis, ARIMA, Bayesian Estimation, GARCH. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The undeniable growth of recorded and available data, alongside the growing use of the internet 

and devices in our daily lives has enabled us to manipulate and analyse data at an unprecedented rate. 

With these developments the need for more accurate and reliable methods is raised and so is the number 

of contributions made to the science of estimation and data analysis. Time-dependent data sets, a major 

area of interest within the field of data science, also known as time series, are data points collected over 

time, sequentially organized and commonly extracted in equal intervals. Just from an autoregressive 

standpoint, these datasets have seen great contributions, such as the works done by Engle (1982) and 

Bollerslev (1986) introducing the ARCH and the GARCH models respectively, having the GARCH 

model later on generalized by Hansen (1994) and the rugarch package composed of a set of methods 

for modelling univariate GARCH processes, made publicly available by Alexios Ghalanos (2018). 

Time series and their estimation are a very well researched area in both the statistical and data science 

communities. Nevertheless, casual factors regarding the correlation and relationships between 

variables in time series and the different methodologies applied to them remain speculative. This is 

exemplified in the work undertaken by Widiputra et al. (2011) where non-parametric regression 

analysis was used in order to propose a new method for the dynamic modelling of relationships between 

multiple time series relating to the simultaneous movement due to the lack of work on this field. In 

order to assess the models in the study better, making estimations for ordinary periods and periods of 

economic turmoil or festivities that have a direct impact on global gold prices was seen as a better 

approach. In their study on The impact of festivities on gold price expectation and volatility, 
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Schmidbauer, H., & Rösch, A. (2018), study  the impact that festivities such as Akshaya Tritiya, 

Chinese New Year, Christmas, Dhanteras, Diwali, Dussehra, Easter, Eid al-Adha, New Year's Day, 

Passover (first and last day separately), and Ramadan eid have on international Gold prices. They 

established that the data they studied can be divided into two periods, the first being 1991-2002 and 

2003-2014 as the second period and that the festivitie that affect there periods are different, due to the 

scale of this study, all the years dealt with are within the second period, which has as relevant festivities 

Chinese New Year, Christmas, Diwali, Dussehra, New Year's Day, and Ramadan Eid. 

The purpose of this study is to assess and measure the differences between the performance of 

different time series analysis methods and approaches in the estimation of USD-based gold prices in 

the afore mentioned period. The main aim of modelling a dataset, which is a crucial stage of estimation, 

is to create a representation of their inherent characteristics. This application of time series is sometimes 

employed in areas that require accuracy in the results like medicine, businesses involving high value 

assets and scientific research to name a few, in these cases, when fitting the model to the data set the 

required precautionary measures should be taken.  

2 PROPOSED COMPARISON FRAMEWORK  

When the measurable and extractable components of a time series are taken into account, the 

long term movement of the involved variable(s) (trend), its periodic behaviour within a time frame 

(seasonality), its repetitiveness in cycles (cyclical) and the random variations caused by unpredictable 

circumstances (irregularity) are noteworthy. The different components of a time series which each 

model and approach focuses on and the process they undergo have a significant impact on how close 

or far the error margin of the estimated value is from the observed value. This paper attempts to quantify 

the error margin between the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method, made 

popular by Box and Jenkins in 1976, the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

(GARCH) method, proposed by Bollerslev (1986) and Bayesian statistics based Bayesian methods in 

the estimation of USD-based gold prices.  

The monthly values for the years 2003, 2008, 2011, 2014 and 2018 are estimated and assessed 

through the use of both the observed and estimated values. The mean absolute error (MAE) and relative 

mean square error (RMSE) are used to establish the how far from the observed value we are. 

2.1 ARIMA model 

ARIMA is a statistical method used in the interpretation and estimation of time series values, it 

is the most general class of models for forecasting a time series, it has a broader view to the 

autoregressive moving average model (ARMA), it integrates two separate models that account for 

different characteristics of time series, the autoregressive (AR) and moving average (MA) models. 

In this model the time series can be made stationary through differencing, which is the extraction 

of the differences between consecutive observations and followed by the forecasting process using the 

differences instead of the original observed values, later on the reverse transformation takes place. A 

stationary series has no trend, its variations around its mean have display constant amplitude, and it 

oscillates in a consistent fashion, i.e., its short-term random time patterns does not display any 

significant statistical variation. An ARIMA model can be viewed as an attempt to separate signal from 

noise, and the signal is then extrapolated into the future to obtain forecasts. 

 When taking the origins of the ARIMA model into account we are presented with the methods 

below: 

2.1.1 Autoregressive model 

The autoregressive (AR) model assumes that the value of a variable depends on the values of its 

previous observations. It is used in forecasting when there is some correlation between values in a time 

series and the values that precede and succeed them. Only previous instances of the data are used to 
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model the behaviour. The process is in essence a linear regression of the data in the current series 

against one or more past values in the same series. 

In an AR model, the value of the outcome variable Xt at some point t in time is directly related 

to the predictor variable X. The AR process is an example of a stochastic process, which have degrees 

of uncertainty or randomness built into the model. 

AR models are also called conditional models, Markov models, or transition models. 

 

2.1.2 Moving average model 

 

An autoregressive model is a regression of the variable against itself, but rather than using the 

values obtained in previous observations, the moving average (MA) model lags past forecast errors in 

a way similar to a regression model in forecasting. In both cases, the error term is considered to be 

white noise. And from their respective mathematical representations, we can clearly see how error 

terms are modelled differently in the two models. 

In an AR model, the lagged values are predictors. And the error term et in the model has the same 

role as the error term in multiple linear regression. However, in a MA model, the past forecast errors 

are used as predictors.  

2.1.3 ARMA model 

 

The ARMA stands for Autoregressive Moving Average and this model helps interpret and predict 

values of stationary time series using the terms of two polynomials. The first accounting for the AR 

component of the model and the latter for the MA component. This model is usually referred to as the 

ARMA (p,q) model, where p and q are positive integers and p is the order of the AR aspect and q is 

the MA aspect of the equation. 

2.1.4 ARIMA model 

The ARIMA model is a more pragmatic version of the ARMA model, it stands out as it is not 

only applicable to stationary time series, but also for time series that exhibit a non-stationary behaviour 

in these cases a differencing step is added, hence the “Integrated” aspect of the model.  

In summary, the autoregressive approach of the model targets the evolving feature of the variable 

in question and analyses it according to its relation with its own previous values. The moving average 

approach of the model focuses more on the regression error (the deviation of the observed value from 

its statistical, unobservable counterpart, also known as disturbance) as a linear combination of error 

terms whose values occurred in the past. And finally, the integrated aspect of the model shows that the 

data values have been replaced by the difference between observed values and the values that precede 

them (a step that can be done more than one time). Causing this model to be referred to as the ARIMA 

(p,d,q) model, where p,d  and q are positive integers where p is the order for autoregression, d  of the 

integration (showing how many times the data set values had to be subtracted with their previous 

values) and q is the order of the moving average part of the equation. 

2.2 Bayesian 

The Bayesian approach to time series forecast derives from the concepts of Bayesian statistics 

and the Bayesian rule, which is one of the building blocks of Bayesian statistics and probability, where 

probabilities are seen not for their frequencies but as hypotheses that are given values corresponding 

to whether they are true or false and whose values are updated according to different observations 

across time. Therefore the probability of an event being considered true increases the more its 

occurrence is noticed,  or the likelihood of a value being closer to a certain mean or average previously 

calculated becomes clearer the longer we observe it. 
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The Bayesian approach used in this study relies on the Markov Chain Monte Carlo (MCMC), 

which is a class of sampling algorithms, to sample from the model. The function can be used with or 

without the introduction of predictor variables, if the values are given, they are used as fixed regression 

coefficients, if not,  the model is an ordinary time series used that displays seasonality, trends and 

disturbance.  

 

2.3 GARCH 

 

When analysing a time series the datasets do not always dispose of stable variables and whenever 

a dataset whose subsets display different variabilities (variance, standard deviation or other measures 

of distribution) from others is encountered, statistically it is classified as heteroscedastic. The 

occurrence of this phenomenon is a major concern in analysis when assuming that modelling errors are 

uncorrelated and uniform. It is in these situations that the ARCH model and its derivatives are best 

applicable. 

 The autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model describes the current error 

terms as a function of previous observed error terms, it is appropriate when the error variance of a 

dataset follows an AR model and commonly used for financial time series,  if the set is assumed to be 

of ARMA model, then the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) is 

implemented. ARIMA-GARCH hybrid methods can also be applied. This method is often shown as 

GARCH (p,q). 

3 IMPLEMENTATION AND RESULTS 

In order to assess the performances of the methods dealt with in this study, they were tested using 

the open-source statistical computing software R studio. The monthly USD-based gold prices from 

December 1978 to May 2018 dataset was used, providing 10281 observations to model from.  

With the aim of verifying the accuracy of estimated values of the approaches, the estimations 

were compared with the real values from January-December for the years 2003, 2008, 2011, 2014 and 

2018, their MAE and RMSE values were calculated both in dollars and in form of a percentage.  

 

When the ARIMA model was taken into account in the assessment of its performance two 

approaches were considered, the use of parameters automatically generated by the open-source forecast 

package and that of parameters manually acquired through the use of best practices, which differ in the 

amount of times the dataset is put through the differencing process. With the manual approach it was 

established that the dataset required one differencing process, however the automatically generated 

parameters determined that two differencing processes were required. Having undergone the second 

differencing process, the automatically generated parameters show to be more sensitive to the trend of 

the dataset, hence the significant difference in results. However, due to this model’s high sensitivity to 

changes in the trends, in instances where the dataset showed an unusual behaviour, the model was not 

as successful at estimating values close to the observed ones, as made visible in Table1. For the 2008 

and 2011 values, despite showing higher than usual error values, the automated ARIMA model 

outperformed its manual counterpart. 

 

In the case of the Bayesian model, four approaches were considered, namely, the in level, trend, 

seasonal trend components and the mean of these approaches was established as well.  

From figure 1 it can be concluded that among the Bayesian models, the levelled approach 

displays the least variation in its values, particularly in the case of the 2008 projections. The seasonal 
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approach to the model shows variations to the estimated values mirroring that of the observed values, 

with the exception of the 2008 estimations.  

 

In regards to the GARCH approach to this problem, in the case of the 2011 estimations the 

parameters established by the initial analysis did not allow for a convergence in the fitting process, 

therefore the values for that year were not taken into account for this approach.  

 

Model Year MAE (USD) RMSE (USD) MAE(%) RMSE(%) 

GARCH  

2003 31,72 37,03 8,63 10,07 

2008 626,91 629,93 170,47 171,29 

2011 - - - - 

2014 43,52 58,17 11,83 15,82 

2018 27,70 34,11 7,53 9,28 

Bayesian Avg.  

2003 19,10 24,03 5,19 6,53 

2008 68,41 83,36 18,60 22,67 

2011 107,90 141,12 29,34 38,37 

2014 115,03 120,91 31,28 32,88 

2018 26,23 33,49 7,13 9,11 

Bayesian Seasonal  

2003 15,42 18,82 4,19 5,12 

2008 77,30 98,79 21,02 26,86 

2011 87,65 112,56 23,83 30,61 

2014 154,36 161,54 41,97 43,93 

2018 23,05 29,12 6,27 7,92 

Bayesian Trend  

2003 18,24 22,51 4,96 6,12 

2008 76,36 811,69 20,76 220,71 

2011 87,95 112,92 23,91 30,70 

2014 152,09 157,74 41,35 42,89 

2018 22,77 30,52 6,19 8,30 

Manual ARIMA  

2003 20,34 25,21 5,53 6,86 

2008 846,34 848,65 230,13 230,76 

2011 123,56 159,68 33,60 43,42 

2014 67,24 74,12 18,28 20,15 

2018 31,91 35,14 8,68 9,56 

Automated ARIMA  

2003 26,84 35,94 7,30 9,77 

2008 65,44 75,26 17,79 20,46 

2011 101,00 131,04 27,46 35,63 

2014 57,03 62,87 15,51 17,09 

2018 21,11 28,21 5,74 7,67 

 

Table1. Error assessment Summary 
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Figure 1. 2003,2008 and 2014 estimation errors 

 

 

Overall it could be said from these values that all the models had an acceptable performance, 

seeing that the relative errors were within acceptable ranges, however the manual ARIMA, Bayesian 

average and Bayesian level models were the lowest performers in this comparison, the best performers 

would be the Automated ARIMA model, the GARCH model and the trend and seasonality inclusive 

Bayesian models. 

 

4. CONCLUSION  

Estimation has become an inevitable part of our lives. With the surfacing of new methodologies 

regarding different approaches in the modelling and estimating of Time series due to their growing 

impact in our daily lives, many questions are also risen, regarding their performances and relationships 

among themselves. It was in the pursuit of the answer to these questions that this paper came about, 

the aim was to compare the output of the different models on the same dataset and for this USD-based 

monthly gold prices were used. The ARIMA model is the combination of two, the AR (autoregressive) 

the name is explanatory, this method consists of predicting values by using linear regression of against 

previous observations of itself and the MA (moving average) which rather than using the values 

obtained in previous observations, the moving average (MA) model lags past forecast errors in a way 

similar to a regression model in forecasting, together in the case of non-stationary datasets with an 

integration factor (differentiating ) the ARIMA method comes about. Another model mentioned is the 

Bayesian model which is based on the rule of constantly changing hypothesis. The step by step practical 

application of each method was discussed. After comparing the model and their relative errors (the 
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absolute value of the difference between the observed value and the predicted one divided by the 

observed value) it was concluded that that all the models had an acceptable performance, seeing that 

the relative errors were within acceptable ranges, however the manual ARIMA, Bayesian average and 

Bayesian level models were the lowest performers in this comparison due to their lower sensitivity to 

the trend of the dataset, the best performers being (from highest performer to lowest) the Automated 

ARIMA model, the GARCH model and the trend and seasonality inclusive Bayesian models. 

More research is needed to better compare these methods to other estimating methods, these 

entail studies of  artificial neural networks, forecasting of multivariate time series and a comparison of 

the models used, measurement of the residuals in the models and comparison between the parameters 

generated by the models. 
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ÖZET 

Borik asit, seramiklerde bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Borik asidin ilavesi sonucunda, ergime ve 

yapışma daha düşük sıcaklıkta olmaktadır. Seramik ürünlerinin fiziksel darbeler karşısında kırılma ve 

çizilme direncini arttırmakta, kimyasal direnci güçlendirmektedir. Sır ve emaye kaplamalarında 

sodyumun istenmediği formülasyonlarda kullanılır. Ayrıca seramik yaş karo üretiminde sağlamlaştırıcı 

olarak kullanılır. Porselen çinilerinde vitrifikasyon sıcaklığını arttırarak yoğunlaştırma özelliklerini 

geliştirmektedir. Seramik ve porselen emaye frit üretiminde kullanılan malzemelerden biridir. İlaç, 

inşaat, boya, tekstil, deterjan, sabun, ısıya dayanıklı cam, emaye, fiberglas, seramik, elektrik, izolasyon, 

tarımda kullanılan kimyasal maddelerin üretimi için kullanılmakla birlikte günümüzde bunlara ek 

olarak özellikle, enerji depolamada, su arıtma islerinde, atık temizleme işlemleri gibi birçok alanda da 

kullanıma sahiptir. Bunun yanında endüstride metal kaplama işlemlerinde korozyon önleyici ve anti-

bakteriyel madde olarak kullanılır. 

Bu çalışmada, antibakteriyel etkisi bilinen borik asit ile sır homojen olarak karıştırıldı. Bu çalışmada 

amaç borik asit kullanılarak antibakteriyel seramik ürünlerinin üretimidir. Daha sonrasında homojen 

sır-borik asit karışımının antibakteriyel aktivitesi incelendi. Antibakteriyel aktivite testinde Bacillus 

subtilis (B. Subtilis) ve Staphylococcus Aureus (S. aureus) bakterileri kullanıldı. Elde edilen  sonuçlar 
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doğrultusunda borik asit-sır karışımının antibakteriyel seramik ürünlerinde potansiyel uygulama 

alanına sahip olduğu görülmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Borik asit, Seramik, Sır. 

 

GİRİŞ 

Bor, periyodik çizelgede B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5 ve atom ağırlığı 10,81 olan metal 

ile ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir element olarak adlandırılır. Bor, görünüm ve optik 

özellikler bakımından elmasa benzer ve elmastan sonra en sert madendir. Doğada yaklaşık 250’ den 

fazla çeşitte bor minarelleri vardır. Bunlardan ticari değere sahip olanları ise boraks (tinkal), kernit 

(razorit), kolemanit, uleksit, propertit, pandermit ve borik asittir. Yeryüzünde toprak, kaya ve suda 

yaygın olarak bulunan elementlerden biri olarak bilinmektedir. Toprakta ortalama 10-20 ppm, deniz 

suyunda 0,5-9,6 ppm, tatlı sularda ise 0,01–1,5 ppm arasında bor bulunur (1). Bor doğada hiçbir zaman 

serbest halde bulunmamaktadır. Bor oksijen ile bağlanmış bileşikler olarak bulunmakta ve madenleri 

daha çok Türkiye, Rusya ve ABD gibi ülkelerde yer almaktadır (2). Ticari olarak kullanılan önemli bor 

mineralleri kalsiyum, sodyum, magnezyum elementleri ile hidrat bileşikleri halinde bulunur ve bu 

elementlerine göre sınıflandırılırlar (3). Bor yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona girerek borik asit ve 

bazı diğer ürünleri oluşturur. Mineral asitleri ile reaksiyonu, konsantrasyon ve sıcaklığa bağlı olarak 

yavaş veya patlayıcı olabilmektedir ve ana ürün olarak borik asit oluşmaktadır (4). 

Ticari olarak çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılan bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları 

da günden güne artmaktadır. Borik asit; antiseptikler, bor alaşımları, nükleer uygulamalar, yangın 

geciktiriciler, naylon, fotoğrafcılık, tekstil, gübre, katalistler, cam, cam elyaf, emaye, sır, antiseptikler, 

kozmetik gibi birçok alanda kullanıma sahiptir (5). Üretimi yapılan bor minerallerinin % 10'luk bir 

kısmı doğrudan mineral olarak kullanılırken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için 

kullanılmaktadır.  

Seramik ürünlerin yüzeyini kaplayan ince camsı tabakaya sır denir. Seramik sırların imalatında bor 

oksit, boraks, kolemanit ve diğer sodyumlu borlar kullanılmaktadır. Bor oksitin esas itibarıyla, cam ve 

malzeme arasında ısısal açıdan uyum sağlar ve sırrın termal genleşme katsayısını düzenleyerek, yapı 

ile cam tabaka arasında iyi bir uyum sağlar. Böylece yüzey termal şoklara dayanıklı hale gelir (6). 

Sırlara, bor eklenmesinin önemli nedenlerinden biri de, düşük sıcaklıkta cam oluşumunu sağlamasıdır. 

Sırra bor ilavesi, mekanik gücü ve çizilme direncini artırır. Seramiği çizilmeye karşı dayanıklı kılan 

bor, % 3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır (1). Ayrıca bor, kimyasalların ve suyun 
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etkilerine karşı mukavemeti de artırır. Metalle kaplanan emaye onun paslanmasını önlemeye ve 

görünüşüne güzellik katmaya yarar. Çelik, aluminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile de kaplama 

yapılabilir. Emaye asite karşı dayanıklılığı arttırır. Mutfak aletlerinin çoğunda emaye kaplama 

kullanılmaktadır. Borik asit bileşiklerinin, genel tıpta antibakteriyel (7) ve antienflamatuvar etkisi (8) 

rapor edilmiştir. Arslan ve ark. (9) %12’lik borik asit solüsyonunun, Streptococcus mutans RSHM 

06029, Stapylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecium (Vankomisin dirençli), 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumonia ATCC 

700603, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 gibi gram (+) ve gram (-) bakteriler üzerine etkili 

olduğunu rapor etmişlerdir.  

Çok çeşitli alanlarda kullanılan bor ve bor ürünleri, genel tıp alanında da sahip oldukları antibakteriyel 

özelliklerinden dolayı oldukça büyük ilgi görmektedir. Yaptığımız bu çalışmada, borik asitin bu 

özelliğinden faydalanarak,  seramik ürünlerin yüzeyini kaplayan sır üzerindeki antibakteriyel etkisini 

araştırdık. Bu araştırmayı iki çeşit bakteri türü (S.aureus ve B. Subtilis) üzerinde inceledik ve elde 

ettiğimiz sonuçlardan da bu etkinin oldukça yüksek olduğunu görmüş olduk.  

 

 MATERYAL ve METOT 

Bakteri Kültürü Hazırlama ve Antibakteriyal Testi 

Staphylococcus Aureus ve Bacillus subtilis bakterileri, stok katı besiyerinden, 5 ml sıvı besiyerine öze 

yardımıyla eklendi ve çalkalayıcı üzerinde 37o C’de etüv içinde 24 saat inkübasyona bırakıldı.  

 

Antibakteriyal Testi Aşamaları 

 

Borik asit-sır karışımının antibakteriyel aktivitesini araştırmak için disk difüzyon yöntemi kullanıldı. 

Bunun için, tek koloni bakteriyel süspansiyonu besin agarına ekildi. Borik asit (konsantrasyon 500 μg 

/ mL ve 1000 μg / mL) 6 mm steril kağıt disklere pipetlendikten sonra, aşılanan agar yüzeyine 

yerleştirildi. Plakalar daha sonra 37 ° C'de 24 saat süreyle inkübe edildi. 24 saat sonra zone çaplarına 

bakılarak antibakteriyel aktivitesi değerlendirildi. 

 

 BULGULAR ve TARTIŞMA 

Borik asit Çözeltisinin Hazırlanması 

500 μg/mL ve 1000 μg/mL’lik derişimlerde hazırlanan borik asit çözeltilerini antibakteriyel çalışmalar 

için kullandık. 
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Borik asitin antimikrobiyal uygulamaları 

Borik asit sır içerisinde farklı konsantrasyonlarda (500 μg/mL ve 1000 μg/mL) hazırlanarak 

antibakteriyel  aktivitesi incelendi.  Elde edilen sonuçlarda borik asit-sır karışımının geniş zone çapları 

oluşturduğu görüldü. Geniş zone çapları borik asitin antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu ifade 

etmektedir.   

 

 

 

Şekil 1. Borik asit-sır karışımının farklı konsantrasyonlarının (500 μg/mL ve 1000 μg/mL)  

(a) S. aureus ve (b) B. subtilis bakterilerine karşı oluşturdukları zone çapları 

 

SONUÇ 

Yaptığımız çalışmada borik asit çözeltisini sır içerisine katarak, iki farklı bakteri üzerindeki 

antibakteriyel etkiyi inceledik. Çalışma sonucunda seramik yüzeylerde kullanılan sır içerisindeki borik 

asitin,  B. Subtilis ve S. aureus bakterileri üzerine oldukça yüksek öldürme gücüne sahip olduğunu 

görmüş olduk. Bor ve bor türevi maddeler, hem kendi başlarına hem de başka maddelere katılarak çok 

çeşitli alanlarda kullanılabilmektedirler. Bor ile yapılan çalışmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Endüstri, emaye ve porselen sırlarının üretiminde, kimya ve kozmetik sanayisinde ve daha birçok 

alanda kullanımına ek olarak, borun biyolojik önemi ve metabolizma üzerine etkilerini araştıran 

çalışmalar da artarak devam etmektedir. Bu bileşiklerin sağlık sektöründeki kullanımı her geçen gün 

artmaktadır. Seramik sektöründe sır yapısında kullanılan bor mineralinin etkisiyle, yüzey sertliğini 

arttırarak malzemeye mukavemet kazandırması ve malzemenin kullanım ömrünün uzatması yapılan 
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çalışmalarla desteklenmiştir. Bor mineralinin sahip olduğu kimyasal, fiziksel ve antibakteriyel 

özellikleri nedeniyle, yapı malzemesi alanında farklı kullanım alanları bulabileceği ve sağlık açısından 

da oldukça önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir. Borun antibakteriyel özelliğinden 

faydalanarak yakın zamanda bor kaplamalı antibakteriyel ajanlar içeren seramik ve daha farklı yapı 

yüzeyleri geliştirilebilir 
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ÖZET 

İnorganik nanopartiküller, olağanüstü özellikleri sebebiyle bilim çevreleri tarafından son yıllarda 

oldukça büyük ilgi görmektedir. Nanoteknoloji birçok endüstri alanında kullanılmasının yanı sıra, tıbbi 

ve biyolojik bilimlerde de geniş ölçüde yer almaktadırlar. Nanopartiküllerin üretimi sırasında çok 

çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılmakla birlikte bunların üretiminden doğan dezavantajlar 

sebebiyle, farklı üretim metotlarına yönelme olmuştur. Bunlardan biri de yeşil kimya denilen yöntemle 

bitki ekstraktalarının, algler, mayalar gibi canlı sistemlerin kullanılarak nanopartiküllerin 

sentezlenmesidir. Bu yöntemle çok sayıda nanopartikül sentezlenmiştir. Bu nanopartiküller arasında, 

gümüş nanoparçacıkları (Ag NP'ler), fizikokimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı, biyomedikal 

uygulamalarda büyük ölçüde kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada, gümüş nanopartiküller 

(Ag NP'ler), siyah çay ekstresi yardımıyla yeşil sentez yoluyla elde edildi. Yeşil sentez yönteminde, 

gümüş iyonlarının indirgeme reaksiyonları herhangi bir kimyasal ajan kullanılmadan sadece bitki 

içeriğindeki maddeler tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmada, Camellia sinensis ekstraktı 

kullanılarak sentezlenen gümüş nanopartikülleri (Ag-NP'ler) seramik alanında test edildi. Seramik 

ürünlerin sırlanmasında kullanılan boyar madde içerisine Ag NP'leri eklenerek seramik ürünlerine 

antibakteriyel aktivite sağlamak amaçlanmıştır. Homojen sır-Ag NP karışımı, X-Işını Kırınımı (XRD) 
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ve UV-vis spektroskopisi (UV-vis) karakterizasyon teknikleri ile analiz edildi. Sır-Ag NP karışımının 

antibakteriyel aktvitesi Escherichia coli (E. coli), ve Bacillus subtilis (B. subtilis) bakterilerine karşı 

incelendi. Camellia sinensis kullanılarak elde edilen Ag NP'lerinin antibakteriyel aktivite sonuçları, 

seramik alanında potansiyel uygulama alanına ve gelişimine sahip olabileceklerini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel etki, Ag nanapartiküller, Seramik, Yeşil sentez. 

 

GİRİŞ 

 Nanoteknoloji, 1-100 nm arasındaki biyolojik ve biyolojik olmayan maddeler üzerinde 

karakterizasyon, tasarım, ölçüm, yapım, modelleme ve düzenleme gibi çalışmaların yapıldığı bir bilim 

dalıdır. Nanoteknoloji sayesinde madde atom ve molekül seviyesinde tamamıyla farklı fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikler kazanır.  Bir nanometre metrenin milyarda birine eşit bir uzunluk 

birimidir. Bir nanometre içine yan yana ancak 2-3 atom dizilebilmektedir; yaklaşık 100-1000 atom bir 

araya gelerek nano ölçeklerde bir nesneyi oluşturur (1). Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere 

farklı üretim yöntemleri kullanılarak sentezlenen metalik nanopartiküller, temelde elektronik ve 

malzeme endüstrisinde olmak üzere, ilaçların taşınımı, hastalıkların teşhis ve tedavisi, antimikrobiyal 

maddelerin üretimi gibi uygulamalarda yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadırlar (2-5).  

Metalik nanopartiküller, fiziksel ve kimyasal teknolojiler kullanılarak yüksek çözünürlüklü, istenilen 

küçüklükte ve kısa sürede üretilebilmelerine rağmen toksik içeriklerinin yüksek olması, partikül 

kararlılıklarının iyi olmaması ve kullanılan teknolojilerin pahalı olması nedeniyle, bu konunun daha 

çok geliştirilebilmesi adına, yeni teknolojilerin araştırılmasına ihtiyaç vardır (6). Metal NP 

üretimindeki bu olumsuzlukların giderilebilmesi için, doğada bulunan nano boyutlar içeren maddelerin 

ve canlıların incelenmesine ağırlık verilmiş ve yeşil sentez adı verilen bir yöntemle, canlı yapıları 

kullanılarak inorganik maddelerin üretilmesine yönelik araştırmalara hız verilmiştir. Bu yöntemlerle 

çevre dostu, toksik madde içeriğinin az olduğu, canlı hücrelerden nanopartikül üretimi esasına 

dayanarak elde edilen metalik nanopartiküller arasında altın, gümüş, bakır, demir oksit, çinko oksit, 

platin, gadolinyum ve paladyum NP'leri kanıtlanmış biyomedikal uygulamalar da sıklıkla 

kullanılmaktadırlar. Diğer yöntemlere kıyasla biyolojik prosedür ile, sürdürülebilir, daha düşük 

maliyetli ve büyük miktarlarda nanopartiküller üretilebilmektedir (7-9). Ag tuzları ve türevleri eski 

çağlardan beri yanık, yara ve enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır (10). Etkili ve 

geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteleri sebebiyle günümüzde de istenmeyen mikroorganizmaları 

ortadan kaldırmak ve kontaminasyonu önlemek amacıyla kullanılmaktadır (11).  
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Bitkiler ve bitkilerden elde edilen biyoaktif maddeler, eski çağlardan beri, geleneksel tıp olarak 

kullanılmıştır. İnsanların çeşitli bitkileri kullanarak iyileştikleri bilinmektedir. Camellia sinensis latince 

adıyla bilinen çay bitkisi de, hoş aromasıyla dünya çapında sevilerek tüketilen bir içecek olmasının 

yanısıra, gıda, temizlik ve kozmetik sanayinde de kullanılmaktadır (12).  Siyah çay, çay yapraklarının 

ezilmesi sonucu ortaya çıkan polifenol oksidaz enziminin katalize ettiği oksidasyon sonucu oluşur (13). 

Yapılan çalışmalarla çayın tedavi edici özelliği de ortaya çıkarılmıştır. Yapısında bulunan polifenoller 

bakımından zengin olan çay, başlıca flavanoller (kateşinler) ve flavonoller (quercetin, kamferol, 

mirisetin) içerir. Bilimsel çalışmalar siyah çay ve yeşil çay etken maddelerinin hastalıklara karşı 

korunmada benzer etkiler gösterdiğini belirtmektedir (14). Hem yeşil hem de siyah çayın her yaş grubu 

için başta koroner kalp hastalıkları (KKH), inme, kalp damar hastalıkları (KDH), hipertansiyon, mide 

ve kolerektal gibi çeşitli kanser türleri olmak üzere, artirit, antiviral ve antiinflamatuar hastalıklara karşı 

koruyucu ve kemik yoğunluğunu düzenleyici, etkileri yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Hem yeşil 

hem de siyah çayın içeriğinde bulunan polifenolik bileşikler dolayısıyla antioksidan bir içecek olduğu 

ve kronik hastalıklardan koruyucu etkisini bu yolla yaptığı belirtilmektedir (15-17). 

Siyah çay içerdiği zengin biyomoleküller sayesinde, gümüş nanopartiküllerin sentezlenmesine 

yardımcı olmaktadır. Geniş bir kullanım alanına sahip olan gümüş nanopartiküllerin etkileri, tamamen 

çevreci bir yöntem olan yeşil sentezle üretilip çeşitli bakteri türleri üzerinde antibakteriyel özellikleri 

açısından, bu çalışmada incelenmiş olundu.  

MATERYAL ve METOT 

 

Siyah Çay Ekstrakt Eldesi 

 5 gr siyah çay bir beher içine konuldu ve üstüne bir miktar % 70’lik etanol çözeltisi eklenerek 

mikrodalgada 5 dk süre ile ekstrakt elde edildi. Sonrasında içerisindeki safsızlıklardan süzülerek 

arındırıldı. 

 

Ag-NP’lerin Sentezi 

Bir balon içerisine 20 ml siyah çay ekstraktı ve 80 ml saf su ilave edildi. Daha sonra 16 mg AgNO3 

tuzu eklenerek iki gün boyunca karıştırıldı. Şeffaf renkli karışımın rengi koyulaşıp kahverengileşmeye 

başladığında, Ag-NP'lerinin elde edildiği anlaşıldı. Safsızlıkların giderilmesi için alkol ile yıkandı ve 

Ag-NP’ler kurumaya bırakıldı. 
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Bakteri Kültürü Hazırlama ve Antibakteriyal Testi 

Stok katı besiyerinde bulunan Escherichia coli ve Bacillus subtilis bakteri kültüründen, öze yardımıyla 

5 ml sıvı besiyerine bakteriler eklendi ve çalkalayıcı üzerinde 37o C’de etüv içinde 24 saat inkübasyona 

bırakıldı.  

 

Antibakteriyal Testi Aşamaları 

İnkübasyondan 24 saat sonra over night bakteri kültürü elde edildi. 96 well plate kullanılarak 

bakterilerin konsantrasyonu ölçüldü ve nanopartikül denemeleri için hazırlanacak kültürde 0.5 

McFarland konsantrasyonunda bakteri olacak şekilde gerekli hesaplamalar yapıldı. Farklı 

konsantrasyonda nanopartiküllerin hazırlanmaları için gerekli hesaplamalar yapıldı. 96 well plate 

içinde hazırlanan nanopartikül-besiyeri-bakteri kültürünün büyümesi ve nanopartikül etkisini 

gözlemlemek için, etüvde çalkalayıcı üzerinde 37o C’de inkübasyona bırakıldı. Nanopartikül-besiyeri-

bakteri kültürünün içinde bulunduğu 96 well plate 24 saat sonra etüvden çıkartılıp, multimode reader 

okuyucuda okutulurak, çıkan sonuçlar grafik haline getirilerek değerlendirildi. 

Ayrıca Ag-NP'lerin antibakteriyel aktivitesini araştırmak için disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Bunun 

için, tek koloni bakteriyel süspansiyonu besin agarına aşılanmıştır. Ag-NP'lerin (konsantrasyon 25 μg 

/ mL ve 100 μg / mL) 6 mm steril kağıt disklere pipetlenmesinden sonra, diskler aşılanan agar yüzeye 

yerleştirildi. Plakalar daha sonra 37 ° C'de 24 saat süreyle inkübe edildi. 24 saat sonra zone çaplarına 

bakılarak antibakteriyel aktivitesi değerlendirildi. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

UV-vis Spektroskopi Analizi 

1mM AgNO3 çözeltisi ile Camellia sinensis (Siyah çay) ekstraktının oluşturduğu sıvıdaki Ag 

nanoparçacıklarının UV-görünür absorpsiyon spektrumları, Şekil 1'de gösterilen çeşitli reaksiyon 

zamanlarında izlendi. Biyosentezlenmiş Ag NP’lerinin SPR bandı, oda sıcaklığında reaksiyon 

sırasında 420 nm olarak belirlendi. Çeşitli reaksiyon zamanlarında, ilk ölçümde sadece bir zirve 

görünmektedir ve bu küresel Ag nanopartiküllerinin varlığına işaret etmektedir. Ag 

nanoparçacıklarının zirvesi ilk aşamada çok hızlı bir şekilde yoğunlaşır ve daha sonra küçük Ag 

nanoparçacıklarının zamanla aglomere olduğunu gösteren kırmızı kaymalar yavaş yavaş gözlemlenir. 

Tepkime süresi arttıkça pik yoğunluğu değişir (Şekil 1). 
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                              Şekil 1. Biyojenik Ag nanopartiküllerine ait UV-vis analiz görüntüsü 

 

XRD Analizi 

Şekil 2'de gösterilen XRD analizi, sentezlenen Ag-NP'lerin kristal yapısının yüz merkezli kübik 

olduğunu ortaya koydu. Bu amaçla, XRD analizi sırasında Ag-NP'lerin yüz merkezli kübik (fcc) yapısı 

(111), (200), (220) ve (311) karşılık gelen farklı zirvelerle gösterildi (Şekil 2). Bu sonuçların önceki 

çalışmalarla tutarlı olduğu bulundu. 

 

 

Şekil 2. Biyojenik Ag nanopartiküllerine ait XRD analizi görüntüsü 

 

Sentezlenen Ag-NP’lerin Antimikrobiyal Uygulamaları 

Biyojenik Ag-NP'lerin karakterizasyonunun tamamlanmasından sonra, seramiklerin içerisinde farklı 

konsantrasyonlarda bulunan nanoparçacıkların antibakteriyel etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
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Şekil 3a ve 3b’de seramiklerin içerisinde farklı konsantrasyonlarda bulunan biojenik Ag-NP'lere ait 

zone çapları gösterilmektedir. Oluşan geniş zone çapları Ag NP’lerinin antibakteriyel aktivitesini 

belirtmektedir. 

Şekil 3c ve 3d, seramik sır içerisinde farklı konsantrasyonlarda bulunan biyojenik Ag-NP’lerinin 

eklenmesinden sonra E.coli ve B.subtilis için antibakteriyel inhibisyonu (%) ve bakteri sayısını 

göstermektedir. 25 μg/ml ve 100 μg/ml konsantrasyonlarında nanoparçacık içeren bakteri kültürünün 

24 saat inkübasyon sonucunda bakteri inhibisyon değerleri belirlendi. Biyojenik Ag 

nanoparçacıklarının 25 μg/ml konsantrasyonunda bakteri üremesini B. Subtilis ve E. Coli için sırasıyla 

%25 ve %40 önlediği görüldü. 100 μg/ml biyojenik Ag nanoparçacık konsantrasyonu için ise sonuçlar 

B. Subtilis ve E. Coli için sırasıyla bakteri üremesini % 75 ve % 80 önlediği görüldü. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda biyojenik Ag-NP’leri içeren seramik sır yapısının antibakteriyel etkiye sahip 

olduğu görüldü ve böylelikle yapılan değerlendirmeyle gümüş nanoparçacıkların, seramik alanında 

potansiyel uygulamalara sahip olabileceği düşünülmektedir. 

 

Şekil 3. Biyojenik Ag nanopartikülleri içeren seramik sıra ait antibakteriyel sonuçlar 
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SONUÇ 

Her geçen gün yeşil sentez metodu ile nanopartiküllerin üretilmesine olan ilgi çok yoğun şekilde devam 

etmektedir. Yaptığımız bu çalışmada, siyah çay kullanılarak elde edilen ekstrakt ile sentezlenen Ag-

NP’lerinin, karakterizasyonlaru sonucunda, 420 nm’de maksimum absorbansa sahip, küresel 

görünümde olduğu belirlendi. Bu parçacıkların, E.coli ve B. Subtilis bakterilerine karşı öldürücü 

etkilerinin olduğu görüldü. Bu yöntemle sentezlenen nanopartiküllerin sır içindeki uygulamalarıyla 

birlikte, oldukça güçlü antibakteriyel etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Sentezlenmiş olan Ag-NP’ler, 

nanoteknolojik çalışmalar içerisinde birçok alanda, farklı çalışmaların da artmasıyla ve elde edilen 

sonuçların daha da desteklenmesiyle birlikte kullanılabilir ve daha faydalı hale gelebilir. Yaptığımız 

bu çalışma ile metal nanopartiküllerin yeşil sentezle üretilebilmesi ve seramik yüzey kaplama 

sektörüyle ilgili çalışmalara katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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HOBİ AMAÇLI FUTBOL SAHALARINDA AYDINLATMA 

LIGHTING IN FOOTBALL FIELDS FOR HOBBY PURPOSES 

 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

ÖZET 

Hobi amaçlı futbol sahalarında (halı saha) aydınlatma gereksinimlerinin tayin edilmesi oyun kalitesi açısından 

önemlidir. Hobi amaçlı futbol sahalarında oyunlar gece oynanır. Dolayısıyla aydınlatma kalitesi oyun konforunu 

doğrudan etkiler. Hobi amaçlı futbol sahalarında aydınlatma, profesyonel düzeydeki futbol maçları kadar üst 

düzey olmaz.  Televizyonlarda sunulan ve telif hakkı ödenerek izlenen futbol maçlarında ise aydınlatma 

kriterleri daha yüksek lüx değerlerine karşılık gelir. Hobi amaçlı futbol sahalarında gerekli ve yeterli aydınlatma 

yapılırsa homojen aydınlatma sağlanır. Bu sayede çok parlak bölgeler veya karanlık bölgelerin oluşması önlenir. 

Hobi amaçlı futbol sahalarında aydınlatma için 100 lüks aydınlatma seviyesi tercih edilmektedir. Hobi amaçlı 

futbol sahalarında genellikle metal halüde aydınlatma armatürleri veya LED projektörler kullanılır. Bu tür 

alanlarda kullanılacak aydınlatma armatürleri futbol topu darbelerine maruz kalacağından minimum IP65 

koruma sınıfında seçilmelidir. Darbelere karşı gerekirse lambalara koruyucu tel kafes eklenmelidir.  

İstenilen aydınlatma kriterlerine ulaşabilmek için homojen bir aydınlatma sağlanmalıdır. Bunun en kolay yolu 

bilgisayar ortamındaki aydınlatma simülasyonunun farklı ihtimaller için denenerek en doğru optimum sonuca 

varmaktır. Bu sayede aydınlatma armatürü sayısı, armatürün monte edileceği yükseklik ve lamba açısı gibi 

parametreler kolaylıkla elde edilir. Önce teorisi hazırlanan  hobi amaçlı futbol sahası aydınlatması kolaylıkla 

uygulamaya geçirilebilir. Bu amaçla hobi amaçlı futbol sahalarında aydınlık düzeyi (%E), ortalama parıltı (Lort), 

ortalama düzgünlük (Uo) boyuna düzgünlük (Uı) ve bağıl eşik artışı (%TI) ticari olmayan bir özel simülasyon 

programıyla incelenmiştir. Analizler yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Ortalama Parıltı, Ortalama Düzgünlük, Aydınlık Düzeyi 

 

ABSTRACT 

Determination of lighting requirements in hobby football fields (carpet pitch) is important for game quality. 

Games are played at night on hobby football fields. Therefore, the lighting quality directly affects the comfort 

of the game. Lighting in hobby football fields is not as high as football matches of professional level. In football 

matches presented on television and watched for copyright, the lighting criteria correspond to higher lux values. 

Homogeneous lighting is provided if necessary and sufficient lighting is provided on hobby football fields. 

This prevents the formation of very bright areas or dark areas. 100 lighting levels are preferred for lighting in 

hobby football fields. In football fields for hobby purposes, metal hall lighting fixtures or LED floodlights are 

generally used. Lighting fixtures to be used in such areas should be selected with minimum IP65 protection 

class as they will be exposed to soccer ball impacts. If necessary, protective wireframe should be added to the 

lamps. 

A homogeneous illumination must be provided to achieve the desired illumination criteria. The easiest way to 

do this is to test the lighting simulation in the computer for different possibilities and to reach the most accurate 

optimum result. In this way, parameters such as the number of luminaires, the height at which the luminaire is 

mounted and the angle of the lamp are easily obtained. First, the theory of football field lighting prepared for 

hobby purposes can be easily implemented. For this purpose, the Illuminance level (E%), average luminance 

(Lavr), overall uniformity (Uo), longitudinal uniformity (U1) and relative threshold increase (TI%) were 
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investigated by a non-commercial special simulation program. Analyzes were made. 

 

Keywords: Illumination, Average Luminance,  Overall Uniformity, Longitudinal Uniformity 

 

GİRİŞ 

Hobi amaçlı futbol sahaları gibi insanların stres atmak, spor aktivesi yapmak ve kısmi olarak 

sosyalleşmek için kullandığı alanlarda aydınlatma kalitesi insanların yaşam kalitesine etkir. Bu 

oyundan alınan zevkten başlar sohbet ortamının kalitesine kadar uzanır. Halı saha maçları genellikle 

gece oynanır. Dolayısıyla kaliteli bir görüşün sağlanması için doğru ve yeteri kadar bir aydınlatma 

yapılmalıdır. Bu sayede oyun konforu artar. Halı sahalardaki maçlarda televizyon yayıncılığında 

kullanılan düzeyde aydınlatma aranmasa dahi belirli bir düzeyde konforu sağlayacak aydınlatma 

sağlanmalıdır. Bu amaçla halı saha homojen olarak aydınlatılmalıdır. Halı sahalarda aydınlatma için 

100 lüks aydınlatma seviyesi tercih edilmektedir. Şekil 1’de Hobi amaçlı futbol sahası aydınlatması 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Hobi amaçlı futbol sahası aydınlatması 

 

YERDEKİ BİR NOKTANIN AYDINLIK DÜZEYİNİN HESAPLANMASI 

Bir noktanın yatay aydınlık düzeyi, katkıda bulunan bütün armatürlerin bu noktada oluşturdukları 

aydınlık düzeylerinin toplamına eşittir. Şekil 2’de aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir 

P noktasının geometrik konumu gösterilmektedir [1-5]. P noktasının yatay aydınlık düzeyi denklem 

1’de görülmektedir. 
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Şekil 2. Aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir P noktasının geometrik konumu 

  

Ep = ∑
I(C,γ)

h2
a
i=1 . cos3γ                                                                                                           (1) 

 

BİR NOKTANIN PARILTI HESABI 

Herhangi bir yüzeydeki bir P noktasının parıltısı, tüm ışık kaynaklarının bu noktada oluşturdukları 

parıltıların toplamıdır [1-5]. Bir P noktasının parıltısı, denklem 2’de ve Herhangi bir noktanın 

parıltısının geometrik gösterimi Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Lp = ∑
I(C𝑖,γ𝑖)

h2
a
i=1 . q(β𝑖 , γ𝑖). cos

3γ𝑖                                                                                       (2) 

 
Şekil 3. Herhangi bir noktanın parıltısının geometrik gösterimi [1-5]. 

 

AYDINLATMA TASARIMI 

 Halı saha yüzeyi R1 zenmini olarak seçilmiştir. R1 zemin beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 

olan asfalt yol yüzeyleri, %80'i çok parlak taş parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Aydınlatma sınıfı olarak M6 seçilmiştir. 
 

Tablo 1’de Yol aydınlatmasında kullanılan yol sınıfları, Tablo 2’de Aydınlatma sınıfları ve Tablo 3’te 

Aydınlatma sınıflarına göre yol yüzeyinde sağlanması gereken asgari kriterler görülmektedir. 

Page 522



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

Tablo 1. Yol aydınlatmasında kullanılan yol sınıfları [3-7]. 

Yol Sınıfı Qo Malzemenin Yapısı  

R1 0.10 Beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 olan asfalt yol yüzeyleri, %80' i 

çok parlak taş parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri. N1 0.07 

R2 0.07 
Kaba yapılı ve normal ince çakıllı yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %10-15 

olan asfalt yüzeyler, çakıl bakımından zengin ( %60) ve çakıl boyutunun  

N2 0.08 10 mm' den fazla olduğu pürüzlü ve kaba asfalt yüzeyler. 

R3 0.10 Koyu renkli çapı 10mm ve daha küçük boyutta çakıl içeren kaba yapılı 

asfalt yüzeyler kaba fakat parlak yol yüzeyleri N3 0.07 

R4 0.07 
Mastik asfalt, parlak ve oldukça düzgün yapılı yol yüzeyleri. 

N4 0.08 

 

Tablo 2. Aydınlatma sınıfları [1-5]. 

YOL TANIMI 
AYD. 

SINIFI 

Şehir bağlantı ve çevre yolları (tek veya iki yönlü, kavşaklar ve bağlantı noktalan ile 

şehir geçişleri dâhil) 
  

    - Hız ≥ 90 km/h; M1 

    - Hız < 90 km/h; M2 

Şehir içi ana güzergâhlar (bulvarlar ve caddeler; ring yollan; dağıtıcı yollar)   

    - 50 km/h < Hız < 90 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var; M1 

- 50 km/h < Hız < 90 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok M2 

- Hız < 50 km/h; M3 

Şehir içi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı 

yolları) 
  

- Hız > 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ; M3 

- Hız > 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; M4 

- Hız < 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var; M4 

- Hız < 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; M5 

Yerleşim (ikametgâh) bölgelerindeki yollar   

- 30 < Hız < 50 km/h; suç oranı yüksek; M4 

- 30 < Hız < 50 km/h; suç oranı normal; M5 

- Hız < 30 km/h; suç oranı yüksek; M5 

- Hız < 30 km/h; suç oranı normal; M6 

 

Tablo 3. Aydınlatma sınıflarına göre yol yüzeyinde sağlanması gereken asgari kriterler[1-5]. 

Aydınlatma 

Sınıfı 
Lort (cd/m2) U0 U1 %TI 

M1 >2,0 >0,4 >0,7 <10 

M2 >1,5 >0,4 >0,7 <10 

M3 >1,0 >0,4 >0,5 <10 

M4 >0,75 >0,4 >0,5 <15 

M5 >0,50 >0,35 >0,4 <15 
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M6 >0,30 >0,35 >0,4 <15 

Lort: Yolun ortalama parıltısı 

U0: Ortalama düzgünlük (U0=Lmin/Lort) 

U1: Boyuna düzgünlük (U1=Lmin/Lmaks) 

TI: Bağıl eşik artışı  

 

Bu çalışmada halı saha aydınlatma sınıfı M6 olacaktır. Buna göre Tablo 4’teki özelliklere sahip alanda 

aydınlatma için bir simülasyon yapılmıştır. Tablo 4’te Simülasyona ait veriler görülmektedir. 

Tablo 4. Simülasyona ait veriler [6-11]. 

Aydınlatma düzeni  

Tek askı düzeni 

Aydınlatma sınıfı M6 

Şerit Sayısı 5 

Şerit Genişliği 4 m 

Genişlik 20 m 

Yol Yüzey Sınıfı R1 

QO 0.10    

Aydınlatmalar arası mesafe 15 m 

Yükseklik 9 m 

BF (IP65-Düşük kirlilik-1 yıl) 0.93 

Armatür gücü 400 W 

Işık akısı 45879 

 

Kanopi aydınlatması için yapılan simülasyona ait sonuçlar Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 5. Simülasyona ait sonuçlar 

 2 6 10 14 18 Standart 

LOrt 6,41 6,58 6,63 6,58 6,41 >0,30 

Uo 0,42 0,39 0,38 0,39 0,42 >0,35 

Uı 0,81 0,86 0,94 0,86 0,81 >0,40 

Eort  106,21 

 

Tablo 6’da Halı saha için aydınlık düzeyleri görülmektedir. 

Tablo 6. Halı saha için aydınlık düzeyleri 

Eort=106,21 Lx    

  0,750 2,250 3,750 5,250 6,750 8,250 9,750 11,250 12,750 14,250 

0,667 200,630 200,646 194,866 174,985 144,929 144,937 175,007 194,904 200,701 200,702 

2,000 171,924 179,146 175,753 156,316 130,099 130,107 156,339 175,792 179,202 171,998 

3,333 134,156 141,167 141,831 125,361 104,609 104,617 125,384 141,870 141,224 134,232 

4,667 99,270 104,583 107,336 96,409 80,780 80,788 96,433 107,377 104,641 99,347 

6,000 78,899 78,460 80,977 75,673 68,618 68,626 75,698 81,018 78,519 78,976 

7,333 64,536 64,513 66,527 63,735 59,462 59,470 63,759 66,569 64,572 64,613 

8,667 56,280 56,449 57,551 56,532 54,827 54,835 56,556 57,592 56,507 56,357 

10,000 53,369 53,747 54,380 53,673 53,247 53,255 53,697 54,421 53,805 53,446 

11,333 56,280 56,449 57,551 56,532 54,827 54,835 56,556 57,592 56,507 56,357 

12,667 64,536 64,513 66,527 63,735 59,462 59,470 63,759 66,569 64,572 64,613 
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14,000 78,899 78,460 80,977 75,673 68,618 68,626 75,698 81,018 78,519 78,976 

15,333 99,270 104,583 107,336 96,409 80,780 80,788 96,433 107,377 104,641 99,347 

16,667 134,156 141,167 141,831 125,361 104,609 104,617 125,384 141,870 141,224 134,232 

18,000 171,924 179,146 175,753 156,316 130,099 130,107 156,339 175,792 179,202 171,998 

19,333 200,630 200,646 194,866 174,985 144,929 144,937 175,007 194,904 200,701 200,702 

 

Hızın saatte 30 km’den düşük olduğu M6 aydınlatma sınıfına sahip bir alanda sağlanması gereken 

ortalama parıltı değeri Lort (cd/m2)>0,30 olmalıdır. Halı sahada zorunlu olarak sağlanması gereken 100 lüx 

aydınlık düzeyi değeri nedeniyle zaten Lort (cd/m2) >0,30 ortalama parıltı değeri sağlanmış olmaktadır. 1, 2, 3, 

4 ve 5. gözlemciye göre ortalama parıltı değeri Lort = 6,41 ile 6,63 cd/m2  aralığında değişmekte olup, bu 

değerler 0,30 cd/m2 ‘den çok büyüktür. 

 

SONUÇ 

Halı sahada ortalama aydınlık düzeyi açısından herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu çalışmaya göre 

Eort için sağlanmasuı gereken 100 lüx değeri yerine simülasyon sonucunda da görüldüğü gibi 106,21 

lüx aydınlık düzeyine ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Profesyonel futbol spor sahalarının aydınlatması, futbola yoğun ilgi gösterilen 1950’li yıllara kadar 

eskidir. Profesyonel futbol spor sahası ilk kez Belçika da 14 direk üzerine konan 125 W’lık 56 adet 

cıva buharlı lamba ile yapılmıştır. Bu aydınlatma düzeneği ile 30 lüx aydınlık düzeyine ulaşılmıştır. 

1950 yılları için gece oynanan futbol maçlarında kabul edilebilir bir aydınlatma lüx değerine 

ulaşılmıştır. 

Günümüzde ise futbol maçları televizyonlarda yayınlanarak milyonlarca kişinin izlediği ekonomik 

getirisi yüksek bir spor dalı olmuştur. Bu nedenle televizyonda izlenmeyi kolaylaştıracak lüx 

değerlerine ulaşılması gerekmektedir. Yani bir başka deyişle televizyonlarda sunulan ve telif hakkı 

ödenerek izlenen futbol maçlarında aydınlatma kriterleri daha yüksek lüx değerlerine karşılık gelir. 

Profesyonel futbol spor sahalarının aydınlatması homojen ve kusursuz olmalıdır. Aydınlatmada 

homojenlik sağlanmalı ve çok parlak bölgeler veya karanlık bölgeler oluşmamalıdır. 

İstenilen aydınlatma kriterlerine ulaşabilmek için homojen bir aydınlatma sağlanmalıdır. Bunun en 

kolay yolu bilgisayar ortamındaki aydınlatma simülasyonunun farklı ihtimaller için denenerek en 

doğru optimum sonuca varmaktır. Bu sayede aydınlatma armatürü sayısı, armatürün monte edileceği 

yükseklik ve lamba açısı gibi parametreler kolaylıkla elde edilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Ortalama Parıltı, Ortalama Düzgünlük, Aydınlık Düzeyi 

 

ABSTRACT 

The lighting of professional football sports fields is old until the 1950s, when there was intense interest 

in football. The professional football sports field was built for the first time in Belgium with 56 W 

mercury vapor lamps placed on 14 poles. With this lighting device, 30 lux brightness level has been 

reached. An acceptable illumination luxury value was reached in the football matches played for the 

years 1950. 
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Today, football matches have been broadcasted on television and have become a branch of sports with 

high economic returns followed by millions of people. For this reason, it is necessary to reach the lux 

values to facilitate the viewing on television. In other words, in football matches presented on 

television and watched by paying royalties, the lighting criteria correspond to higher lux values. The 

illumination of professional football sports fields should be homogeneous and flawless. Homogeneity 

should be ensured in lighting and there should be no bright areas or dark areas. 

A homogeneous illumination must be provided to achieve the desired illumination criteria. The easiest 

way to do this is to test the lighting simulation in the computer for different possibilities and to reach 

the most accurate optimum result. In this way, parameters such as the number of luminaires, the height 

at which the luminaire is mounted and the angle of the lamp are easily obtained.  

 

Keywords: Illumination, Average Luminance,  Overall Uniformity, Longitudinal Uniformity 

 

GİRİŞ 

Yerel sporlardan dünyanın en büyük spor etkinliklerine kadar her seviyede spor etkinlikleri ve geniş 

kamusal alanlarda aydınlatma çok önemlidir. Büyük konserler, konferans merkezleri sinema spor 

alanları ve eğlence sektörü için aydınlatma hayati bir faktördür. 

Yüksek renk kalitesine sahip görüntüler sunan ve yüksek çözünürlüklü televizyon yayın standartlarına 

uyan televizyon yayınına uyumlu aydınlatma, izleyicilerin evdeki spor duygularını, heyecanını ve 

atmosferini hissetmelerini sağlar. İzleyiciler sanki o ortamdaymış gibi bir hisse kapılırlar. 

Televizyondan bu hazı almak için dahi konserin olduğu alanın, ilgili konferans merkezinin veya spor 

alanın iyi aydınlatılması zorunludur. Aydınlatma tesislerinin spor uygulamaları için uygunluğunu 

belirleyen kilit faktörler; renk oluşturma, renk sıcaklığının tutarlılığı, ışık kontrolü ve homojenlik gibi 

yüksek lümen verimi gibi kalite unsurlarıdır. 

 

STAT AYDINLATMASINDA ANA NOKTALAR 

Satadyum aydınlatmasında aydınlatma esasında dikkat edilecek ana unsurlar [1]; 

1. Oyuncuların rahatlığının ve performansının aydınlatma sistemi tarafından engellenmemesi esastır. 

2. Maç yetkililerinin etkin performans gösterebilmeleri için sahadaki aydınlık nedeniyle yetkililerin 

görüşü engellenmemelidir.  

3. Bir seyirci, aydınlatmanın neden olduğu herhangi bir rahatsızlığa maruz kalmamalı ve karşılaşmayı 

zevk alarak izleyecek kadar aydınlatmadan faydalanmalıdır. 

4. Saha aydınlatma sistemi, televizyon yayıncısına kaliteli görüntü çekmeye olanak sağlayacak kadar 
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bir aydınlatma seviyesi sağlamalıdır. 

5. Saha aydınlatma sistemi her sahaya uygun olmalıdır. Yani her stat için özel aydınlatma 

tasarlanmalıdır.  

6. Aydınlatma sistemi hem verimli hem de düşük maliyetli ve uzun süreli çözüm sunmalıdır. 

7. Aydınlatma tasarımı çevreye duyarlı olmalıdır. 

8. Her spor stadyumu benzersizdir. Sonuç olarak, her stadyum bir tasarım gerekli olacaktır. Her 

stadyumun kendine has tasarımı nedeniyle aydınlık seviyesi farklıdır. Stadyumun altyapısı ve 

tasarımı, stat aydınlatmasının türü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

9. Bir stadyum aydınlatma tasarımı her zaman için en son teknolojik gereklilikleri dikkate alınmalıdır. 

Çünkü statlarda oynanan oyunlar televizyon yayını ile tüm dünyada izlenmektedir. 

10. Bir stadyum aydınlatma tasarımı daima mevcut aydınlatma ekipmanlarını ve teknolojisini 

değerlendirmelidir. 

 

STATLARDA AYDINLATMA TASARIMI 

Saha aydınlatma sistemi, verilen aydınlatma seviyesi içerisinde optimum koşulları sağlamalıdır.  

Oyuncuların, görevlilerin, seyircilerin ve yayıncıların görüş konforu sağlanmalıdır [1]. 

 Oyuncular ve görevliler açısından aydınlatma; 

 Öncelikle en temel sorun oyunculara ve yetkililere gerçekleştirilecek maç için en uygun görüş 

koşulları sağlamak olmalıdır. Aydınlatma sistemi maç sırasında oyuncuları veya görevlileri 

rahatsız etmemeli ve engellememelidir. 

 Seyirciler açısından aydınlatma: Aydınlatma sistemi seyircilere konforlu ve rahat görmeyi 

sağlamalıdır. 

 Yayıncılar ve medya açısından aydınlatma: 

 Televizyon yayıncıları, yüksek kaliteli görüntüyü alabilmek için üst düzey aydınlatma ihtiyaç 

duyarlar. 

 Armatür montaj konumları açısından aydınlatma: 

 Projektör armatürlerinin konumlandırılması, aydınlatma koşulları üzerinde büyük bir etkiye 

sahiptir. Bu bir oyun oynayan oyuncuyu etkilediği gibi çekim yapan televizyon kanallarını da 

etkiler. Mümkün olduğunca oyuncu gölgelerinin yaratılmamasına çalışılmalıdır. 

Şekil 1’de örnek bir stada ait ölçüler görülmektedir. 
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Şekil 1. Örnek bir stada ait ölçüler 

 

Şekil 2’de aydınlatılması yapılmış bir stat görülmektedir. 

 

Şekil 2. Aydınlatılması yapılmış bir stat 

YERDEKİ BİR NOKTANIN AYDINLIK DÜZEYİNİN HESAPLANMASI 
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Bir noktanın yatay aydınlık düzeyi, katkıda bulunan bütün armatürlerin bu noktada oluşturdukları 

aydınlık düzeylerinin toplamına eşittir. Şekil 5’te aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir P 

noktasının geometrik konumu gösterilmektedir [2-5]. P noktasının yatay aydınlık düzeyi denklem 1’de 

görülmektedir. 

  

Şekil 5. Aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir P noktasının geometrik konumu 

  

Ep = ∑
I(C,γ)

h2
a
i=1 . cos3γ                                                                                                           (1) 

 

BİR NOKTANIN PARILTI HESABI 

Herhangi bir yüzeydeki bir P noktasının parıltısı, tüm ışık kaynaklarının bu noktada oluşturdukları 

parıltıların toplamıdır [2-5]. Bir P noktasının parıltısı, denklem 2’de ve Herhangi bir noktanın 

parıltısının geometrik gösterimi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Lp = ∑
I(C𝑖,γ𝑖)

h2
a
i=1 . q(β𝑖 , γ𝑖). cos

3γ𝑖                                                                                       (2) 
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Şekil 6. Herhangi bir noktanın parıltısının geometrik gösterimi [2-5]. 

 

SONUÇ 

Futbol sahaları veya statlar insanların eğlenmek için gittiği toplu alanlardır. İnsanlar gerek televizyon 

başında gerekse statlarda ancak iyi bir aydınlatma ile zevk alıp eğlenebileceği görüş konforuna 

ulaşabilir. Bu nedenle bu tür alanlarda her toplu alanın gereksinimlerine uygun spesifik çözümler 

üretilerek kaliteli bir aydınlatma sağlanabilir. 
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AKARYAKIT İSTASYONU AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

FUEL STATIONS LIGHTING SYSTEMS 

 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

ÖZET 

Akaryakıt istasyonlarında ilgi çekici görüş kolaylığı sağlayan görme konforunu yükselten bir 

aydınlatma, istasyonun daha güvenli görünmesini sağlar. Görüş konforunun yüksek olduğu iyi 

aydınlatma yapılmış bir akaryakıt istasyonu sürücüler için yakıt almada en çok tercih edilen 

noktalardan olmuştur. Yapılan bazı çalışmalar, güvenlik riskinin azaltılmasında aydınlatmanın birkaç 

kat kadar avantaj sağladığını ispatlamaktadır. Akaryakıt istasyonu aydınlatması derken kanopi 

aydınlatması, market aydınlatması ve çevre aydınlatması dâhil olmak üzere komple bir alan 

aydınlatması düşünülmelidir. 

Kanopi altındaki alanda 400 lüks aydınlatma seviyesi yeterli olarak kabul edilir. Buna ek olarak 

akaryakıt pompalarında ise 150 lüks aydınlatma seviyesi değeri sağlanmalıdır. Akaryakıt istasyonunun 

yol giriş kısmı ve akaryakıt istasyonundan çıkış istikametinde minimum 10 lüks aydınlatma değeri 

sağlanmalıdır. Kanopi alanı ile market arasındaki geçiş bölgesinde ise 150 lüks aydınlatma seviyesi 

yeterli olduğu bilinmektedir. Market çevresi ile akaryakıt istasyonunun tüm çevresinde aydınlatma 

seviyesinin 30 lüks veya 30 lüksten yüksek olması gerekmektedir. Akaryakıt istasyonunda güvenlik 

riskini azaltacak müşterilerin ilgisini çekecek bir aydınlatmanın sağlanması işletmede karlılığı artıran 

sebeplerden olmuştur. Çünkü müşteriler istasyonda daha fazla vakit geçirirlerse daha fazla alışveriş 

yapacak ve karlılık artacaktır. İstenilen aydınlatma kriterlerine ulaşabilmek için homojen bir 

aydınlatma sağlanmalıdır. Bunun en kolay yolu bilgisayar ortamındaki aydınlatma simülasyonunun 

farklı ihtimaller için denenerek en doğru optimum sonuca varmaktır. Bu sayede aydınlatma armatürü 

sayısı, armatürün monte edileceği yükseklik ve lamba açısı gibi parametreler kolaylıkla elde edilir. Bu 

çalışmada, kanopinin altındaki aydınlatma kanopinin yüksekliğine göre simüle edilmiştir. Bu amaçla 

akaryakıt istasyonlarında aydınlık düzeyi (%E), ortalama parıltı (Lort), ortalama düzgünlük (Uo) boyuna 

düzgünlük (Uı) ve bağıl eşik artışı (%TI) ticari olmayan bir özel simülasyon programıyla incelenmiştir. 

Akaryakıt istasyonu aydınlatması için analizler yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Ortalama Parıltı, Ortalama Düzgünlük, Aydınlık Düzeyi 

 

ABSTRACT 
A lighting that enhances visual comfort, providing attractive visibility in at fuel stations, makes the 

station look safer. A well-lit fuel station with high visibility was one of the most preferred points for 

refueling for drivers. Some studies have shown that lighting has several times the advantage of 

reducing safety risks. Complete station lighting, including canopy lighting, grocery lighting, and 

environmental lighting, should be considered. 

400 lux lighting levels in the area under the canopy are considered sufficient. In addition, 150 lux 

lighting level values should be provided for fuel pumps. A minimum of 10 lux illumination values 

must be provided in the direction of the road entrance of the fuel station and the exit from the fuel 

station. It is known that 150 lux lighting levels are sufficient in the transition area between the canopy 

area and the market. The lighting level should be higher than 30 lux or 30 lux around the market and 

the fuel station. Providing an illumination at the fuel station to attract the attention of customers to 

reduce the security risk has been one of the reasons that increase the profitability in the enterprise. 

Because if customers spend more time at the station, they will shop more and profitability will 
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increase. 

A homogeneous illumination must be provided to achieve the desired illumination criteria. The easiest 

way to do this is to test the lighting simulation in the computer for different possibilities and to reach 

the most accurate optimum result. In this way, parameters such as the number of luminaires, the height 

at which the luminaire is mounted and the angle of the lamp are easily obtained. In this study, lighting 

under the canopy is simulated according to the height of the canopy. For this purpose, the Illuminance 

level (E%), average luminance (Lavr), overall uniformity (Uo), longitudinal uniformity (U1) and 

relative threshold increase (TI%) were investigated by a non-commercial special simulation program. 

of at fuel stations were examined with a non-commercial special simulation program. Analyzes were 

performed for fuel station lighting. 

 

Keywords: Illumination, Average Luminance,  Overall Uniformity, Longitudinal Uniformity 

 

 

GİRİŞ 

 

Kanopi; binaların dış mekanlarında yağmurdan, kardan, güneşten ve yukarıdan düşebilecek nesnelere 

karşı aşağıda bulunanları korumaya yarayan modern saçaklardır. Ancak bu yapıların saçak ve markiz 

de denilen yapılardan farkı mimari anlamda görsel bir estetiğe sahip olmasıdır. Kanopi dilimize 

“gölgelik”, “tente”, “saçak”, “örtü” anlamlarına gelen İngilizce “canopy” kelimesinden gelmiştir. 

Mimaride kanopiler genellikle binaların dış cephelerinde bina girişlerinin üst kısmına inşa edilirler. 

Konutlarda, otobüs ve tramvay istsasyonlarında, otellerde yapılan kanopiler genellikle; görsel 

anlamda estetik kazandırılması için üst kısmı dayanıklı cam malzemeden imal edilirken yapı iskeleti 

olarak ise çelik konstrüksiyon malzeme tercih edilir. Bunun dışında ahşap ve betonarme sistemde imal 

edilen kanopi çeşitleri de bulunmaktadır.  

Bina türü yapılarda çelik iskelete sahip kanopiler, bina statiğine dahil edilmeyerek bağımsız bir yapı 

olarak inşa edilirler. Böylelikle binaya ek bir yük getirilmemesi sağlanır. Basit saçak görünümüne 

sahip kanopiler ise hafif malzemelerden imal edilerek bina iskeletine montaj edilirler. Bazı kanopi 

kullanım alanları aşağıda verilmiştir. 

 Benzinlikler 

 Otobüs terminalleri 

 Hava limanları 

 Oteller 

 Konutlar 

 Tramvay İstasyonları 

 Otoyollardaki geçiş kontrol noktaları 

 Araba garajları 

 Tüp geçitler 

 

Bu çalışmada akaryakıt istasyonlarda yakıt dolumu yapılan alanlardaki kanopi aydınlatması 

incelenmiştir. Kanopi altında zorunlu olan 400 lüx aydınlık düzeyini sağlayacak bir tasarım yapılarak 

akaryakıt dolum işi yapan personelin noktasal olarak aydınlık düzeyi ve parıltı değerleri açısından 

konumlarına göre görme konforu değerlendirilmiştir. Şekil 1’de Akaryakıt istasyonu kanopisi 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Akaryakıt istasyonu kanopisi 

 

YERDEKİ BİR NOKTANIN AYDINLIK DÜZEYİNİN HESAPLANMASI 

Bir noktanın yatay aydınlık düzeyi, katkıda bulunan bütün armatürlerin bu noktada oluşturdukları 

aydınlık düzeylerinin toplamına eşittir. Şekil 2’de aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir 

P noktasının geometrik konumu gösterilmektedir [3-7]. P noktasının yatay aydınlık düzeyi denklem 

1’de görülmektedir. 

  
Şekil 2. Aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir P noktasının geometrik konumu 

  

Ep = ∑
I(C,γ)

h2
a
i=1 . cos3γ                                                                                                           (1) 

BİR NOKTANIN PARILTI HESABI 

Herhangi bir yüzeydeki bir P noktasının parıltısı, tüm ışık kaynaklarının bu noktada oluşturdukları 

parıltıların toplamıdır [3-7]. Bir P noktasının parıltısı, denklem 2’de ve Herhangi bir noktanın 

parıltısının geometrik gösterimi Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Lp = ∑
I(C𝑖,γ𝑖)

h2
a
i=1 . q(β𝑖, γ𝑖). cos

3γ𝑖                                                                                       (2) 

 
Şekil 3. Herhangi bir noktanın parıltısının geometrik gösterimi [3-7]. 

AYDINLATMA TASARIMI 

Uluslararası standartlarda ve ilgili literatürde yol tipleri tanımlanmış olup uyulması gereken 

standartlar CIE raporlarında verilmektedir. Bu çalışmaya temel oluşturan standartlar CIE 88-2004’e 

göre hazırlanmıştır (CIE-88, 2004). Doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için fotometrik değerleri 

bilinen armatürler ile gerekli tasarım hesapları yapılmalı, armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre 

saptanmalıdır. Kullanılan simülasyon programındaki pencereler üzerinde yol parametrelerine yönelik 

çeşitli seçimler yapılabilmektedir. Yol parametreleri penceresi altında aydınlatma düzeni (karşılıklı, 

kaydırılmış, refüjlü yol, refüjsüz yol gibi), yol sınıfı (R1, R2, R3, R4, N1, N2, N3, N4 gibi), şerit 

sayısı, şerit genişliği, refüj genişliği, aydınlatma sınıfı (M1, M2, M3, M4, M5, M6 gibi) seçimler 

yapılabilmektedir. Aydınlatma parametreleri penceresi altında direk veya askı düzeni aydınlatma için, 

armatürler arası mesafe, armatürün yerden yüksekliği, armatürün yola mesafesi, konsol açısı, IP 

koruma sınıfı, kirlilik oranı, temizleme periyodu, bakım faktörü gibi özellikler seçilmektedir. Armatür 

parametreleri penceresinde ise armatür adı, açısı, kullanılan lambanın gücü, kullanım ömrü, ışık akısı, 

balast gücü görülmekte olup, istenildiğinde Database işlemleri başlığı altında yeni lambalarda bu 

simülasyona eklenebilmektedir. Bu sayede istenilen her türlü lambanın simülasyona eklenmesi 

mümkün olabilmektedir. Sonuçlar penceresinden de veri girişi yapılan aydınlatma düzenine yönelik 

kolay ve hatasız bir hesaplamaya ulaşılmaktadır [8-13]. Tablo 1’de Yol aydınlatmasında kullanılan 

yol sınıfları, Tablo 2’de Aydınlatma sınıfları ve Tablo 3’te Aydınlatma sınıflarına göre yol yüzeyinde 

sağlanması gereken asgari kriterler görülmektedir. 

Tablo 1. Yol aydınlatmasında kullanılan yol sınıfları [3-7]. 

Yol Sınıfı Qo Malzemenin Yapısı  

R1 0.10 Beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 olan asfalt yol yüzeyleri, 

%80' i çok parlak taş parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri. N1 0.07 

R2 0.07 

Kaba yapılı ve normal ince çakıllı yol yüzeyleri, yapay parlaklığı 

%10-15 olan asfalt yüzeyler, çakıl bakımından zengin ( %60) ve 

çakıl boyutunun  

N2 0.08 10 mm' den fazla olduğu pürüzlü ve kaba asfalt yüzeyler. 

R3 0.10 
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N3 0.07 
Koyu renkli çapı 10mm ve daha küçük boyutta çakıl içeren kaba 

yapılı asfalt yüzeyler kaba fakat parlak yol yüzeyleri 

R4 0.07 
Mastik asfalt, parlak ve oldukça düzgün yapılı yol yüzeyleri. 

N4 0.08 

 

Tablo 2. Aydınlatma sınıfları [3-7]. 

YOL TANIMI 
AYD. 

SINIFI 

Şehir bağlantı ve çevre yolları (tek veya iki yönlü, kavşaklar ve bağlantı 

noktalan ile şehir geçişleri dâhil) 
  

    - Hız ≥ 90 km/h; M1 

    - Hız < 90 km/h; M2 

Şehir içi ana güzergâhlar (bulvarlar ve caddeler; ring yollan; dağıtıcı yollar)   

    - 50 km/h < Hız < 90 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca 

ayrımı var; 
M1 

- 50 km/h < Hız < 90 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca 

ayrımı yok 
M2 

- Hız < 50 km/h; M3 

Şehir içi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve 

bağlantı yolları) 
  

- Hız > 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ; M3 

- Hız > 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; M4 

- Hız < 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var; M4 

- Hız < 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; M5 

Yerleşim (ikametgâh) bölgelerindeki yollar   

- 30 < Hız < 50 km/h; suç oranı yüksek; M4 

- 30 < Hız < 50 km/h; suç oranı normal; M5 

- Hız < 30 km/h; suç oranı yüksek; M5 

- Hız < 30 km/h; suç oranı normal; M6 

 

Tablo 3. Aydınlatma sınıflarına göre yol yüzeyinde sağlanması gereken asgari kriterler[3-7]. 

Aydınlatma 

Sınıfı 

Lort 

(cd/m2) 
U0 U1 %TI 

M1 >2,0 >0,4 >0,7 <10 

M2 >1,5 >0,4 >0,7 <10 

M3 >1,0 >0,4 >0,5 <10 

M4 >0,75 >0,4 >0,5 <15 

M5 >0,50 >0,35 >0,4 <15 

M6 >0,30 >0,35 >0,4 <15 

Lort: Yolun ortalama parıltısı 

U0: Ortalama düzgünlük (U0=Lmin/Lort) 
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U1: Boyuna düzgünlük (U1=Lmin/Lmaks) 

TI: Bağıl eşik artışı  

 

Yakıt istasyonuna giren sürücü için yapılacak iş, yakıt pompasına yaklaşmaktır. Hareket halindeki 

araç yakıt istasyonuna girerken hızını zorunlu olarak saatte 30 km’nin altına indirmektedir. Buda araç 

için kullanılacak aydınlatma sınıfını belirlemektedir. Bu çalışmada yakıt istasyonuna giren araç için 

aydınlatma sınıfı M6 olacaktır. Buna göre Tablo 4’teki özelliklere sahip alanda aydınlatma için bir 

simülasyon yapılmıştır. Tablo 4’te Simülasyona ait veriler görülmektedir. 

Tablo 4. Simülasyona ait veriler [8-13]. 

Aydınlatma düzeni  

Karşılıklı düzen 

Aydınlatma sınıfı M6 

Şerit Sayısı 2 

Şerit Genişliği 3 m 

Genişlik 6 m 

Yol Yüzey Sınıfı R1 

QO 0.07    

Aydınlatmalar arası mesafe 10 m 

Yükseklik 6 m 

BF (IP65-Düşük kirlilik-1 yıl) 0.93 

Armatür tipi Yük. Bas. Sod. Buh. 

Armatür Açısı 0 

Armatür gücü 400 W 

Işık akısı 45275 

 

Kanopi aydınlatması için yapılan simülasyona ait sonuçlar Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 5. Simülasyona ait sonuçlar 

Gözlemci konumu (m) 
1,75 5,25 

Standartlar 

M6 

L.Ort 22,36 22,36 >0,30 

Uo 0,73 0,73 >0,35 

Uı 0,87 0,87 >0,40 

Eort 418,15 418,15 <400 (lüx) 

 

Tablo 6’da kanopi altındaki bir yakıt pompası çevresinin aydınlık düzeyleri görülmektedir. 

Tablo 6. Kanopi altındaki bir yakıt pompası çevresinin aydınlık düzeyleri 

Emax=481,15 Lx   Eort=418,15 Lx    

 Metr

e 
0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500 
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0,500 
386,85

8 

459,95

9 

481,07

6 

458,86

0 

411,61

8 

411,63

3 

458,90

5 

481,15

3 

460,06

7 

387,00

0 

1,500 
407,42

5 

466,43

2 

447,57

0 

412,75

3 

364,84

7 

364,86

2 

412,80

0 

447,64

8 

466,54

3 

407,56

9 

2,500 
434,31

2 

460,80

5 

410,11

7 

357,62

0 

311,43

1 

311,44

7 

357,66

7 

410,19

7 

460,91

7 

434,45

9 

3,500 
434,31

2 

460,80

5 

410,11

7 

357,62

0 

311,43

1 

311,44

7 

357,66

7 

410,19

7 

460,91

7 

434,45

9 

4,500 
407,42

5 

466,43

2 

447,57

0 

412,75

3 

364,84

7 

364,86

2 

412,80

0 

447,64

8 

466,54

3 

407,56

9 

5,500 
386,85

8 

459,95

9 

481,07

6 

458,86

0 

411,61

8 

411,63

3 

458,90

5 

481,15

3 

460,06

7 
387,00

0 

 

Tablo 7’de Kanopi altında 1. gözlemciye göre noktasal parıltı değerleri ve Tablo 8’de Kanopi altında 

2. gözlemciye göre noktasal parıltı değerleri görülmektedir. 

Tablo 7. Kanopi altında 1. gözlemciye göre noktasal parıltı değerleri 

1. GÖZLEMCİ     Lort = 22,36 cd/m2    Uo = 0,73    Uı = 0,87 

  0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500 

0,500 23,079 25,849 27,471 27,201 25,378 25,381 27,029 26,869 25,204 22,423 

1,500 20,975 23,204 23,183 21,928 20,099 20,422 22,407 23,119 22,893 20,682 

2,500 19,947 21,242 19,719 17,884 16,274 16,212 18,170 19,869 21,069 19,840 

3,500 20,639 21,867 20,356 18,532 16,872 16,749 18,805 20,394 21,578 20,324 

4,500 22,241 24,438 24,488 23,276 21,358 21,473 23,499 24,284 24,106 21,809 

5,500 22,313 25,187 26,747 26,600 24,830 24,704 26,419 26,219 24,590 21,774 

 

Tablo 8. Kanopi altında 2. gözlemciye göre noktasal parıltı değerleri 

2. GÖZLEMCİ     Lort = 22,36 cd/m2    Uo = 0,73    Uı = 0,87 

  0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500 

0,500 23,079 25,849 27,471 27,201 25,378 25,381 27,029 26,869 25,204 22,423 

1,500 20,975 23,204 23,183 21,928 20,099 20,422 22,407 23,119 22,893 20,682 

2,500 19,947 21,242 19,719 17,884 16,274 16,212 18,170 19,869 21,069 19,840 

3,500 20,639 21,867 20,356 18,532 16,872 16,749 18,805 20,394 21,578 20,324 

4,500 22,241 24,438 24,488 23,276 21,358 21,473 23,499 24,284 24,106 21,809 

5,500 22,313 25,187 26,747 26,600 24,830 24,704 26,419 26,219 24,590 21,774 

 

Hızın saatte 30 km’den düşük olduğu M6 aydınlatma sınıfına sahip bir alanda sağlanması gereken 

ortalama parıltı değeri Lort (cd/m2) >0,30 olmalıdır. Kanopi altında zorunlu olarak sağlanması gereken 

400 lüx aydınlık düzeyi değeri nedeniyle zaten Lort (cd/m2) >0,30 ortalama parıltı değeri sağlanmış 

olmaktadır. 1 veya 2. gözlemciye göre ortalama parıltı değeri Lort = 22,36 cd/m2  olup en düşük 

noktadaki parıltı değeri ise   16,212 cd/m2 ‘dir. Bu değer dahi 0,30 cd/m2 ‘den çok büyüktür. 

 

SONUÇ 
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Yakıt istasyonunda kanopi altında aydınlık düzeyi açısından en zayıf noktalar pompanın kurulduğu 

alanı kapsar. Tablo 6’da yatayda 3,5 m ile 6,5 arasındaki bölgeye yakıt pompası konulabilir. Aracın 

yaklaşıp durduğu noktalar ise 400 lüx üzerinde aydınlık değerine sahip olduğundan aydınlatma 

açısından herhangi bir sorun bulunmaz. Tüm kanopi altında otalama aydınlık düzeyi 418,15 lüx olup 

standartlarda belirtilen 400 lüx’ten yüksektir. 

Kanopi altındaki 1. veya 2. gözlemci akaryakıt pompasının çevresinde her noktada parıltı değerleri 

açısından ideal görüşe sahiptirler. 
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KAVŞAK AYDINLATMASINDA YATAY VE DİKEY AYDINLATMA 

HORIZONTAL AND VERTICAL LIGHTING IN CROSSROAD LIGHTING 

 

Dr. Mehmet Sait CENGİZ 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kavşak noktaları ve çevresindeki alanlar sürüş güvenliği açısından riskli bölgeler olduğundan 

aydınlatmalarına ekstra özen gösterilmelidir. Dolayısıyla, kavşak noktalarında yol aydınlatmasının 

zafiyeti can emniyeti açısından ölümlü kazalara sebep olabilir. Kavşak noktasına yaklaşan bir 

sürücünün görme koşulları aydınlatma yardımıyla iyileştirilmezse can ve mal emniyeti açısından 

kayıpla sonuçlanan birçok kaza yaşanmaktadır. Kavşak noktasına yaklaşan sürücüler kavşakların 

fiziksel geometrik yapıları nedeniyle araç farlarından yeterince faydalanamazlar. Bu aşamada kavşak 

noktası aydınlatma sistemi devreye girmektedir. Kavşak noktalarında peyzaj düzenlemeleri ve 

belediyecilik çalışmaları nedeniyle görme konforu azalmaktadır. Kavşak noktalarında ise sürücü ve 

yayaların iyi aydınlatılmış bir yolda hareket etmesi arzulanır. Tehlikelerin net görülebilmesi için 

kavşak noktalarında hem yatay aydınlatmaya hem de dikey aydınlatmaya ihtiyaç duyulur. Karayolunda 

ilerleyen sürücü için yatay aydınlatma önemliyken yaya geçitlerinde ise yaya yolcular için dikey 

aydınlatma önemlidir.  

İstenilen aydınlatma kriterlerine ulaşabilmek için homojen bir aydınlatma sağlanmalıdır. Bunun en 

kolay yolu bilgisayar ortamındaki aydınlatma simülasyonunun farklı ihtimaller için denenerek en 

doğru optimum sonuca varmaktır. Bu sayede aydınlatma armatürü sayısı, armatürün monte edileceği 

yükseklik ve lamba açısı gibi parametreler kolaylıkla elde edilir. Bu amaçla kavşak noktalarında 

aydınlık düzeyi (%E), ortalama parıltı (Lort), ortalama düzgünlük (Uo) boyuna düzgünlük (Uı) ve bağıl 

eşik artışı (%TI) ticari olmayan bir özel simülasyon programıyla incelenmiştir. Kavşak noktalarının 

aydınlatması için analizler yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Ortalama Parıltı, Ortalama Düzgünlük, Aydınlık Düzeyi 

 

ABSTRACT 

As the crossroads and surrounding areas are risky areas for driving safety, extra attention should be 

paid to their lighting. Therefore, the weakness of the road lighting at crossroads can cause fatal 

accidents in terms of safety. If the visual conditions of a driver approaching the crossroads are not 

improved with the help of lighting, there are many accidents resulting in loss of life and property 

safety. Drivers approaching the crossroads cannot make sufficient use of the vehicle headlamps due 

to the physical geometric structure of the crossroads. At this stage, the crossroads lighting system is 

activated. At the crossroads, visual comfort decreases due to landscaping and municipal works. At the 

crossroad points, it is desirable for the driver and pedestrians to move on a well-lit road. In order to 
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see the hazards clearly, both horizontal and vertical lighting are needed at the crossroads. Horizontal 

illumination is important for the driver on the roadway, while vertical illumination is important for 

pedestrian passengers in pedestrian crossings. 

A homogeneous illumination must be provided to achieve the desired illumination criteria. The easiest 

way to do this is to test the lighting simulation in the computer for different possibilities and to reach 

the most accurate optimum result. In this way, parameters such as the number of luminaires, the height 

at which the luminaire is mounted and the angle of the lamp are easily obtained. For this purpose, the 

Illuminance level (E%), average luminance (Lavr), overall uniformity (Uo), longitudinal uniformity 

(U1) and relative threshold increase (TI%) were investigated by a non-commercial special simulation 

program. The crossroads were examined with a non-commercial special simulation program. 

Analyzes were made for the illumination of the crossroads. 

 

Keywords: Illumination, Average Luminance,  Overall Uniformity, Longitudinal Uniformity 

 

GİRİŞ 

Kavşak iki veya daha fazla karayolunun kesiştiği-birleştiği ortak alanlardır. Bir başka deyişle 

birbiriyle kesişen iki ve daha fazla karayolunun bağlantı noktasına kavşak denir. Kavşaklar araç ile 

araç veya araçlar ile yayaların karşılaştığı ve belirli öncelik sıralamasına tabi olan kuralların 

bulunduğu yerlerdir. 

Bilinen en eski uzun yolardan biri, 2700 km uzunluğa sahip olan ve Akdeniz’i, Anadolu ve Güneybatı 

Asya üzerinden Basra Körfezi’ne bağlayan Kral Yolu’dur. Ne zaman inşa edildiği kesin olmamakla 

birlikte Kral Yolu adı Persler tarafından milattan önce 6. yüzyılda 2700 km’lik bu yola verilen addır. 

Yollar üzerinde kavşakların ortaya çıkışı ise 20. yüzyıla dayanır. 1904 yılında New York’ta dünyanın 

ilk dönel kavşağı ve 1907 yılında Avrupa ilk dönel kavşak yapılmıştır [1]. Günümüzde kavşaklar 

hemen hemen her yerde, özellikle büyük şehirlerde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde çokça bulunur. 

Şekil 1’de Gayberli kavşağı kuşbakışı görünümü verilmiştir.  

 

Şekil 1. Gayberli kavşağı kuşbakışı görünümü 

Kavşaklar hemzemin kavşak ve köprülü kavşaklar olarak adlandırılırlar. Hemzemin kavşaklar 
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adından da anlaşılacağı gibi birbirleri ile kesişen yolların aynı zemin üzerinde birleştiği kavşaklardır. 

Bu kavşak türlerinde dikkat edilmesi gereken trafik kuralları vardır. En çok kazalar hemzemin 

kavşaklarda meydana gelmektedir [2]. Bu çalışmada sürücü hataları dışında görüş konforunu bozan 

ve kazalarda önemli bir parametre olan yol aydınlatmasına yönelik simülasyonlu bir çalışma 

yapılmıştır. Şekil 2’de Hemzemin kavşak krokisi görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Hemzemin kavşak krokisi [2]. 

Köprülü kavşak türü çok yaygın olmasa da günümüzde özellikle büyükşehirlerde sıkça kullanılmaya 

başlanmıştır. Hemzemin kavşaklarda sağdan ve soldan gelen araçlar aynı kavşak üzerinde hareket 

eder, köprülü kavşaklarda ise yollara bağlı olan köprüler sayesinde kavşak dağılım noktası olarak 

kullanılır. Köprülü kavşaklarda farklı yönlerden gelen araçların çarpışması söz konusu olmaz [2]. 

Şekil 3’te köprülü kavşak krokisi görülmektedir. 

 

 

Şekil 3. Köprülü kavşak krokisi [2]. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Kavşak çevresindeki alanlar kazalar açısından riskli bölgeler olduğundan yaya ve araçlar için ayrıntılı 

aydınlatma yapılmalıdır. Kavşaklarda aydınlatmanın yetersiz oluşu kazalara sebep olur. Kavşaklarda 

sürücü ve yayaların iyi aydınlatılmış bir yolda ilerlemesi arzulanır. Tehlikelerin net görülebilmesi için 

kavşaklarda hem yatay aydınlatmaya hem de dikey aydınlatmaya ihtiyaç duyulur. Karayolunda 

ilerleyen sürücü için yatay aydınlatma önemliyken yaya geçitlerinde ise yaya yolcular için dikey 

aydınlatma önemlidir.  

İstenilen aydınlatma kriterlerine ulaşabilmek için homojen bir aydınlatma sağlanmalıdır. Homojen 

aydınlatmaya ulaşmanın en kolay yolu bilgisayar ortamındaki aydınlatma simülasyonlarının 
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kullanılmasıdır. Bu sayede aydınlatma armatürü sayısı, armatürün monte edileceği yükseklik ve 

lamba açısı gibi parametreler kolaylıkla değiştirilip farklı ihtimaller denenebilir. Bu amaçla kavşak 

noktalarında aydınlık düzeyi (%E), ortalama parıltı (Lort), ortalama düzgünlük (Uo) boyuna düzgünlük 

(Uı) ve bağıl eşik artışı (%TI) ticari olmayan bir özel simülasyon programıyla incelenmiştir. Kavşak 

aydınlatmasına yönelik analizler yapılmıştır. Bu amaçla Nevşehir Kapadokya terminal kavşağı 

örneğine göre yatay ve dikey aydınlatma incelenmiştir. Şekil 4’te Kapadokya terminal kavşağı 

kuşbakışı görünümü verilmiştir. 

 

Şekil 4. Kapadokya terminal kavşağı kuşbakışı görünümü 

Yol yüzeyindeki bir noktanın aydınlık düzeyinin hesaplanması 

Bir noktanın yatay aydınlık düzeyi, katkıda bulunan bütün armatürlerin bu noktada oluşturdukları 

aydınlık düzeylerinin toplamına eşittir. Şekil 5’te aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir P 

noktasının geometrik konumu gösterilmektedir [3-7]. P noktasının yatay aydınlık düzeyi denklem 1’de 

görülmektedir. 

  
Şekil 5. Aydınlık düzeyi hesaplanacak yüzey üzerindeki bir P noktasının geometrik konumu 
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Ep = ∑
I(C,γ)

h2
a
i=1 . cos3γ                                                                                                           (1) 

Bir noktanın parıltı hesabı 

Herhangi bir yüzeydeki bir P noktasının parıltısı, tüm ışık kaynaklarının bu noktada oluşturdukları 

parıltıların toplamıdır [3-7]. Bir P noktasının parıltısı, denklem 2’de ve Herhangi bir noktanın 

parıltısının geometrik gösterimi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Lp = ∑
I(C𝑖,γ𝑖)

h2
a
i=1 . q(β𝑖 , γ𝑖). cos

3γ𝑖                                                                                       (2) 

 
Şekil 6. Herhangi bir noktanın parıltısının geometrik gösterimi [3-7]. 

 

Aydınlatma Tasarımı 

Uluslararası standartlarda ve ilgili literatürde yol tipleri tanımlanmış olup uyulması gereken 

standartlar CIE raporlarında verilmektedir. Bu çalışmaya temel oluşturan standartlar CIE 88-2004’e 

göre hazırlanmıştır (CIE-88, 2004). Doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için fotometrik değerleri 

bilinen armatürler ile gerekli tasarım hesapları yapılmalı, armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre 

saptanmalıdır. Kullanılan simülasyon programındaki pencereler üzerinde yol parametrelerine yönelik 

çeşitli seçimler yapılabilmektedir. Yol parametreleri penceresi altında aydınlatma düzeni (karşılıklı, 

kaydırılmış, refüjlü yol, refüjsüz yol gibi), yol sınıfı (R1, R2, R3, R4, N1, N2, N3, N4 gibi), şerit 

sayısı, şerit genişliği, refüj genişliği, aydınlatma sınıfı (M1, M2, M3, M4, M5, M6 gibi) seçimler 

yapılabilmektedir. Aydınlatma parametreleri penceresi altında direk veya askı düzeni aydınlatma için, 

armatürler arası mesafe, armatürün yerden yüksekliği, armatürün yola mesafesi, konsol açısı, IP 

koruma sınıfı, kirlilik oranı, temizleme periyodu, bakım faktörü gibi özellikler seçilmektedir. Armatür 

parametreleri penceresinde ise armatür adı, açısı, kullanılan lambanın gücü, kullanım ömrü, ışık akısı, 

balast gücü görülmekte olup, istenildiğinde Database işlemleri başlığı altında yeni lambalarda bu 
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simülasyona eklenebilmektedir. Bu sayede istenilen her türlü lambanın simülasyona eklenmesi 

mümkün olabilmektedir. Sonuçlar penceresinden de veri girişi yapılan aydınlatma düzenine yönelik 

kolay ve hatasız bir hesaplamaya ulaşılmaktadır [8-13]. Tablo 1’de Yol aydınlatmasında kullanılan 

yol sınıfları, Tablo 2’de Aydınlatma sınıfları ve Tablo 3’te Aydınlatma sınıflarına göre yol yüzeyinde 

sağlanması gereken asgari kriterler görülmektedir. 

Tablo 1. Yol aydınlatmasında kullanılan yol sınıfları [3-7]. 

Yol Sınıfı Qo Malzemenin Yapısı  

R1 0.10 Beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 olan asfalt yol yüzeyleri, %80' i 
çok parlak taş parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri. N1 0.07 

R2 0.07 
Kaba yapılı ve normal ince çakıllı yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %10-15 

olan asfalt yüzeyler, çakıl bakımından zengin ( %60) ve çakıl boyutunun  

N2 0.08 10 mm' den fazla olduğu pürüzlü ve kaba asfalt yüzeyler. 

R3 0.10 Koyu renkli çapı 10mm ve daha küçük boyutta çakıl içeren kaba yapılı 

asfalt yüzeyler kaba fakat parlak yol yüzeyleri N3 0.07 

R4 0.07 
Mastik asfalt, parlak ve oldukça düzgün yapılı yol yüzeyleri. 

N4 0.08 

 

Tablo 2. Aydınlatma sınıfları [3-7]. 

YOL TANIMI 
AYD. 

SINIFI 

Şehir bağlantı ve çevre yolları (tek veya iki yönlü, kavşaklar ve bağlantı noktalan ile 

şehir geçişleri dâhil) 
  

    - Hız ≥ 90 km/h; M1 

    - Hız < 90 km/h; M2 

Şehir içi ana güzergâhlar (bulvarlar ve caddeler; ring yollan; dağıtıcı yollar)   

    - 50 km/h < Hız < 90 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var; M1 

- 50 km/h < Hız < 90 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok M2 

- Hız < 50 km/h; M3 

Şehir içi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı 
yolları) 

  

- Hız > 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ; M3 

- Hız > 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; M4 

- Hız < 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var; M4 

- Hız < 50 km/h; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ; M5 

Yerleşim (ikametgâh) bölgelerindeki yollar   

- 30 < Hız < 50 km/h; suç oranı yüksek; M4 

- 30 < Hız < 50 km/h; suç oranı normal; M5 

- Hız < 30 km/h; suç oranı yüksek; M5 

- Hız < 30 km/h; suç oranı normal; M6 

 

 

Page 546



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

Tablo 3. Aydınlatma sınıflarına göre yol yüzeyinde sağlanması gereken asgari kriterler[3-7]. 

Aydınlatma 

Sınıfı 
Lort (cd/m2) U0 U1 %TI 

M1 >2,0 >0,4 >0,7 <10 

M2 >1,5 >0,4 >0,7 <10 

M3 >1,0 >0,4 >0,5 <10 

M4 >0,75 >0,4 >0,5 <15 

M5 >0,50 >0,35 >0,4 <15 

M6 >0,30 >0,35 >0,4 <15 

Lort: Yolun ortalama parıltısı 

U0: Ortalama düzgünlük (U0=Lmin/Lort) 

U1: Boyuna düzgünlük (U1=Lmin/Lmaks) 

TI: Bağıl eşik artışı  

 

Karayolunda ilerleyen sürücü için yatay aydınlatma önemliyken yaya geçitlerinde ise yaya yolcular 

için dikey aydınlatma önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tehlike arzeden kısmın araç 

yönünde olduğudur. Çünkü hareket halindeki araç yayaya çarparak kaza riski oluşturmaktadır. Bu 

nedenle yapılan çalışma için aydınlatma kriterlerinin sağlanması durumunda yaya için minimum 

koşullar zaten sağlanmış olacaktır. Bu nedenle araç için aydınlatma kriterlerinin sağlanması yeterli 

olacaktır. Buna göre Tablo 4’teki özelliklere sahip yol güzergahında aydınlatma için bir simülasyon 

yapılmıştır. Tablo 4’te Simülasyona ait veriler görülmektedir. 

Tablo 4. Simülasyona ait veriler [8-13]. 

Yol aydınlatma düzeni  

Kaydırılmış direk düzeni 

Aydınlatma sınıfı M4 

Yol Şerit Sayısı 2 

Yol Şerit Genişliği 3.5 m 

Yol Genişliği 7 m 

Yol Yüzey Sınıfı R2 

QO 0.07    

Direkler arası mesafe 43 m 

Yükseklik 11 m     

BF (IP65-Yüksek kirlilik-2 yıl) 0.88 

Armatür Tipi Yük. Bas. Sod. Buh. 

Armatür Açısı 0 

Lamba Gücü 70 W 

Işık Akısı 6493 

 

Şekil 7’de verilerin girişinin yapıldığı simülasyon penceresi görülmektedir. 
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Şekil 7. Verilerin girişinin yapıldığı simülasyon penceresi [8-13]. 

 

 

Söz konusu simülasyona ait sonuçlar Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 5. Simülasyona ait sonuçlar 

Gözlemci konumu (m) 1,75 5,25 Standartlar 

L.Ort 0,74 0,74 >0,75 

Uo 0,58 0,55 >0,4 

Uı 0,61 0,66 >0,5 

%TI 2,5 2,6 <15 

 

SONUÇ 

Yollar veya kavşaklarda hız arttıkça yola ait aydınlatma kriterlerine uygun standartları sağlamak 

zorlaşmaktadır. Buna göre şehir içindeki bir yol üzerindeki kavşakta aydınlatma yapmak ile otoyol 

gibi hızlı trafik akışının olduğu yollarda veya kavşaklarda aydınlatma kriterlerini sağlamak 

zorlaşmaktadır. Hazır kalıp tüm kavşaklara standart bir aydınlatma yapmak ya gereksiz enerji 

tüketimine yada yetersiz aydınlatma nedeniyle kazalara davetiye çıkarmak anlamına gelmektedir. 
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Anabilim Dalı 

ÖZET 

Son yıllarda, makine öğreniminde yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlemcilerin kullanımının 

yaygınlaşması ve üretilen görüntü verisinin çok büyük boyutlara ulaşması sonucunda Yapay Nöron Ağları 
(YNA), görüntü işleme uygulamalarında en başarılı yöntemlerden birisi haline gelmiştir, Bu uygulama 

alanlarından birisi YNA’nın işlenmemiş veriyi kullanarak dijital bilgi üretmesidir. Derin öğrenme tabanlı üretici 

modellerden olan Üretici Çekişmeli Ağlar (ÜÇA) yardımıyla görüntü ve video üretme, görüntü kalitesi 

iyileştirme, veri sıkıştırma ve stil transferi konularında giderek daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Eldeki veri setinin olasılıksal dağılımını öğrenerek, bu dağılıma uygun örnekler üretmeyi amaçlayan ÜÇA ile 

yaratıcı sanat alanında da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çizgi karakter, emoji, resim ve ilüstrasyon çizme 

çalışmaları bunlardan bazılarıdır. Bu çalışma yukarıda bahsedilen sanat ve tasarım çalışmalarına benzer şekilde, 
gerçekçi ve yaşanabilir mimari yapıların makineler tarafından tasarlanması için ilk adım projesi niteliğindedir. 

Bu çalışma ile ÜÇA yardımıyla Romanesk ve İslam mimarisi gibi farklı mimari tarzlarda yapılar üretilmiştir. 

Eğitimde kullanılan görüntü veri seti ~35000 cami, kilise, katedral, kütüphane ve kalelere ait görüntülerden 
oluşturulmuştur. Veri setinde binaların dış ve iç cephe görüntülerinin yanında kubbe, kule, minare, tonoz, kapı 

girişi ve vitray gibi mimari unsurlar bulunmaktadır. Bu çalışmada üretilen görüntülerde öne çıkan yapısal 

özellikler ve modelin üretmekte zorlandığı mimari özellikler değerlendirilmiştir.  

Ayrıca, ÜÇA’nın mimari yapı görüntüleri üretmedeki başarısını değerlendirmek için Fréchet Başlangıç 
Mesafesi (FBM) ve Başlangıç Skoru (BS) metriklerinden yararlanılmıştır. Düşük FBM değeri üretilen 

örneklerin gerçekçi olmasının göstergesidir. Yapılan çalışmada BigGan mimarisi kullanılarak farklı mimari 

tarzlarda üretilen örneklerin gerçekçi olduğunu gösteren 20 FBM değeri yakalanmıştır. Yüksek BS üretilen 
örneklerin kaliteli ve birbirinden farklı olduğunu gösterir. Ancak 4 BS değeri, üretilen örneklerin birbirinden 

çok farklı olmadığını göstermiştir. Benzer örneklerin üretilmesinin en temel sebepleri eğitimde kullanılan 

görüntü verisinin düşük çözünürlükte (128x128) olması ve eğitimde girdi olarak verilen görüntü kümelerinin az 
sayıda örnek içermesidir (26).   

ÜÇA ile çeşitli mimari tarzlarda gerçekçi bina görüntüsü üretmede temel iki unsurun mimari tarzı belirlediği 

gözlenmiştir. Bunların ilkinde, yapısal görüntünün üretiminde model başarılıdır. Ancak görüntülerde ikinci 

temel unsur olan doku ögesinin eksikliği göze çarpmaktadır. Sonraki çalışmalarda doku ögesinin geliştirilmesi 
için farklı yöntemler üzerinde çalışılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Üretici Çekişmeli Ağlar, Derin Öğrenme, Mimari Tasarım, Görüntü Üretme 
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ABSTRACT  

In recent years, Artificial Neural Networks, or ANNs, have a great achievement on many image processing 
applications because of an easy and extensive access to abundant image data and Graphical Processing Units 

having high processing capacity. ANNs have state-of-art results on one of the applications which is to generate 

meaningful information from raw data. Generative Adversarial Networks, or GANs, are powerful deep learning 
based generative models to generate image or video, increase resolution, compress image, transfer style. 

In addition, there has been many studies on creative art and design such as drawing illustrations, emojis, cartoon 

and painting via GANs which aim to learn representing conditional probability distribution of samples in a data 
set and generate new samples following the distribution. Similarly, our work is a start point to design realistic 

and habitable buildings in different style of architectures using artificial intelligence. Samples of buildings are 

generated in different styles such as Islamic and Romanesque. We created two class image data set which 

consists of ~35000 mosque, church, cathedral, library and castle images. The data set involves not only facades 
and interior walls, but also dome, minaret, vault, apse, bell tower and stained-glass images. We discuss the 

prominent features of the generated structure and architectural elements ignored by the generator. Moreover, 

sample quality and diversity in the images are assessed by the help of various GAN performance computation 
metrics.  

Fréchet Inception Distance, or FID, and Inception Score, or IS, are the metrics to assess generated sample quality 

and diversity. Our work based on the BigGan models achieves an FID of 20 (FID, lower is better) which directly 

shows quality of the samples. However, it has poor results with an IS of 4 (IS, higher is better) which illustrates 
that samples are very similar to each other. The main reasons for that are sizes of the training images (128x128) 

is too low and maximum batch size (26) is not sufficient for the network. So, it results with partial mode collapse.  

There are two significant elements to generate realistic buildings in different styles via GANs such as structure 
and texture. The model has a great achievement to draw out structure of the buildings. However, it has difficulty 

to generate plausible texture features. In future works, focus on generation with texture would be valuable.  

Keywords: Generative Adversarial Networks, Deep Learning, Architectural Design, Generating Images 

 

 

GİRİŞ 

Tarihi 1943’e dayanan derin öğrenme 2000’li yıllardan bugüne endüstriden, hizmet sektörüne, sağlık 

alanından sosyal ağlara kadar hayatımızın hemen her alanında varlığını sürdürmektedir.  Son yıllarda 

derin öğrenme tabanlı üretici modeller ile işlenmemiş veriyi kullanarak anlamlı bilgi üretme üzerine 

birçok çalışma yapılmıştır. Görüntü işleme alanında görüntü ve video üretme, görüntü kalitesi 

iyileştirme, pekiştirmeli öğrenme, veri sıkıştırma ve stil transferi konularında giderek daha başarılı 

sonuçlar elde edilmektedir.  

Üretici modeller yardımıyla çizgi karakter [1], emoji [2], resim [3] ve illüstrasyon [4] çizme gibi 

yaratıcı sanat konularında da birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma yukarıda bahsedilen sanat ve 

tasarım çalışmalarına benzer şekilde, gerçekçi ve yaşanabilir mimari yapıların makineler tarafından 

tasarlanması için ilk adım projesi niteliğindedir. Proje ile Üretici Çekişmeli Ağlar (ÜÇA) (Generative 

Adversarial Networks, GAN) kullanarak Romanesk ve İslam mimarisi gibi farklı mimari tarzlarda 

yapılar üretilmiştir. Sonuçta, üretilen görüntülerde öne çıkan yapısal özellikler ve modelin üretmekte 

zorlandığı mimari özellikler değerlendirilmiştir.  
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İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Üretici modeller eldeki verinin dağılım fonksiyonunu temsil etmeyi amaçlar. Yapılan çalışmalar bunu 

iki yöntemden birisiyle gerçekleştirir: doğrudan veri dağılımını tahmin ederek ya da dağılımı doğrudan 

tahmin etmeden dağılıma uyan yeni örnekler üreterek. Veri dağılımını doğrudan öğrenerek, dağılıma 

uyan farklı örnekler üretmek için inanç ağlarından veya otokodlayıcıların farklı bir biçimi olan 

varyasyonel otokodlayıcılardan yararlanılmıştır. 

İnanç ağları n-boyutlu bir vektörün olasılıksal dağılımını 1-boyutlu dağılımların çarpımı olarak ifade 

eden zincir modellerdir [5]. İnanç ağlarıyla ilgili yapılan bir çalışmada [6] görüntünün her bir pikseli 

ile kendinden önceki pikseller arasındaki ilişki olasılıksal olarak modellenmiş ve görüntünün tamamı 

için elde edilen olasılıksal dağılım kullanılarak yeni görüntüler elde edilmiştir. Her bir pikselin 

kendinden önceki piksellere bağlı olarak olasılıksal dağılımının oluşturulması karmaşıklığı büyük  

oranda artırmıştır. Buna çözüm getirmek için [7] adlı çalışmada her bir pikselin çevresindeki belirli bir 

bölgedeki piksellerle olan bağımlılığı modellenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada konvolüsyonel 

filtrelerin kullanılması eğitimi hızlandırsa da her bir piksel için art arda yapılan olasılık dağılımı 

hesaplamaları karmaşıklığı azaltmamıştır. Ayrıca hesaplamalar paralel olarak 

gerçekleştirilememektedir. 2014 yılında otokodlayıcılardan yararlanarak örnek üretimi üzerine bir 

çalışma yapılmıştır. Otokodlayıcılar, verilen girdiyi kodlayarak daha düşük boyutlarda özellik çıkarımı 

yapan kodlayıcı ve bu özellikleri kullanarak yeniden girdiyi elde etmeye yarayan çözücüden oluşur. 

Otokodlayıcılar görüntü sıkıştırmada [8][9][10] ve görüntü renklendirmede [11] başarılı sonuçlar verse 

de yeni içerik üretemezler. Otokodlayıcılarla örnek üretebilmek için kodlanan girdilerin örtülü 

uzaydaki özellikleri normal dağılıma uymaya zorlanır. Ardından, normal dağılıma uyan rastgele 

özellikler üretilir ve bu özelliklerden çözücü yardımıyla yeni görüntüler oluşturulur. Varyasyonel 

Otokodlayıcılar (VOK) adı verilen bu ağlar kullanılarak görüntü üretme çalışmaları yapılmıştır 

[12][13][14]. Bu çalışmalardan [14] VOK’un doğal eskiz çizimleri üretmede başarılı olduğunu ve 

yaratıcı taslak resimler çizdiğini göstermiştir. Ancak [12] ve [13] incelendiğinde VOK, şekilleri belirli 

olan obje, insan veya hayvan figürü gibi görüntüler üretmede yetersiz kalmıştır. Üretilen görüntülerin 

bulanık olması bu durumun göstergesidir.  

Üretici modellerde veri dağılımını doğrudan öğrenme ya da veri dağılımına uyan yeni örnekler üretme 

olarak iki farklı yöntem kullanıldığından daha önce bahsedilmişti. Üretici Çekişmeli Yapay Nöron 

Ağları (ÜÇA) her iki metotla da model oluşturabilmesine rağmen, yapılan çalışmalar örnek üretimi 

üzerinde yoğunlaşmıştır [5]. ÜÇA 2014 yılında [15] çalışmasıyla tanıtılmıştır. Bu çalışmada MNIST, 

CIFAR ve Toronto Face gibi basit veri setleri kullanılarak örnekler üretilmiştir. [15] ÜÇA modeli 

“üretici” ve “ayırt edici” adlı, birbiriyle yarışan çok katmanlı iki perseptron ağından oluşmaktadır. 2016 

yılında yapılan [16] çalışmasında ÜÇA, perseptron yerine derin konvolüsyonel ağlar kullanılarak daha 

kararlı bir model oluşturulmuştur. [17] çalışmasında üretici ve ayırt edici ağ düşük çözünürlükte 

görüntülerle eğitime başlanmış ve eğitim esnasında genişletilmiş ağ katmanları eklenerek üretilen 

görüntülerin çözünürlüğü arttırılmıştır. Ancak ImageNet gibi karmaşık veri setleri kullanarak daha 

gerçekçi, yüksek çözünürlüklü ve çok çeşitli görüntüler elde edilmesi 2018 yılına dayanmaktadır. 

Önceki çalışmalarda ÜÇA objelerin geometrik ve yapısal parçalarını üretmede başarılı değildir. Bu 

nedenle bir köpek gerçekçi kürk dokusuyla üretilebilse de köpeğin bacakları ayrı ayrı görünmezdi [18]. 

[18] çalışmasında oluşturulan model, objelerin parçalarının mekânsal ilişkisini göz önüne alarak 

görüntü üretmiştir. Objeleri oluşturan parçaların şekli ve uzaysal yerleri bir bütün oluşturmada büyük 

bir etken olduğu için [18] gerçekçi görüntü üretmede başarılı olmuştur. [18] mimarisini kullanan [19] 

çalışmasında ise, karmaşık bir veri seti olan ImageNet üzerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Eğitimdeki girdilerin oluşturduğu grupların büyüklüğünü artırarak, ağı derinleştirerek ve ayırt ediciyi 
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üreticiden daha iki kat daha fazla eğiterek 128x128, 256x256 ve 512x512 boyutlarında gerçekçi ve çok 

çeşitli görüntüler üretmeyi başarmıştır.  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Veri Seti 

Bu çalışmada Flickr, Pixabay, Wikipedia ve StockFreeImages paylaşım sayfalarından 

“#romanesquearchitecture” ve “#islamicarchitecture” hashtag’ leri ile herkesin kullanımına açık 

100000 görüntü indirilmiştir. İndirilen görüntülerden romanesk ve islam mimarisi ile ilgili olmayanlar 

temizlenmiştir. ~20000 İslam ve ~19000 Romanesk mimarisine ait görüntülerin boyutları 129x136 ile 

7920x8150 arasında değişkenlik gösterse de medyanı 857x966 boyutlarıdır. Veri seti cami, kilise, 

katedral, kütüphane, üniversite ve kalelere ait görüntülerden oluşmaktadır. Ayrıca, binaların dış ve iç 

cephe görüntülerinin yanında kubbe, kule, minare, tonoz, kapı girişi ve vitray gibi mimari unsurlar 

bulunmaktadır. Veri setini standart ve kullanışlı hale getirmek amacıyla eğitim aşamasından önce 

görüntüler aşağıda belirtilen önişlemlerden geçirilmiştir: 

 RGBA(Red-Green-Blue-Alpha) ve CMYK(Cyan-Magenta-Yellow-Key) renk uzayındaki 

görüntüler RGB(Red-Green-Blue) ’ye dönüştürülmüştür. 

 Verisetindeki görüntülerde mimari yapılar sınırlarından kırpılarak gereksiz obje ve arkaplan 

bilgisi azaltılmıştır. 

 Derin ağlarla eğitilecek olan görüntülerin standart boyuta getirilmesi ve ağın 

kompleksliğinden dolayı küçük boyutlarda olması gereklidir. Görüntüler yüksek 

çözünürlükte olduğu için her bir görüntü 5 kez rastgele kırpılarak veri seti genişletilmiştir 

ve boyut küçültmenin sebep olacağı bilgi kaybı da önlenmeye çalışılmıştır. Böylece 

~114000 Romanesk ve ~120000 İslam Mimarisi görüntüsü elde edilmiştir.  

 Yüksek çözünürlüklü görüntüler 128x128 boyutlara düşürülmüştür. 

Tablo 2,3,4 ve 5’te verisetinden örnek görüntüler gösterilmiştir. 

 

Yöntem 

Bu çalışmada derin öğrenme tabanlı üretici modellerden bir olan ÜÇA’nın mimari tasarımdaki 

başarımları üzerine bir analiz yapılmıştır. İncelenen model sınıf koşullu görüntü üretme (class-conditi

onal image synthesis) üzerine büyük bir başarı kaydetmiş olan BigGAN [19]’dır. Modelin omurgasını 

ImageNet üzerinde eğitilmiş olan ResNet50 [20] ve Inception V3 [21] modelleri oluşturmaktadır. 

ÜÇA’nın eğitimi hem model mimarisine hem de optimizasyon parametrelerine karşı çok hassastır. Bu 

nedenle gerçekçi Romanesk ve İslam mimarisi görüntüleri elde etmek için BigGAN mimarisi üzerinde 

ince ayarlama (fine-tuning) yapılmıştır. 

Üretici Çekişmeli Yapay Nöron Ağları (Generative Adversarial Networks), “üretici” (generator) ve 

“ayırt edici” (discriminator) adlı iki farklı ağdan oluşur. Üreticinin amacı rastgele oluşturulmuş gürültü 

girdisini örneklere dönüştürmek; ayırt edicinin amacı, gerçek ve üretilmiş görüntü girdilerini alıp, 

alınan girdinin sahte veya gerçek olduğunu ayırt etmektir. Üretici ve ayırt edici, birbiriyle yarışan iki 

ağ olup iki oyunculu min-maks probleminde dengeyi yakalamaya çalışırlar.  

 

min max Ex∼qdata(x)[log D(x)] + Ez∼p(z)[log(1 − D(G(z)))],                      (1)  

Eşitlik [1]’de z, p(z) dağılımından üretilmiş bir örtülü değişkendir (latent variable). p(z) U[-1,1] veya 

N(0,I) gibi bir dağılımdır. Genellikle, G ve D konvolüsyonel ağlardır.  
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Eşitlik [1]’de gösterilen üretici ve ayırt edicinin hedef fonksiyonları Tablo 1’de belirtilmiştir [22]. 

Üretici ve Ayırt Edici Ağın Hedef Fonksiyonları 

Üretici Ağda (G) Ayırt Edici Ağda (D) 

𝐷(𝐺(𝑧)) Maksimize 

edilmeli 

𝐷(𝑥)  Maksimize edilmeli 

 𝐷(𝐺(𝑧)) Minimize edilmeli 

Tablo 1: Üretici ve Ayırt Edici Ağın Hedef Fonksiyonları 

𝐷(𝑥),  ayırt edici ağın 𝑥gerçek girdisi için (0,1) aralığında çıktı olarak verdiği olasılık değeridir. 

𝐷(𝐺(𝑧)) ise ayırt edici ağın 𝑥üretilmiş girdisi için (0,1) aralığında çıktı olarak verdiği olasılık 

değeridir. Ayırt edici ağ üretilmiş görüntü için 0, gerçek görüntü için 1, ayırt edemediği görüntü için 

0.5 çıktısını verir. Eşitlik []’de 𝑙𝑜𝑔(𝐷(𝑥)), ayırt edici ağın 𝑥gerçek girdisi için kayıp fonksiyonudur.  

𝑙𝑜𝑔(1 − 𝐷(𝐺(𝑧))),  ayırt edici ağın üretilmiş girdisi için kayıp fonksiyonudur. 

Temelde Eşitlik [1]’deki prensip üzerine kurulan ÜÇA ilk ortaya konduğu günden bugüne çeşitli 

modifikasyonlarla evrilmiştir. ÜÇA stokastik gradyan temelli optimizasyon teknikleriyle eğitilir. 

Ancak optimizasyon problemlerinin yanında, diğer derin ağlardan farklı olarak ÜÇA eğitiminin 

başarısı, üretici ve ayırt edicide kullanılan kayıp fonksiyonuna, model mimarisine, regülarizasyon ve 

normalizasyon yöntemlerinin her birine karşı çok hassastır [23].  Bu çalışmada kayıp fonksiyonu olarak 

[18] çalışmasına benzer şekilde Hinge Kayıp Fonksiyonu kullanılmıştır. Ağırlıklar Ortogonal 

Regülarizasyon ile ilklendirilmiştir.  Eğitim esnasında İki Zamanlı Güncelleme Kuralı (Two-Timescale 

Update Rule, TTUR) [24] uygulanmıştır. Bu kural gereği üretici ve ayırt edici ağa farklı öğrenme 

oranları verilmiştir. Farklı kombinasyonlar denendikten sonra üretici ağ için 0.0001 ve ayırt edici ağ 

için 0.0004 oranlarıyla modelin verimli çalıştığı görülmüştür. Böylece üretici ayırt ediciyi kandırmak 

için daha küçük ve temkinli adımlarla ilerlemektedir.  

 

Nöron ağları eğitilirken, ilk katmana verilen girdileri standart hale getirmek için girdilere 

normalizasyon işlemi uygulanır. Benzer şekilde iç katmanlardaki girdilerde de normalizasyona ihtiyaç 

duyulmuştur. Çünkü bir katmandaki nöronların parametreleri değiştikçe aktivasyonları, dolayısıyla da 

onlara bağlı olan sonraki katmaların girdilerinin dağılımı değişir. Bu durum eğitim esnasında 

kararsızlığa sebep olmakta ve eğitimi zorlaştırmaktadır. [19] çalışmasında, nöron aktivasyonlarına 

uygulanan Küme Normalizasyonu (KN) (Batch-Normalization) yöntemiyle bu probleme çözüm 

getirilmiştir. KN’nin eğitimi hızlandırması ve başarıyı arttırması için küme büyüklüğü yüksek 

olmalıdır [25]. Bu çalışmada kullanılan kaynaklar ile küme büyüklüğü yeterli miktarda arttırılamadığı 

için KN eğitim başarısını kötüleştirmiştir. Bu nedenle normalizasyon katmanında Grup 

Normalizasyonu (GN) (Group-Normalization) kullanılmıştır. KN, küme büyüklüğünün 32’den düşük 

olduğu durumlarda başarısızdır. GN ise küme büyüklüğü 2’ye kadar düşürüldüğünde dahi verimli 

çalışmaktadır. Yapılan çalışmada küme büyüklüğü 26 olarak alınmıştır. GN Şekil 1’de gösterilmiştir. 

         (2) 

Eşitlik 2’de x normalize edilecek özelliği ve i özelliğin indisini temsil eder. GN katmanının girdisi ve 

çıktısı olan i = (iN,iC,iH,iW) 4 boyutlu vektörlerdir. N, C, H, W sırasıyla, i. özelliğin küme büyüklüğü, 
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kanal, uzaysal yükseklik ve genişlik bilgisidir. Girdinin görüntü olduğu varsayıldığında kanallar RGB 

olur.  

 

GN katmanı kanalları gruplara böler ve her bir grubun içindeki aktivasyonları normalize eder. Eşitlik 

3’te GN, grubun ortalama aktivasyonunu (μ), girdi aktivasyonlardan çıkarak, grubun aktivasyonlarının 

standart sapmasına (σ) bölerek normalizasyonu gerçekleştirir. Gruptaki aktivasyonların ortalaması ve 

standart sapması Eşitlik 3’teki gibi hesaplanır. 
  

     (3) 
Eşitlik 3’te Si piksel setini, E önemsiz sabiti ve m setin büyüklüğünü ifade eder. Eşitlik 4’te piksel seti 

hakkında bilgi verilmektedir. 

 

    (4) 

Eşitlik 4’te G grup sayısını, C/G her bir gruptaki kanal sayısını, kc/(C/G) = ic/(C/G) i ve k indisleri aynı 

grupta yer alan kanallardır ve her grup kanal ekseni boyunca art arda sıralı olarak tutulur. GN μ ve σ 
değerini her grup için C/G kanal için hesaplar. Kısaca, aynı grupta yer alan piksellerin ortalaması ve 

standart sapması aynıdır. Şekil 1’de her biri 2 kanaldan oluşan 3 grup (G=3) için basit bir GN 

hesaplama örneği gösterilmiştir.  

 

                               
 

 
Şekil 1: Grup Normalizasyonu [25] 

                 

 

Bu çalışmada ÜÇA’nın performansını değerlendirmek için Başlangıç Skoru (BS) (Inception Score, IS) 

[26] ve Fréchet Başlangıç Mesafesi (FBM) (Fréchet Inception Distance, FID) [27] metriklerinden 

yararlanılmıştır. Başlangıç Skoru, ImageNet üzerinde önceden eğilmiş Inception Net yardımıyla 

üretilmiş görüntülerin görsel kalitesini ve çeşitliliğini ölçer.  Üretilen örneklerin olasılıksal dağılımları 

arasındaki Kullback-Leibler Uzaklığı (KL Uzaklığı) (Kullback-Leibler Divergence)’nı hesaplar. Aynı 

sınıftaki örneklerin dağılımının düşük entropiye sahip olması gerekir. Düşük entropi örneklerin kaliteli 

olduğunu gösterir. Tüm sınıflardaki örneklerin marjinal dağılımının yüksek entropiye sahip olması ise 
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örneklerin birbirinden farklı olduğunun göstergesidir. Ancak, Başlangıç Skoru sadece üretilen 

örneklerin dağılımlarını ele aldığı için çeşitliliği doğru değerlendirse de görsel kaliteyi ölçmede yeterli 

değildir [28]. Çünkü ezberlemeyi (overfitting) tespit edemez ve görüntü çözünürlüğüne karşı çok 

hassastır. Bunun için örneklerin kalitesini değerlendirmek için BS’nin yanında Fréchet Başlangıç 

Mesafesi’nden yararlanılmıştır. FBM üretilmiş ve gerçek örneklerin her ikisini de Inception Ağı’na 

vererek, çıktı katmanından hemen önce elde edilen aktivasyonları Gauss Dağılımı’na benzetir. Sonra, 

iki Gauss eğrisi arasındaki mesafeyi hesaplar. Böylece üretilen örneklerin gerçek örneklerden ne kadar 

uzak olduğunu ölçer. Özetle, FBM değerinin düşük; BS değerinin yüksek olması modelin başarılı 

olduğunu gösterir. 

 

Deneysel Sonuçlar  

Önceki çalışmalarda [19][29] mini-küme (mini-batch) büyüklüğünü arttırmak öğrenmeyi 

hızlandırmakta ve BS değerini arttırmaktadır. Çünkü mini-küme büyüklüğü arttıkça daha çok örnek 

gradyan hesaplamalarının gürültüye dayanıklı olmasını ve modelin dağılımı genelleştirmesini sağlıyor. 

Ancak bellek kaynakları yeterli olmadığı için büyüklüğü 128x128 boyutlu örnekler için en fazla 26 

olarak alınmıştır. BS’nin düşük olma sebebi mini-küme büyüklüğüdür. 256x256 boyutlu örneklerde 

ise küme büyüklüğü 2’den daha yükseğe çıkarılamamıştır. Sonuçta FBM 200 değerinin altına 

düşmemiştir ve BS 3 değerini aşamamıştır. Bu nedenle model eğitimi ve parametre ayarlamaları 

128x128 boyutlarındaki örneklerle yapılmıştır. 

 

Model iki sınıftan oluşan 128x128 boyutlarına dönüştürülmüş, ~39000 örnekli veri setiyle eğitilmiş ve 

168 FBM değeri elde edilmiştir. Orijinal görüntüler yüksek çözünürlüklerde olduğu için yeniden 

boyutlandırmanın yol açtığı bilgi kaybını azaltmak amacıyla, her bir görüntüden orijinali ve 5 farklı 

rastgele görüntü kırpılmış ve yeniden boyutlandırılmıştır. ~234000 görüntüyü içeren arttırılmış veri 

seti ile model yeniden eğitildiğinde FBM değeri 67’ye düşmüştür. Derin ağlarda derinliği arttırmak 

kompleks veri setlerinde eğitim başarısını arttırmaktadır. Bu nedenle modelin derinliği iki katına 

çıkarılmış v FID değeri 45’e kadar düşmeyi başarmıştır.  Mini-küme büyüklüğü 26 olduğu için, Küme 

Normalizasyonu yöntemi modeli eğitmede başarılı olamamıştır. Bunun yerine Grup Normalizasyonu 

kullanılmıştır. GN eğitimin başarısına büyük bir katkı sağlamış ve FBM değeri 20’ye düşürülmüştür. 

Mod çöküşünden hemen önce kaydedilen FBM ve BS değerleri Şekil 2’de incelenebilir.  

         
Şekil 2: Eğitilen modelin Fréchet Başlangıç Mesafesi ve Başlangıç Skoru sonuçları. 

 

Mimari örnekleri görsel olarak değerlendirmek için görüntüler yapısal, dokusal ve detay özellikleriyle 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Model tarafından üretilmiş Romanesk ve İslam mimarisi dış cephe 

görüntüleri Tablo 6 ve 8’de incelendiğinde örneklerin yapısal olarak ve bir bütün halinde başarılı bir 

şekilde üretildiği görülmektedir. Romanesk mimari için yapısal özellikler çan kulesi, üçgen ya da koni 

şekilli kubbe, apsis, kemerli sütun, tonoz, yuvarlak pencere ve kapı girişleri gibi mimarinin tarzını 
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belirleyen ana unsurlardır. İslam mimarisinde ise minare, yuvarlak kubbe, revak, eyvan ve ana dış 

cephe gibi parçalardır. İç cephe bir bütün olarak yapısal özelliklerden birisi olsa da çok fazla ayrıntılı 

özelliği bir arada barındırdığı için detay özellik olarak ele alınmıştır. Dokusal özellikler ise, mimari 

tarzları birbirinden ayıran ve içinde bir doku bulunduran parçalardır. Romanesk mimaride vitraylar ve 

kapı girişlerine işlenen desenler, İslam mimarisinde ise mukarnas dokusal özellik örnekleridir. Tablo 

7 ve 9 incelendiğinde detaylar ve dokusal özelliklerin üretiminde model başarılı olamadığı 

görülmüştür.  

 

SONUÇ 

 

FBM değerinin 20’ye kadar düşmüş olması üretilen görüntülerin gerçekçi olduğunu doğrulamıştır. BS 

4 değeri üretilen görüntülerin birbirinden çok farklı olmadığını göstermiştir. Bir bütün olarak ve yapısal 

olarak üretilen görüntüler başarılıdır. Model detayların ve dokusal özelliklerinin üretiminde yetersiz 

kalmıştır. Gelecekte mimari unsurları ayrı ayrı ve görüntüdeki uzaysal yeriyle birlikte üretip daha sonra 

birleştirme üzerine bir çalışma yapılabilir. 

 

 

KAYNAKÇA 

[1] Anonim. (2019) “Making Anime Faces with StyleGAN,” Erişim Adresi: 
https://www.gwern.net/Faces 

[2] Puyat, M. 2017. Emotigan: Emoji art using generative ad- versarial networks. CS229: Machine 

Learning Course, Stanford University. 

 

[3] Elgammal, A.,Liu, B., Elhoseinhy, M., Mazzone, M. (2017) “CAN: Creative Adversarial Networks 

Generating “Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms,” Eighth International 

Conference on Computational Creativity (ICCC), Atlanta.  

 

[4] Anonim. “IllustrationGAN”, Erişim Adresi: https://github.com/tdrussell/IllustrationGAN 

 

[5] Goodfellow, I., (2016) “Nips 2016 tutorial: Generative adversarial networks,” the Neural 

Information Processing Systems Conference. Erişim Adresi: https://arxiv.org/abs/ 

I. Goodfellow, I., “1701.00160 

 

[6] Oord, A., V., D., Kalchbrenner, N., Kavukcuoglu, K. (2016) “Pixel Recurrent Neural Networks,” 

Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, New York. 

 

[7] Oord, A., V., D., Kalchbrenner, N., Vinyals, O., Espeholt, L., Graves, A., Kavukcuoglu, K. (2016) 

“Conditional Image Generation with PixelCNN Decoders,” 30th Conference on Neural Information 

Processing Systems (NIPS 2016), Barcelona, Spain. 

[8] Alexandre, D., Chang C., P., Peng, W., H., Hang, H., M. (2019) “An Autoencoder-based Learned 

Image Compressor: Description of Challenge Proposal by NCTU,” Erişim Adresi: 

https://arxiv.org/abs/1902.07385  

[9] Akyazi, P., Ebrahimi, T. “Learning-Based Image Compression using Convolutional 
Autoencoder and Wavelet Decomposition,” Erişim Adresi: 

Page 557

https://arxiv.org/abs/1902.07385


 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/CLIC%202019/Akyazi_Learning-
Based_Image_Compression_using_Convolutional_Autoencoder_and_Wavelet_Decomposition_CV
PRW_2019_paper.pdf  

[10] Sei-ichiro, K., Zebang, S. (2019) “Densely connected AutoEncoders for image compression,” 2nd 

International Conference, DOI: 10.1145/3313950.3313965 

[11] Zhang R., Isola P., Efros A.A. (2016) Colorful Image Colorization. In: Leibe B., Matas J., Sebe 

N., Welling M. (eds) Computer Vision – ECCV 2016. ECCV 2016. Lecture Notes in Computer 

Science, vol 9907. Springer, Cham 

[12] Dosovitskiy, A., Brox, T. (2016) “Generating Images with Perceptual Similarity Metrics based on 

Deep Networks”, 30th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016), Barcelona, 

Spain. 

[13] Chen, X., Kingma, D., P., Salimans, T., Duan, Y., Dhariwal, P., Schulman, J., Sutskever, I., 

Abbeel, P. (2017) “Variational Lossy Autoencoder,” Published as a conference paper at ICLR 2017.  

 

[14] Ha, D., Eck, D. (2017) “A Neural Representation of Sketch Drawings,” Erişim Adresi:  
arXiv:1704.03477 
 

[15] Goodfellow, I., J., Abadie, J., P., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., 

Bengio, Y. (2014) “Generative Adversarial Nets,” NIPS 2014.  

 

[16] Radford, A., Metz, L., Chintala, S., (2016) “Unsupervised Representation Learning with Deep 

Convolutional Generative Adversarial Networks,” Erişim Adresi:  
arXiv:1511.06434 

 

[17] Karras, T., Aila, T., Laine, S., Lehtinen, J. (2018) “Progressive Growing of Gans For Improved 

Quality, Stability, And Variation,” Published as a conference paper at ICLR 2018. 

 

[18] Zhang, H., Goodfellow, I., Metaxas, D., Odena, M. (2019) “Self-Attention Generative Adversarial 

Networks,” Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, Long Beach, 

California, PMLR 97, 2019. 

 

[19] Brock, A., Donahue, J., Simonyan, K. (2018) “Large Scale Gan Training For 

High Fidelity Natural Image Synthesis,” Erişim Adresi:  
arXiv:1809.1109 

 

[20] He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J. (2015) “Deep Residual Learning for Image Recognition,” 

Erişim Adresi:  
arXiv:1512.03385 

 

[21] Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., Erhan, D., Vanhoucke, V., 

Rabinovich, A. (2014) “Going Deeper with Convolutions,” Erişim Adresi:  
arXiv:1409.4842 

 

[22] Sanjeevi, M. (2019) “Ch:14 Generative Adversarial Networks (GAN’s) with Math.,” Erişim 

Adresi: https://medium.com/deep-math-machine-learning-ai/ch-14-general-adversarial-networks-

gans-with-math-1318faf46b43 

Page 558

http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/CLIC%202019/Akyazi_Learning-Based_Image_Compression_using_Convolutional_Autoencoder_and_Wavelet_Decomposition_CVPRW_2019_paper.pdf
http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/CLIC%202019/Akyazi_Learning-Based_Image_Compression_using_Convolutional_Autoencoder_and_Wavelet_Decomposition_CVPRW_2019_paper.pdf
http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/CLIC%202019/Akyazi_Learning-Based_Image_Compression_using_Convolutional_Autoencoder_and_Wavelet_Decomposition_CVPRW_2019_paper.pdf
https://arxiv.org/abs/1704.03477
https://arxiv.org/abs/1704.03477
https://arxiv.org/abs/1511.06434
https://arxiv.org/abs/1511.06434
https://arxiv.org/abs/1809.11096
https://arxiv.org/abs/1809.11096
https://arxiv.org/abs/1512.03385
https://arxiv.org/abs/1512.03385
https://arxiv.org/abs/1409.4842
https://arxiv.org/abs/1409.4842
https://medium.com/deep-math-machine-learning-ai/ch-14-general-adversarial-networks-gans-with-math-1318faf46b43
https://medium.com/deep-math-machine-learning-ai/ch-14-general-adversarial-networks-gans-with-math-1318faf46b43


 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

[23] Kurach, K., Lucic, M., Zhai, X., Michalski, M., Gelly, S. (2019) “A Large-Scale Study on 

Regularization and Normalization in GANs,” Proceedings of the 36th International Conference on 

Machine Learning, Long Beach, California, PMLR 97, 2019. 

 

[24] Heusel, M., Ramsauer, H., Unterthiner, T., Nessler, B., Hochreiter, S. (2017) “GANs Trained by 

a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium,” 31st Conference on Neural 

Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA. 

 

[25] Wu, Y., He, K. (2018) “Group Normalization,” Erişim Adresi:  
arXiv:1803.08494  
 

[26] Salimans, T., Goodfellow, I., Zaremba, W., Cheung, V., Radford, A., Chen, X. (2016) “Improved 

Techniques for Training GANs,” 30th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 

2016), Barcelona, Spain. 

 

[27] Heusel, M., Ramsauer, H., Uterthiner, T., Nessler, B. (2017) “GANs Trained by a Two Time-Scale 
Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium,” 31st Conference on Neural Information 
Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA. 
 
[28] Borji, A. (2018) “Pros and Cons of GAN Evaluation Measures,” Journal of Computer Vision and 
Image Understanding, October 25, 2018. 
 
[29] Goyal, P., Dollar, P., Girshick, R., Noordhuis, P., Wesolowski, L., Kyrola, A., Tulloch, A., Jia, Y., He, 
K. (2018) “Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour,” Erişim Adresi:  
arXiv:1706.02677 

EKLER 

       

       

       

       

Page 559

https://arxiv.org/abs/1803.08494
https://arxiv.org/abs/1803.08494
https://arxiv.org/abs/1706.02677
https://arxiv.org/abs/1706.02677


 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

 

Tablo 2: Veri setinde yer alan Romanek mimarisine ait genel dış cephe örnekleri. 

 

Sunak 
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Kule 
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Kapı  

Girişi 
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Tablo 3: Romanesk mimarisine ait veri setinde yer alan başlıca unsurlar. 
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Tablo 4: Veri setinde yer alan İslam mimarisine ait genel dış cephe örnekleri. 
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Tablo 5: Romanesk mimarisine ait veri setinde yer alan başlıca unsurlar. 
 
 
 
 

 

 

Mukarnas 

 
      

 

 

Tonoz 

       
 

 

Kemer 

      
 

 

Minare 

      
 

Avlu 

Revakı 

      
 

Kapı Girişi 

      
 

 

Kubbe 

      
 

 

Eyvan 

      
 

İç Mekân 

      

Page 562



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

       

       

       

       

       

       
 
Tablo 6: Model tarafından üretilmiş Romanes mimari dış cephe örnekleri. 
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Tablo 7: Romanesk mimarisine ait üretilmiş görüntülerde yer alan başlıca unsurlar. 
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Tablo 8: Model tarafından üretilmiş İslam mimarisi dış cephe örnekleri. 
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Kemer 

    

 

  
 

 

 

 

Minare 

      
 

 

 

Avlu 

Revakı 
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Tablo 9: İslam mimarisine ait üretilmiş görüntülerde yer alan başlıca unsurlar. 

 
 

 

 

 

Kapı 

Girişi 

      
 

 

 

 

Kubbe 

      
 

 

 

 

Eyvan 

      
 

 

 

 

İç Mekan 
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HONLAMA ÇİZGİ DERİNLİĞİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN ANALİZİ 

 

ANALYSIS OF PARAMETERS AFFECTING HONING LINE DEPTH 

 

Dilan DOĞAN 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Ana Bilim Dalı 

Doç. Dr. Süleyman NEŞELİ 

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

Gökselhan KULA 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Ana Bilim Dalı 

 

ÖZET 

Ağır vasıtalarda ve otobüslerde kullanılan vites, fren, süspansiyon, vb. sistemler sıkıştırılmış hava 

enerjisinden mekanik iş elde edilmesi sonucunda çalışırlar. İhtiyaç duyulan basınçlı hava ise genel 

olarak krank mili, biyel kolu ve piston mekanizmasından oluşan ve bir silindir içerisinde dönel hareketi 

doğrusal harekete çeviren, tahrik enerjisini dişli veya kasnak gibi aktarma organları sayesinde ana 

motordan alan kompresörler vasıtası ile oluşturulur. Kompresör gövdeleri de içten yanmalı motor 

bloklarının silindir gömlekleri gibi tornalama işleminden sonra istenilen yüzey pürüzlülüğü kalitesini 

elde edebilmek için yapılır. 

 

Honlama son derece küçük aşındırıcıların talaş kaldırma işlemi gerçekleştirdiği bir süreç olduğundan, 

proses çıktılarının analitik tahmini oldukça zordur. Süreci en doğru tanımlamanın yolu ampirik 

modellemelerin kullanılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; kompresör silindiri üretimindeki honlama 

sürecini anlamak ve yüzey pürüzlülüğüne bağlı proses kontrolünde önemli olan parametreleri deneysel 

ve istatistiki olarak tespit edebilmektir. Deneysel süreç için takım ilerleme hızı, takım dönüş hızı ve 

takımın kompresör cidarına uyguladığı basınç parametresi farklı seviyelerde alınarak L18(3
3) ortogonal 

dizin gereği 18 test kombinasyonu hazırlanmıştır. Elde edilen pürüzlülük değerlerine bağlı 

gerçekleştirilecek optimizasyon için cevap yüzey metodu kullanılmıştır. Cevap yüzey metodunun 

kullanılmasının nedeni tekli veya çoklu tepki üzerindeki parametre ve etkileşimlerinin belirlenmesinde 

son derece yaygın kullanılan bir metot olmasıdır. Parametrelerin etkililik seviyelerinin belirlenmesi 

amacıyla ise ANOVA analizi yapılmıştır. Çalışmada en etkili parametrenin Ra (Aritmetik ortalama 

pürüzlülük değeri)   %90,84 oranıyla olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Cevap Yüzey Metodu, Honlama, Yüzey Pürüzlülüğü, ANOVA 

 

 

ABSTRACT 

The systems of gears, brakes, suspension, etc. used in heavy vehicles and buses work as a result of 

generating mechanical work by compressed air energy. The compressed air required is generated via 

compressors which, in general, consist of the crankshaft, connecting rod and piston mechanism and 

convert the rotational movement in a cylinder to linear motion and which take the drive energy from 

the main engine through transmission organs such as gears or pulleys. Compressor blocks are honed 

after turning operation like cylinder liners of internal combustion engine blocks in order to obtain 

desired surface roughness quality. 
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Since honing is a process where very small abrasives perform chip removal, the analytical estimation 

of the process outputs is quite difficult. The most accurate way to define the process is to use empirical 

modelling. The aim of this study; to understand the honing process in compressor cylinder production 

and to determine the parameters that are important in process control due to surface roughness 

experimentally and statistically. For the experimental process, 18 test combinations were prepared 

according to L18 (33) orthogonal sequence by taking tool feed rate, tool rotation speed and pressure 

applied to the compressor wall by different levels. The response surface method was used for 

optimization based on the roughness values obtained. The reason for using the answer surface method 

is that it is a widely used method for determining parameters and interactions on single or multiple 

responses. ANOVA analysis was performed to determine the effectiveness levels of the parameters. In 

the study, the most effective parameter was determined the tool speed and the closest result with a rate 

of 90.84%. 

 

Keywords: Answer Surface Method, Honing, Surface Roughness, ANOVA 

 

1.GİRİŞ 

 

Kompresörlerde silindir ve piston gibi birbiri ile etkileşim içerisinde çalışan parçaların sürtünme, 

ısınma vb. çalışma verimliliğini etkileyen parametreler; sistemin diğer parçalarının, hatta tüm sistemin 

performansını ve kalitesini olumlu olduğu gibi olumsuz bir şekilde de etkileyebilmektedir. 

Tüketicilerin daha verimli çalışan kompresör ve benzeri sistemlere olan taleplerine nasıl cevap 

verileceği üzerine akademik ve ilgili sektör uzmanları halen yoğun bir çaba sarf etmektedirler. Bir 

kompresör içerisinde bulunan piston-silindir ikilisi motor ömrü ve verimi üzerinde oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Silindir cidarının düşük pürüzlülüğe sahip olması yağlama yağının etkinliğini 

düşürmekte, incelen yağ film kalınlıkları sonucunda bir yandan aşınma mekanizmaları harekete 

geçmekte, bir yandan da metal metale temas sonucunda sürtünme kuvveti artmaktadır. Yüksek 

pürüzlülük değeri ise yağlama rejimini iyileştirmekte fakat sürtünme kuvvetini 

arttırmaktadır(Srivastava ve diğ., 2007). Yüzey pürüzlülüğünün gereğinden fazla artışı ise hem 

sürtünme kuvvetini, hem aşınmayı, hem de yağ sarfiyatını arttırmaktadır(Gachot ve diğ., 2017). 

Böylelikle hem mekanik verimin düşüşü sonucu artan özgül yakıt sarfiyatı hem de artan yağ sarfiyatı 

sonucu hidrokarbon, karbonmonoksit, karbondioksit ve partikül madde emisyonları artış 

göstermektedir. Bu yüzden var olan sürtünmenin en elverişli olacak şekilde seçilmesi tüketici 

taleplerinin karşılanması ve sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi için iyi bir yöntem olacaktır.  

 

Silindir üzerinde var olan honlama izleri ve honlama açısı talaşlı imalat sürecinde kullanılan yöntemin 

doğal bir sonucu olarak kendini göstermektedir. Honlama prosesi sırasında silindir cidarında oluşan 

küçük hacimler yağlama yağı için rezervuar ve nakil hattı işlevi göstermektedir. Honlanmş yüzeylerin 

tribolojik özellikleri tepe ve vadi pürüzlülük değerleri ile honlama açısına göre farklılık göstermektedir. 

Honlama açıları genel olarak düzeltilmek istenen parametreye göre 25º - 60º ve 115º - 140º derece 

aralığında seyretmektedir.(Yousfi ve diğ,2015)Bahsi geçen iki honlama açısı aralığından ilki daha 

yaygın olarak kullanılan honlama açısı aralığıdır. Daha büyük honlama açısı aralığı ise helisel honlama 

için geçerli bir aralıktır.  
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Şekil 1. Bir silindir gömleği içerisindeki çapraz tarama honlama çizgileri 

 

Plato honlama işlemi sonrasında plat kısım yani tepe pürüz uçlarının bulunduğu kısım aşınma ve 

sürtünme ile ilişkilendirilirken, vadi pürüzlülük değeri yağ sarfiyatı ile ilişkilendirilebilir. (Hu ve 

diğ.,2016). Honlama açısının düşüşüne bağlı yani honlama kafasının sabit devir düşük ilerleme hızında 

çalıştığı şartta birim hacimdeki honlama yarığı artacaktır. Bunun sonucunda vadi pürüzlülüğüne sahip 

toplam hacim artacak, yağ sarfiyatı artacak ve artan yağlama kabiliyeti sonucunda sürtünme kuvvetleri 

düşüş gösterecektir.  

 

Silindir cidarlarında oluşan yağ filmi için bir başka önemli parametre yağ filminin yük taşıma 

kapasitesidir. Çünkü yük taşıma kapasitesi yağ filminin kararlılığını ortaya koymaktadır. Düz 

yüzeylerin yani kayda değer yüzey pürüzlülüğüne sahip olmayan yüzeylerin yük taşıma kapasitesi 

oldukça zayıftır. Honlama izlerinin oluşturduğu yüzey testürü, honlama karakteristiği uyarınca yük 

taşıma kapasitesini arttırmaktadır. (Biboulet ve diğ, 2015). Chen (2008) plato honlanmış yüzeylerin 

silindir yağ filminin yük taşıma kapasitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Honlama açısının segmanlar çevresindeki yük taşıma kapasitesine doğrudan etki ettiği 

bilinmektedir (Hu ve diğ.,2016). Segmanların pürüzlülük değerinin çok düşük olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda ilgili alandaki yük taşıma kapasitesi büyük oranda silindir cidarları üzerindeki 

honlama geometrisi tarafından üstlenilmiştir. Bu durumda yük taşıma kapasitesi vadi pürüzlülük  

derinliği/honlama izi yüksekliği oranı arttıkça büyümektedir. Film kalınlığı sabit tutulduğunda en 

büyük yük taşıma kapasitesi plato honlanmış yüzeylerde görülmektedir. (Hu ve diğ., 2016) 

 

Sonuç olarak; honlama operasyonlarının parametre optimizasyonu ile daha verimli hale getirilmesi, 

güncelliğini artırarak koruyan bir araştırma alanı olarak literatürden rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu 

çalışma, endüstride imalat zamanı ve maliyet kaybını minimize etmek amacıyla honlama 

operasyonunun optimizasyonunu kapsamaktadır. Deneysel verilerden yola çıkarak honlama 

parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri ANOVA yöntemi ile araştırılmış, Ra pürüzlülük 

değerleri ve parametre optimizasyonu için ise CYM kullanılmıştır. Bu sayede, maliyetler indirgenmiş 

ve verimlilik maksimize edilmiştir. 

 

 

 

2. CEVAP YÜZEY METODU 

 

CYM herhangi bir kesme sistemine ait giriş parametrelerin (bağımsız değişken) optimizasyonu için 

kullanılan en yaygın matematiksel modelleme ve istatistiki değerlendirme yöntemidir. Buna ilaveten 

CYM giriş parametreleri kombinasyonlarının tepkilerle (bağımlı değişkenler) olan ilişkilerinin 

tespitinde ve yorumunda da rahatlıkla kullanılabilir (Aloufi ve Kazmierski (2011)). Genel olarak CYM 
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yöntemi üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Birinci aşamada tepki değerlerinin elde edilebilmesi için bir 

deneysel parametre kombinasyonu oluşturarak fiziksel deneyler gerçekleştirilir. Bu sayede geleneksel 

yöntemlerle yapılacak deney sayısına göre daha az sayıda ve verimli deney yapılarak maliyetlerin 

azalması sağlanmış olur. Yapılan analiz neticesinde oluşturulan matematik model sayesinde 

bilinmeyen ara tepki değerlerinin tespiti oldukça kısa bir zamanda gerçekleştirilebilir. İkinci aşamada 

elde edilen tepkilerin giriş parametreleri ile olan ilişkileri ikinci dereceden polinomiyal veya üssel bir 

fonksiyon olarak tanımlanır. Üçüncü olarak son aşamada ise yüzey grafikleri ve ANOVA gibi 

analizlerle optimum noktaların tespiti gerçekleştirilir. 

RSM problemlerindeki giriş parametreleri ile bunlara karşılık olan tepkiler arasında bulunan ilişki 

genellikle aşağıda verilen ikinci dereceden polinomiyal bir denklem aracılığıyla ifade edilir (Myers 

v.d. (2009)): 

2

0

1 1

k k

i i ii i ij i j

i i i j

X X X X     
 

      
 

(1)

 
Burada   tahmin edilen tepki ve-ya tepkiler (giriş parametreleri f, p, n), 0  sabit katsayı, i , ii  ve 

ij  sırasıyla birinci ve ikinci dereceden kodlanmış giriş parametrelerinin ve parametre etkileşimlerinin 

katsayılarını temsil etmektedir. 

Yapılan CYM optimizasyon çalışmasında izlenen yol şematik olarak şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. CYM Akış Diyagramı 

 

 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

3.1. Operasyon Koşulları ve Veri Toplama 

 

Yapılan deneysel çalışmada honlanmak üzere DIN standartlarında GG25 malzeme, gri dökme 

demirden üretilmiş kompresör bloğu kullanılmıştır. Özellikle motor gövdesi, jeneratörlerin 
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bileşenlerinde yaygın olarak kullanılan bu malzeme, mekanik verimi, sıcaklık ve aşınma dayanımı 

bakımından performans artırıcı bileşenlere sahiptir. 45-55 HRC sertliğinde ve Ø100 mm ebatında olan 

iş parçası, DMG MORI marka NHX 5500 model CNC torna tezgahında kompresör silindiri 

içerisindeki ön işlemleri yapıldıktan sonra, NAGEL marka honlama tezgahına bağlanarak honlama taşı 

(kesici), tezgah, çevre ve tecrübe kısıtlarına bağlı belirlenen şartlar altında silindir iç yüzeyinden 

mikron seviyesinde talaş kaldırılmıştır. Deneyler Yıldız Pul Motor Parçaları A.Ş. firması “Talaşlı 

İmalat” bölümünde bulunan NAGEL marka honlama tezgahında gerçekleştirilmiştir. Takım tutucu 

olarak NAGEL marka GS-65/42-450 kodlu honlama kafası ve kompresör bloğundaki yağ tutma 

kapasitesini etkileyen belli bir açıda honlama çizgilerini oluşturan TYROLIT marka FA 9906893 kalite 

ve 1C180-85Y18T3 kodlu honlama taşı kullanılmıştır. Soğutma işlemi için FUCHS marka honlama 

yağı kullanılmıştır. Süreci etkileyen parametre ve seviyeleri Tablo 1 ile verilmiştir. 

 

Tablo 1. Süreci etkileyen parametre ve seviyeleri 

Sembol Parametre Birim Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

f İlerleme hızı kurs/dak 35 45 55 

P Basınç bar 1 1.5 2 

n Takım dönüş hızı dev/dak 1500 3000 -- 

 

Ra (aritmetik ortalama pürüzlülük) değerinin ölçülmesinde Şekil 3. MAHR marka pürüzlülük cihazı 

kullanılmıştır. Honlama işlemi yapılan iş parçasının Şekil 3’te gösterilen pürüzlülük cihazı kullanılarak 

silindir giriş ve çıkış çapları üzerinden 6 farklı noktadan ölçülerek Ra değerleri toplanmıştır. 

Deneylerde kullanılan tezgah ve honlama başlığına ait gösterim Şekil 4’teki gibidir.  

 

 
 

Şekil 3. Mahr marka pürüzlülük cihazı 
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Şekil 4. Honlama tezgâhı ve honlama başlığı 

 

3.2. Deneysel Tasarım 

 

Gerçekte fiziksel deney şartlarını göz önüne alındığında imalat ortamlarında sistemi etkileyen birçok 

faktör vardır. Yapılan çalışmada Taguchi standart L18 (2
1x32) ortogonal deney tasarımına bağlı 18 adet 

fiziksel deney gerçekleştirilmiştir. L18 deney tasarımına göre üç seviyeli iki parametre ve iki seviyeli 

bir parametre için düzenlenmiş 18 farklı deney kombinasyonu Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Table 2. L18 Taguchi ortogonal deney tasarımı-kodlu 

Deney 

No 

Deneysel Parametreler 

(seviye)  

f P n 

1 1 1 1 

2 1 1 2 

3 1 2 1 

4 1 2 2 

5 1 3 1 

6 1 3 2 

7 2 1 1 

8 2 1 2 

9 2 2 1 

10 2 2 2 

11 2 3 1 

12 2 3 2 

13 3 1 1 

14 3 1 2 

15 3 2 1 

16 3 2 2 

17 3 3 1 

18 3 3 2 

 

Yukarıdaki tabloda verilen ve yapılan çalışmaya uygun deneysel parametre tasarım sıralaması ile 

bunlara karşılık gelen tepkiler Tablo 3’te verilmiştir. Tablodaki ilk parametre sütununda ilerleme hızı 
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(kurs/dk), ikinci parametre sütununda basınç (bar), üçüncü parametre sütununda ise takım dönüş hızı 

(dev/dk) ifadeleri yer almaktadır. En sağdaki sütunla ise her kombinasyona göre yapılan fiziksel 

deneylerden sonra ölçülen pürüzlülük değerlerinin ortalaması (μ) olarak verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Deneysel parametreler ve ölçülen 

ortalama Ra pürüzlülük değerleri 

Deney 

sayısı 

Parametre   

f 

(kurs/dk) 

p 

(bar) 

n 

(dev/dk) 
  

Ra 

(μ) 

1 35 1 1500  0.630 

2 35 1 3000  0.698 

3 35 1.5 1500  0.635 

4 35 1.5 3000  0.682 

5 35 2 1500  0.604 

6 35 2 3000  0.634 

7 45 1 1500  0.645 

8 45 1 3000  0.657 

9 45 1.5 1500  0.536 

10 45 1.5 3000  0.599 

11 45 2 1500  0.680 

12 45 2 3000  0.690 

13 55 1 1500  0.615 

14 55 1 3000  0.653 

15 55 1.5 1500  0.615 

16 55 1.5 3000  0.605 

17 55 2 1500  0.619 

18 55 2 3000  0.786 

 

4. SONUÇLAR VE ANALİZİ 

 

4.1. Matematik Model Oluşturulması 

 

Tablo 3 ile verilen parametre ve tepki değerleri kullanılarak ikinci dereceden polinomiyal bir tepki 

tahmin fonksiyonu (1) denklemi şeklinde oluşturulmuştur. Ra tepkisi için oluşturulan tahmin denklemi 

aşağıda Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Regresyon modelleri ve 
2R  değerleri 2R  

2 21.589 0.006 0.0001 1.258 0.248 0.0001Ra f f p p n       % 92,69 

 

Ra ait regresyon denkleminin tahmin yeteneğini gösteren 
2R  ifadesi %90’dan daha yüksek olduğu için 

tüm tepki değerlerinin %95 güven aralığı içinde gerçeğine en yakın tahmin edilmesinde son derece 

yeterli olduğu açıktır. Şekil 3 ile verilen deneysel Ra ile tepkilerin tahmini için oluşturulan regresyon 

denklemi aracılığıyla üretilen tahmin değerlerinin uyumunu gösteren grafik verilmiştir. Grafikteki içi 

dolu noktalar tahmin değerleri ile deneysel değerlerin örtüştüğü her bir konumu göstermektedir. Bu 
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noktaların yine grafik içerisindeki doğrusal çizgilere olan yakınlığı tahmin edilen değerlerin gerçeğine 

uyumunu gösterir. Ra için verilen Şekil 7 içerisindeki grafiğin tahmin tutarlılığı %90.84‘tür. Verilen 

şekil için de oluşturulan kuvvet modelleri ile elde edilen tahmin değerlerinin gerçekteki değerlere 

oldukça yakın olduğu gözlemlenmiş ve dolayısıyla denklemlerin geçerliliği ispatlanmıştır. 

 
Şekil 7. Tahmin edilen Ra değerlerinin karşılaştırılması 

 

4.2. Varyans Analizi (ANOVA) 

 

Deneyde kullanılan parametrelerin Ra üzerindeki hem yalın hem de etkileşimli etkilerinin belirlenmesi 

için varyans analizi (ANOVA) kullanılabilir. Ra için oluşturulan ANOVA tablosu Tablo 5 de 

verilmiştir. ANOVA analizinde bir parametre veya etkileşiminin tepki üzerinde etkili olup olmadığı P 

(önem/olasılık) değerine bakılarak kararlaştırılır. %95 güven aralığı göz önüne alınarak P<0.05 (%5 

önem değeri) olduğunda parametrenin tepki üzerinde etkili olduğu sonucuna varılır. Buna göre Ra için 

en etkili parametrenin %45.99 oranında ilerleme hızı ile basıncın etkileşiminin etkili olduğu 

görülmektedir. Sonuç üzerinde ikinci en etkili parametre ise %24.52 oranıyla ikinci dereceden basınç 

faktörü olduğu yine tablodan görülebilir. Verilen ANOVA tablosu için belirtilen etkili parametreler 

haricindeki diğer parametrelerin de bir miktar etkili olduğu, %PC oranlarından tespit edilebilir. Ancak 

bu etkiler genele göre oldukça düşük kaldığından etkili değilmiş gibi yani ihmal edilerek analizler 

yorumlanmıştır. 
 

Tablo 5. 𝑅𝑎𝑜𝑟𝑡 için ANOVA sonuçları 

 df SS F P % PC R2 

f 1 0.0004 0.566 0.471 0.64 

%90.84 

2f  1 0.0003 0.474 0.509 0.48 

p 1 0.0058 9.268 0.014 9.29 

𝑝2  1 0.0153 24.657 0.001 24.52 

n 1 0.0016 2.612 0.141 2.56 

 f x p 1 0.0287 46.116 0.000 45.99 

f x n 1 0.0034 5.413 0.045 5.45 

p x n 1 0.0013 0.208 0.663 2.08 

Hata 9 0.0056    

Toplam SS 17 0.6614       
*df:Serbestlik derecesi, SS:Kareler toplamı, F:F-testi değeri, P:Hataların varyansı  
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4.3. Kontur ve 3B Yüzey Grafik Analizleri 

Elde edilen regresyon denklemelerine bağlı olarak çizdirilen 3B yüzey grafikleri ile deney 

parametrelerinin tepkiler üzerindeki etkileri ve optimum parametre kombinasyonları net olarak 

anlaşılabilir. 3B verilen grafiklerde aranacak optimum noktalar, grafik içerisinde verilen parametre 

kombinasyonuna göre Ra değerinin en düşük olduğu bölgelerin tespiti şeklinde olacaktır. Şekil 4’de 

verilen kontur ve 3B grafiklerinin eldesi amacıyla her bir grafiğin a grubu için basıncı 1.6 (bar), b grubu 

için ilerleme hızı 50 (kurs/dk) ve c grubu için ise takım dönüş hızı 3000 (dev/dk) değerleri sabit olarak 

kabul edilmiştir. Yapılan bu kabullerin ardından basınç-ilerleme hızı ile Ra ilişkisini veren Şekil 4a 

incelendiğinde minimum Ra değerine hem basıncın yaklaşık orta seviyeleri ile ilerlemenin en düşük 

seviyelerinde hem de basıncın minimuma yakın seviyelerinde iken ilerleme hızının maksimuma yakın 

olması halinde ulaşılacağı gözlemlenebilir. Buna paralel olarak her iki parametrenin en düşük ve en 

yüksek seviyeleri minimum Ra seviyelerinin elde edilmesinde kullanımı arzu edilmez. Şekil 4b’den 

yola çıkılarak ise takım dönüş hızı ile ilerleme hızı ilişkisinin Ra üzerindeki etkisi görülür. Burada 

yüzey grafiğinin düzleme yakın bir görüntü oluşturduğu görülür. İlaveten her iki parametrenin etkisiyle 

oluşan maksimum Ra yaklaşık 0.63 civarındadır. Bir önceki grafikte ise 0.84 değerleri yakalanmıştır. 

Dolayısıyla parametre seviyeleri aralığının çıkış parametresine etkisi oldukça sınırlıdır denilebilir. 

Şekil 4c ise basınç parametresinin artırılmasıyla Ra değerinin hızlı bir trend ile etkilendiği 

gözlemlenebilir. Her üç grafik incelendiğinde ise basıncın quadratik etkisinin oldukça yüksek olduğu 

söylenebilir. Buna mukabil takım dönüş hızının Ra üzerine etkisi ise son derce sınırlıdır denilebilir. 

Grafikteki dalgalanma, buna sebep olan parametrelerin etkiliklerinin fazla olduğunu kanıtlar. Buna 

göre ilerleme hızı ve basınç kombinasyonunun, Ra üzerinde en etkili parametre kombinasyonu olduğu 

sonucu çıkartılabilir. 

S 

 
 

a) b) 
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c) 

Şekil 4. Deney parametrelerinin Ra tepkisi üzerine olan etkilerinin kontur ve 3B yüzey 

grafikleri ile gösterimi 

 

5. SONUÇLAR 

 

İlerleme hızı, basınç ve takım dönüş hızı verilerin minimum olabilmesi için gerekli olan parametre 

kombinasyonun tespiti amacıyla yapılan bu deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

 

1. Her üç bileşeninin tahmini için yapılan cevap yüzey(response surface) analiziyle bulunan 

regresyon denkleminin geçerliliği 
2R  oranlarına bağlı olarak (

2R = %90.84 ) istenilen şekilde 

bulunmuş ve tahmin grafiği ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buradan yola çıkarak benzer 

çalışmalar için bu tahmin fonksiyonlarının güvenle kullanılabileceği ifade edilebilir. 

 

2. ANOVA analizi ile parametrelerin tepkiler üzerine etkilik oranları tespit edilmiştir. Ra için en 

etkili parametrenin %45.99 etki oranıyla, ilerleme hızı-basınç etkileşiminin etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

3. ANOVA ve regresyon grafiklerinin sonuçlarının birbirleri ile olan tutarlılığına bakarak 

çalışmamızda uyguladığımız yöntemin benzeri çalışmalar için güvenle kullanılabileceği ifade 

edilebilir. 
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ÖZET 

Teknolojide yaşanan gelişmeler günümüzde her alanda hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Otomotiv 

alanındaki çalışmalar teknolojide yaşanan bu gelişmeler arasında en büyük paylardan birine sahiptir.  

Birkaç yüz yıl öncesine dayanan içten yanmalı motor teknolojisi üzerine yapılan binlerce etkili çalışma 

sonucu elde edilen; motor gücünden, egzoz emisyonlarının iyileştirilmesine, güvenlik 

ekipmanlarından, konfora elektronik sistemlerin de katkısıyla göz ardı edilemeyecek kadar önemli 

gelişmeler ortaya çıkarılmıştır. 

Günümüzde depolanmış basınçlı havaya bazı sınıf araçlarda ve sanayi kuruluşlarında fazlaca ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bununla birlikte basınçlı hava en pahalı enerji depolama metodudur. Basınçlı hava, 

elektrik enerjisinin kullanımının uygun olmadığı ya da tehlikeli olduğu durumlarda çoğunlukla üretim 

sektöründe, servis sektöründe, ağır hizmet tipi vasıtalarda ve günümüzde traktörlerde de kullanımı 

yaygınlaşan depolanabilir bir enerji türüdür. Basınçlı hava sistemleri enerji tüketimi çok yoğun 

sistemler oldukları için verimlilik göz önünde bulundurulması gereken en önemli parametrelerden 

biridir. En uygun koşullar sağlanmış olsa bile, kompresörlere verilen enerjinin oldukça büyük bir 

bölümü ziyan edilir. Bu atık enerjiyi faydalı enerjiye dönüştürmenin yolları aranmalı ve basınçlı hava 

sistemi olabilecek en verimli şekilde tasarlanmalıdır. 

Durum böyle olunca araçlarda verimi arttırmak için kullanılan aşırı doldurma sisteminin ana parçası 

olan turbo şarj çalışma sistemine benzetilerek Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi A.Ş. Ar-Ge 

test laboratuvarında ağır hizmet tipi araçlarda kullanılan çift silindirli, pozitif deplasmanlı bir 

kompresörün çalışma verimliliği incelenmiştir.  Kompresör hava giriş hattı şartlandırılmış hava ile 

beslenerek klasik duruma göre kompresörün verimini arttırmak ve kullandığı enerji tüketimini 

azaltmak amaçlanmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Ağır Vasıta, Pistonlu Kompresör, Şartlandırılmış Hava, Veri Toplama, Enerji 

Tüketimi, Hava Tankı Doldurma Süresi 

ABSTRACT 

Developments in technology are advancing rapidly in every areas today. The studies in the automotive 

industry have one of the biggest proportions among these developments in technology. The result of 

thousands of effective studies on internal combustion engine technology dating back several hundred 

years; engine power, the improvement of exhaust emissions, safety equipment, comfort, electronic 

systems with the contribution of comfort cannot be ignored important developments have been 

revealed. 

Nowadays, stored compressed air is much needed in some class vehicles and industrial establishments. 

Besides, compressed air is the most expensive energy storage method. Compressed air is a type of 

storable energy that is widely used in the production sector, service sector, heavy duty vehicles and 

today's tractors when the use of electrical energy is inappropriate or dangerous. Compressed air systems 

are one of the most important parameters that should be considered is energy consumption because it 

is much. Even if the optimum conditions are met, a substantial proportion of the energy supplied to the 

compressors is wasted. Ways of converting this waste energy into useful energy should be sought and 

the compressed air system should be designed as efficiently as possible. 

This being the case, the main part of charge air receiver used to increase the efficiency of engines 

similar to turbocharger working system in the R&D test laboratory of Yıldız Pul Motor Parçaları A.Ş., 

the operating efficiency of twin cylinder positive displacement compressor used in heavy duty vehicles 

was examined in this paper. In this search, the air intake line of the compressor is supplied with 

turbocharged air and it is aimed to increase the efficiency of the compressor and to reduce the energy 

consumption of the compressor. 

Keywords: Heavy Vehicle, Reciprocating Compressor, Turbocharged Air, Data Acquisition, Energy 

Consumption, Time of Air Filling 

 

GİRİŞ 

Havalı fren sistemi, Şekil – 1’de temel bir devre şeması ile gösterilmektedir; bünyesinde hava üreten 

araçların fren pedalından gelen komutla birlikte; havayı mekanik güce dönüştürerek aracın durmasını 

sağlayan fren sistemi türüdür. Fren pedalına uygulanan gücü Kamyon, Tır gibi ağır hizmet tipi 

araçlarda, araç lastiklerine iletmek imkânsız olduğu için hava, araç tekerine kadar iletilir ve kampana 

ya da fren diskine etki etmeden önce pnömatik güçle mekanik hareket oluşturulur. (1) 
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Şekil – 1 Temel Havalı Fren Sistemi Devresi (2) 

Günümüzde pistonlu hava fren kompresörleri aracılığıyla tanklara basınçlandırılan hava; fren sistemi,  

kavrama, süspansiyon körükleri gibi ana görevlerde bunun yanı sıra kapılar(otobüslerde), lastik şişirme 

ve temizlik(traktörlerde) gibi diğer amaçlar için de kullanılır. Şekil – 2’de yaygın olarak kullanılan çift 

silindirli bir hava fren kompresörü gösterilmiştir. Bu sistemler araç emniyet ve güvenlik sistemleri için 

oldukça önemlidir ve bu yüzden çoğu yeni ağır hizmet tipi araç tanklarında yeterli basınçta hava yoksa 

tanklarda yeterli basınçta hava elde edilene kadar hareket ettirmeyen sistemler mevcuttur.  

 

Şekil – 2 Pistonlu Hava Fren Kompresörü (3) 
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Ana sanayi kompresör üreticilerin arıza giderme kılavuzlarında uygun çalışma çevriminden 

bahsedilmektedir. Çalışma çevrimi; kompresörün basınçlı hava üretirken, yük durumunda geçirdiği 

toplam zamanın, toplam motor çalışma zamanına oranıdır. Pistonlu hava kompresörleri, motor çevrim 

süresinin % 25'ine kadar basınçlı hava üretecek şekilde hem tek hem de çift silindirli olarak 

tasarlanmışlardır. (4) Kompresöre hareket veren motorun 1 saat çalıştığını varsayarsak kompresör 

uygun çevrim süresinde çalışabilmesi için yük durumunda geçen toplam süre 15 dakikadan fazla 

olmamalıdır. Yüksek çalışma çevrimleri ek bakım gerektirebilecek hava fren şarj sistemi performansını 

etkileyen koşullara sebep olmaktadır. Bu ek bakımlar ise rutin servis periyodundan farklı olarak ek 

maliyetlere ve ek servis süresine sebep olur. 

Tüm dünyada otomotiv sektöründe son çalışmaların hemen hemen hepsi olağan durumdaki sistemleri 

yakıt enerjisi-ısı enerjisi-mekanik enerji prensibinden ve yakın zamanda elektrik enerjisi ile mekanik 

enerji elde etmeye yöneliktir. Ancak elektrik enerjisi ile mekanik iş elde etmek özellikle son birkaç yıl 

içinde yaygınlaşan, gelecek için planlanmış ve hatta yollarda yüzdelik dilimi çok az olan çalışmalardır. 

Belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde satışa sunulan binek arabadan, ağır vasıtaya kadar hepsi hibrit hatta 

elektrikli olacaktır. Bu gelişmeler gelecek için oldukça önemli ve verimlidir. Bununla beraber şuan 

yollarda olan milyonlarca içten yanmalı motorları görmezden gelinmemeli, üzerine iyileştirici 

çalışmalara devam edilmelidir.  

Şekil – 3’te enerji kaynaklarına baktığımızda petrol, kullanışlarına göre yenilenemez(tükenir) fosil 

kaynaklı bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden petrolden ürettiğimiz enerjiyi daha dikkatli tüketmeliyiz. 

Tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan enerji kaynaklarının planlı bir şekilde kullanımını sağlamak 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını düzenleyebilmek hem dünya hem de ülkemiz için 

oldukça önem arz eder. (5) 

 

Şekil – 3 Enerji Kaynakları (5) 
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Şekil – 4’te değerlerden görüldüğü gibi ülkemizde 2011 yılı ham petrol üretimi 2.4 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Buna karşılık aynı yıl ithal edilen ham petrol 18.1 milyar ton ve ithal edilen petrole 

ödenen tutar 21 milyar $’ı aşmaktadır. Petrolde %93 oranında dışa bağımlı bir ülke konumundayız. 

İthal petrol için ödenen tutar, ülkemizin GSYİH’sının %2.72’sine karşılık gelmektedir (5). Dünya 

genelinde petrolün tükeniyor olması ve ülkemizde bunun yanı sıra petrole olan dışa bağlılık bu tüketim 

oranın düşürülmesi için çok önemlidir. Konvansiyonel araçlar üzerine yapılacak araştırmalar sonucu, 

geliştirilen çalışmalarla, iyileştirici sonuçlar elde edilmelidir. 

 

Şekil – 4 Türkiye’de Yerli Kaynaklardan Enerji Üretimi ve Toplam Enerji Tüketimi (5) 

 

Bu çalışmanın laboratuvar ortamından sonra araç üzerine uygulandığında araç üzerindeki önemi; egzoz 

salınım gazlarından(atık gazlardan bedava iş elde ederek) hareket alan turboşarj tarafından debisi 

arttırılan hava ile kompresör girişini besleyerek, kompresör yükte çalışma süresini azaltıp, şu anki 

duruma göre hava tanklarını daha hızlı doldurup, toplamda daha az enerji tüketmektir. Sonuç olarak 

yakıt tüketiminde azalma ve kompresörün uygun çalışma çevrimi süresi içerisinde daha verimli bir 

şekilde çalışması gözlemlenecektir. Piyasada yaygın olarak bulunan bir ağır vasıta motoru olan 

Mercedes-Benz OM 457 bir silindirinde süpürme hacmi 2 litre iken, aynı motorun kompresörünün bir 

silindiri 0,318 litredir. Özellikle son dönemlerde teknolojik ağır vasıtaların turbo şarjlarına 

baktığımızda(VGT, Twin Turbo vb.) düşük devirlerde bile gerekli havayı üretebildiğini görmekteyiz. 

Böyle olunca kompresörün ihtiyacı olan motor silindirinin 6/1’inden daha az havayı, motor çalışma 

süresinin %25’inden daha kısa süre üretmek hiç de zor olmayacaktır. 

Bununla beraber diğer bir önemi ise, kompresör çalışma ömrünü uzatarak ek bakım maliyetlerini 

ortadan kaldırmak ve ürün değiştirme periyodunu uzatmaktır. Aşırı yükte çalışarak sızdırmazlık 

özelliğini kaybeden bir kompresör silindir kapağının Şekil – 5’te gösterilen ve cüzi bir ücret olan conta 

tamir takımının değişmesi gereken bir durumda özellikle lojistikte kullanılan bir ağır vasıta aracın 

garaja çekilmesi, aracın bunun için durması, zaman kaybı ile beraber ticari açıdan mali kayıplara yol 

açabilmektedir. Bunun için güzergâh üzerinde olmayan servise gitmek hem zaman kaybı hem yakıt 

tüketimi gibi istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Sürücünün yakınında bir servis ya da garaj 
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olmaması durumunda kendi imkânları ile tamir için aracı durdurması da yine zaman kaybı ve aracını 

durdurmasından dolayı mali zararlara sebebiyet verecektir. 

 

Şekil – 5 Kompresör Conta Tamir Takım Kiti (3) 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada incelenen kompresör giriş hattı bağlantısı yapılan araştırmalar sonucunda Amerikan 

Cummins ağır vasıta üreticisinin “Mühendislik Uygulamaları Bülteni”nden fikir edinilmiştir. Ancak 

hem Avrupadaki hem de Amerikadaki araçlar üzerinde bu bağlantının çalışmaları uygulamaya 

geçmemiştir. Bültenin “Sıkıştırılmış Hava Sistemi Diyagramlar(Compressed Air System Diagrams)” 

başlığından bize bu çalışma fikrini veren şemalar Şekil – 6’daki gibidir, numaralandırılmış hava sistemi 

elemanları ise Tablo – 1’de verilmiştir. 

 

Şekil – 6 Sıkıştırılmış Hava Sistemi Diyagramları, Atmosferik(solda) ve Turbolandırılmış(sağda) (6) 

 

 

 

Tablo – 1 Hava Sistemi Elemanları 
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Testlerden önce ilk olarak kompresör atmosferik hava besleme durumu ve bir turboşarj çalışmasından 

alınan değerlerin termodinamik hesaplarını yapılarak çalışmalara başlanıldı. 

Laboratuvar şartlarında uygulanacak çalışmaların hem konvansiyonel bağlantı şekline hem de 

geliştirilmiş hava giriş hattına göre teorik hesaplamaları aşağıdaki gibidir. 

Kompresörde havanın basınçlandırılması için gereken net iş (7): 

𝑊 =
𝑘𝑅𝑢𝑇1
𝑘 − 1

∗ [(
𝑃2
𝑃1
)

(𝑘−1)
𝑘

− 1] 

 k: Özgül ısıların oranı (𝑐𝑝 𝑐𝑣⁄ ) 

 𝑃1: Havanın kompresöre giriş basıncı (kPa) 

 𝑃2: Havanın kompresörden çıkış basıncı (kPa) 

 𝑇1: Havanın kompresöre giriş sıcaklığı (K) 

formülü ile hesaplanır. Kıyas yapmak için ise Şekil – 7’de gösterilen Konya ilinde Eylül ayındaki oda 

sıcaklığında atmosfer basıncı verisi ile Şekil – 8’de gösterilen bir tezde üzerinde çalışılmış turbo şarj 

basınç (kaynak tezde turbo sonrası 1,7 bar) ve ara soğutucu sonrası sıcaklık verisi(66°C) ele alındı.  

 

Şekil – 7 Konya iline ait Eylül ayı sıcaklık(solda) ve basınç(sağda) tablosu (8) 
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Şekil – 8 Üzerinde çalışılmış turbo verileri; turbo kompresördeki hava akış şeması(üst), hava 

soğutucusundaki kütle akış şeması(alt) (9) 

Hacimsel(volümetrik) verim, bir silindir odası hacminin bir çevrimde içine aldığı dolgu kütlesinin, 

normal şartlarda alabileceği(kompresörün geometrik yer değiştirmesi) dolgu kütlesine oranıdır. 

Hacimsel verim kompresör verimini doğrudan etkileyen bir değerdir (7). Kompresörler için hacimsel 

verim ise; 

𝜂𝜗 =
𝐿𝑟𝑒

𝐿0
 ile hesaplanır. 

Tablo – 2’de her iki durum için de kullanılan değerler ve elde edilecek sonuçlar verilmiştir. 

Tablo – 2 Her İki Durum Hesaplamasında Kullanılan Değerler ve Kompresör Hava Basınçlandırırken 

Net İş 

 Konvansiyonel Durum Şartlandırılmış Hava Girişi 

k 1.3 1.3 

𝑅𝑢(kj/kgK) 0.287 0.287 

T1(K) 300 340 

P1(kPa) 90 170 

P2(kPa)* 1200 1200 

W(kJ) 305.207 240.963 

m(kg)** 3.31*10−7 6.26*10−7 

𝑉𝑠(𝑐𝑚
3)*** 0.317 0.317 

𝜂𝜗 1.044 1.974 

*Tank tahliye basıncı 12 bar seçilmiştir. **Kurs hacmine alınan havanın kütlesi. ***Test için 

kullanılacak kompresörün bir silindirinin kurs hacmi. 

Testlerde ise bu iki duruma kıyas olabilmesi için geliştirilmiş bir ağır vasıta turbo şarj basıncı ara 

soğutucudan sonra 2.2 bar kabul edildi. Hava giriş valfi ana sanayi üreticisi Wabco tarafından verilen 

teknik veride 3 bar max. olarak Şekil – 9’da verilmiştir. Böylece hava giriş hattını 2.2 bar ile beslemek 

giriş valfi üzerinde fonksiyonel bir olumsuzluk oluşturmayacaktır. 

Page 587



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

   

Şekil – 9 Ana sanayi kompresör üreticisi kompresör giriş valfi teknik veriler(solda) (10) ve tek silindirli bir 

kompresöre ait hava giriş valfi alttan görünümü(sağda) 

Test çalışması: 

Bu çalışma Yıldız Pul Motor Parçaları Ar-Ge merkezinde bulunan Şekil – 9’da gösterilen araç üzeri 

koşulların sağlandığı ve kompresör ömür testlerinin yapıldığı test cihazlarından birinin hava giriş 

hattına şebeke havası regülatör vasıtasıyla 2.2 bar basınca şartlandırılarak, hava giriş hattı basıncında 

dalgalanmayı önlemek için 20 litrelik bir tanka depolanıp beslenerek ve de atmosferik şartlarda 

beslenerek 500 d/dk çalışma devri ile testler gerçekleştirilmiştir. Şekil – 10’da ise testlerde kullanılan 

çift silindirli kompresörün teknik özellikleri verilmiştir. 
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Şekil – 9 Kompresör ömür testlerinin yapıldığı test cihazı (11) 

 

Şekil – 10 Testlerde Kullanılan Kompresör Teknik Özellikleri 

Test cihazına monte edilen Mercedes OM 457 motorla kullanılabilen çift silindirli kompresörün hava 

girişine(0 portu) Şekil – 11’de gösterildiği gibi bir adet 20 litrelik tank hava hortumuyla bağlanıldı. 

Tank şebeke havasının şartlandırıcı vasıtasıyla 2.2 bar basınçlı hava ile depolandı ve sürekli akış 

sağlandı.  
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Şekil – 11 Kompresör Hava Girişine Şartlandırılmış Havayı Depolayarak Gerçekleştirilen Test 

Düzeneği 

 

Kompresöre tahrik veren elektrik motoru(27 kW) ise Şekil – 12’de verilen veri toplamak için kullanılan 

DeweSoft yazılımı aracılığıyla 500 d/dk altında çalıştırılarak 100 litrelik ana tank hem atmosferik, hem 

de basınçlandırılmış hava ile 10.5 bar basınçta tahliye edilecek şekilde havayla dolduruldu. Muhtelif 

yerlere montajlanan basınç sensörleri ve sıcaklık sensörlerinin yardımıyla veri toplama modülünden 

değerler elde edildi. Testlerde kullanılan modül ve sensörlerin özellikleri Tablo – 3’te verilmiştir. 

Ölçülen değerler kayıt altına alındı ve sonrasında Şekil – 13’te verilen grafikler analiz edildi.  

 

2.2 bar 

Şebeke Basıncını Ayarlamak 

İçin Kullanılan Regülatör 
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Şekil – 12 Dewesoft X2 ile Oluşturulmuş Yazılım Kullanıcı Arayüz Ekranı   

 

Tablo – 3 Ar-Ge Laboratuvarında Testler Süresince Kompresör Üzerinden Veri Alımında Kullanılan 

Modül-Sensör Özellikleri 

Modül-Sensör Adı Özellik Açıklama  

Dewesoft/Dewe-43A 

8 analog girişe sahiptir.0-10V 

aralığında ölçüm 

yapabilmektedir. 

Dewesoft X2 veya X3 

yazılımlarıyla beraber kullanıldı. 

Keller 21Y / Basınç 

Sensörü 

0-16 Bar ölçüm aralığına 

sahiptir ve piezorezistif 

özelliktedir.  

0-10 V çıkış vermektedir. 

±1,0 %FS hata oranı 

bulunmaktadır. 

Dewe-43A modülünün analog 

giriş kanalları üzerinde okuma 

yapılmıştır. 

Elimko / Sıcaklık 

Sensörü 

K tipi termokupl -200 ila 

1200° C aralığında ölçüm 

yeteneği bulunmaktadır. 

Dewe-43A modülüyle entegre 

senkronize çalışabilen Krypton 

modülü kullanılmıştır. 
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Şekil – 13 Atmosferik Giriş Havası(sol) ve 2.2 bar Şartlandırılmış Giriş Havası(sağ) ile Beslenen 

Kompresör Doldurma Testi Dewesoft X2 Arayüzünden Elde Edilen P(bar)-t(s)(üst), P(kw)-t(s)(alt) 

Grafikleri 

SONUÇ 

İki farklı kompresör giriş hava bağlantısı ile yapılan testler sonucunda elde edilen sonuçlar:  

1- Tank dolum süresi: Şekil – 13’te görüldüğü üzere ilk durum olan atmosferik besleme ile 100 

litrelik ana tank 5 dakika 20 saniyede doldurulmuştur. İkinci durum şartlandırılmış hava ile 

kompresör hava giriş portu beslendiğinde ise bu süre 1 dakika 53 saniyeye düşmüştür. 

2- Ortalama güç tüketimi(anlık): Yine Şekil – 13’te görüldüğü üzere, ilk durumda kompresör 

tankı doldururken elektrik motorundan 1.2 kW güç tüketmiştir. İkinci durumda ise bu 1.5 

kW’a çıkmıştır. 

3- Toplam enerji tüketimi: Enerji ana tank 10.5 bara erişip tahliye olana kadar geçen süre ile 

ortalama gücün çarpımı olarak hesaplanmıştır. Böylece ilk durumda 384 kJ enerji tüketimi 

gerçekleştirilirken, ikinci durumda bu tüketim 169.5 kJ’e kadar azalmıştır. 

4- Hacimsel verim: konvansiyonel durumda Tablo – 2’de hesaplanıldığı gibi 1.044 iken, aşırı 

hava ile beslenilmiş kompresör hava beslemesi durumunda 2.558 hesaplanmaktadır. 

Böylelikle kompresör, turbo şarja sahip bir içten yanmalı motor gibi aşırı doldurularak silindir 

içerisine alabileceği dolgu kütlesi arttırılmıştır. 

Sonuçlara göre her iki durum kıyaslandığında; geliştirilen şartlandırılmış hava beslemeli kompresör 

bağlantısında tank dolum süresinde %65 azalma, emilen havanın basıncının yüksek olmasından dolayı 
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onu sıkıştırmak için gerekli güç tüketimi artacağından ortalama güç tüketiminde %25 artış, ancak 

dolum süresi kısaldığı için enerji tüketiminde ise %56 azalma görülmüştür.  

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlara bakılarak, turbo şarj ara soğutucusundan kompresör hava giriş 

hattı beslenerek sistemin ağır vasıta üzerinde motor performansı ve egzoz emisyonları ölçülerek 

uygulanması önerilmektedir. 
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FLOTASYONDA HAVA AKIŞ HIZININ % BAKIR KAZANIMINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF AIR FLOW SPEED ON % COPPER RECOVERY IN FLOTATION 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜRKMENOĞLU 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Flotasyon prosesi, mineral endüstrisinde ham cevherden altın, gümüş, çinko, kurşun, bakır ve fosfor 

gibi bir çok değerli mineralin zenginleştirilmesinde büyük ölçüde kullanılmaktadır. Flotasyon 

prosesinde cevherin zenginleştirilme verimine birçok parametre etki etmekle beraber, bu çalışmada bu 

parametreler arasında diğerlerine oranla daha az araştırılmış olan hava akış hızının % kazanıma etkisi, 

Siirt Madenköy bakır madeninden alınan örnekler üzerinde araştırılmıştır. 75 μm’nin altına öğütülmüş 

ince toz halindeki cevher, köpürtücü Aerophine 3418 A, toplayıcı MIBC ve bastırıcı Sodyum Silikat 

tesisten temin edilmiştir. Deneyler, 1 lt hacimli, havalandırma ve karıştırma ünitesi olan Denver D12 

tipi flotasyon hücresinde kesikli flotasyon deneyleriyle gerçekleştirilmiştir. Flotasyon makinesine hava 

akışı sağlamak amacıyla manometre ve debimetre ile hava akımı takip edilen hava kompresörü 

kullanılmıştır. Daha önce bu cevherle yapılan çalışmalarda elde edilen optimum kollektör ve köpürtücü 

miktarları, pH, katı-sıvı oranı, cevher boyutu, kıvamlandırma süresi, köpük alma süresi ve karıştırma 

hızı faktörleri sabit tutulmuş, sadece kompresöre bağlanan hava debimetre ile akış hızı; 2 ile 8 l/d 

arasındaki değerlerde olacak şekilde değiştirilmiştir. 

Flotasyon deneyleri sonucunda % 2,97 bakır içeren orijinal numunelerin kaba flotasyonu sonucunda, 

3 lt/dk hava akış hızında en yüksek oranda bakır kazanımı elde edilmiştir. Kaba flotasyonla elde edilen 

cevherin tenörü % 7,84 bakır olarak belirlenmiştir. Bu deneyler sonucunda, hava akış hızının flotasyon 

verimini etkileyen önemli parametreler arasında olduğu anlaşılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, 

havanın sisteme veriliş şeklinin (hava verme açısı ve nozul büyüklüğü) flotasyon verimine etkisinin 

araştırılması faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Siirt Madenköy, Flotasyon, Bakır Cevheri, Hava Akış Hızı 
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ABSTRACT 

 

The flotation process is widely used in the mineral industry for the enrichment of many precious 

minerals from raw ore such as gold, silver, zinc, lead, copper and phosphorus. Although flotation 

process has many parameters affecting the enrichment efficiency of ore, in this study, the effect of less 

investigated air flow rate% gain on these parameters was investigated on samples taken from Siirt 

Madenköy copper mine. The finely ground ore, which milled below 75 μm, foaming agent Aerophine 

3418 A, collector MIBC and suppressor Sodium Silicate were obtained from the facility. The 

experiments were carried out with batch flotation experiments in Denver D12 type flotation cell with 

1 liter volume, ventilation and mixing unit. In order to provide air flow to the flotation machine, the 

manometer and flow meter and the air compressor with air flow monitoring are used. Optimum 

collector and foaming quantities, pH, solid-liquid ratio, ore size, thickening time, defoaming time and 

mixing speed factors obtained from previous studies with this ore were kept constant, only the flow 

rate was changed from 2 to 8 l/d with the compressor. 

 

As a result of the flotation experiments, the highest rate of copper recovery was obtained at 3 l / min 

air flow rate as a result of rough flotation of the original samples containing 2.97% copper. The grade 

of the ore obtained by coarse flotation was determined as 7.84% copper. As a result of these 

experiments, it was found that air flow rate was among the important parameters affecting flotation 

efficiency. In subsequent studies, it will be useful to investigate the effect of air delivery system (air 

supply angle and nozzle size) on flotation efficiency. 

 

Keywords: Siirt Madenköy, Flotation, Copper Ore, Air Flow Speed    
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GİRİŞ 

 

Flotasyon prosesinde, hedef mineralin farklı konsantrasyonlardaki besleme akımından geri 

kazanılmasıdır. Flotasyon prosesinin ayırma verimi büyük ölçüde kimyasal ve hidrodinamik şartlara 

bağlıdır. Flotasyon prosesi, mineral endüstrisinde ham cevherden altın, gümüş, çinko, bakır ve fosfor 

gibi değerli minerallerin zenginleştirilmesinde büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bu proseste cevher tozu, 

su, köpük ve toplama reaktifleri karıştırılıp flotasyon makinesine beslenir. Flotasyon makinesindeki 

sıvıya, tabana yakın mesafeden ve karıştırma pervanesi ucundan sürekli şekilde hava enjekte edilerek 

çok sayıda hava balonunun oluşması sağlanır. Proseste kimyasal reaktifler kullanılarak değerli mineral 

partiküllerinin yüzey hidrofobik özelliği artırılarak hava balonlarına kolaylıkla tutunması sağlanır. 

Hava balonları sıvı yüzeyine doğru yüzerek yüzeyde köpük tabakası oluşturur. Bu esnada flotasyon 

sıvısındaki değersiz ve istenmeyen cevher atıkları (gang mineralleri) sudan daha yoğun oldukları için 

tabana çökerler. Sıvı yüzeyinde zenginleşen ürün toplanır ve tabandaki maddeler ise yeniden işlenmek 

üzere geri dönüşüme iletilir.  

 

Glembotski (1972), flotasyon prosesindeki köpüğün tanımını ve kalitesini aşağıdaki maddeler halinde 

tanımlamıştır: 

• Kaliteli bir köpük, mineralleşmiş küçük balonlardan oluşmalı, bu balonlar flotasyon sıvısı 

yüzeyinde daha büyük sert cidarlı balonlar oluşturmadan bozulmalıdır. Köpük hareketli olmalı ve aşırı 

akışkan olmamalıdır. 

• Verimli bir flotasyon, büyüklükleri 1 ila 3 cm olan balonların köpük yüzeyinde görülmesiyle 

mümkün olmaktadır. Bu balonlar, kısmen mineral partiküllerinin oluşturduğu film ile kaplanmış ve üst 

yüzeylerinde filmsiz serbest alanların bulunduğu balonlar şeklinde oluşmalıdır. 

• Flotasyon sıvısı (pulp) üzerinde görülen köpükler gözlemlendikten hemen sonra bozulmayacak 

kadar kararlı olmalıdır. 

 

Flotasyon prosesinin verimini etkileyen faktörler Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Flotasyon prosesi verimini etkileyen faktörler (Moolman vd, 1996) 

 

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Literatürde çok çeşitli sayıda bakır cevherinin farklı kimyasallarla zenginleştirilmesinin çalışıldığı 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda listelenmiştir. 

 

Eşgün (2006) yaptığı çalışmada, Siirt-Madenköy bakır cevherinin flotasyon yöntemi ile 

zenginleştirilmesinde karot örneklerinin mineralojik içeriğinin başlıca kalkopirit ve piritten 

oluştuğunu, ayrıca az miktarda sfalerit, galen, hematit, limonit ve kuvars minerallerini içerdiğini 

belirlemiştir. Çalışmada, % 28 oranında bakır içeren konsantre elde etmek için, toplayıcı cinsi ve 

miktarı ile öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisini belirlemiştir. Yapılan deneylerde; pirit 

devresinde KAX (Potasyum Amil Ksantat) ve çamyağı kullanılırken, kalkopirit devresinde KEX 

(Potasyum Etil Ksantat), Aerophine 3418 A (Sodyumizobutildithiofosfin), Aerofloat 211 

(Sodyumizopropildithiofosfat) ve MIBC (Metil izobütil karbinol) kullanmıştır. Sonuç olarak,  en 

uygun toplayıcının 90 gr/t oranında dithiofosfin kökenli Aero 3418 A olduğunu ve cevher serbestleşme 

boyutunun 43 μm olduğunu belirlemiştir. 

 

Ceylan ve Bulut (2016) yaptıkları çalışmada, Siirt Maden köyden aldıkları bakır cevherini flotasyonla 

zenginleştirmişlerdir. Yazarlar, bakır tenörünün %20 civarında, çinko içeriğinin ise %4’ün altında 

olduğu bir konsantre elde etmeyi hedeflemişlerdir. Farklı oranlarda denedikleri üç kolektörden 

(Aerophine 3418-A, KEX, Aerofloat 211) Aerophine 3418-A’nın olduğunu belirlerken, köpürtücü 

olarak MIBC kullanmışlardır. Bastırıcı olarak; kostik nişasta, sodyum meta bisülfit, sodyum silikat ve 

çinko sülfatın etkisini incelemişlerdir. Deneyler sonucunda, malzemenin %87’sinin 53 µm nin altında 

olduğu öğütme koşullarında en iyi sonuçları almışlardır. Ayrıca, sodyum meta bisülfitin bakır 

konsantresindeki çinkoyu uzaklaştırmak için en iyi bastırıcı olduğunu ileri sürmüşlerdir.  
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Dijital kamera kullanarak köpük görüntüsü ile flotasyon performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

Ekmekçi ve Şahin (2006), Küre bakır cevheri üzerinde yaptıkları deneylerde, Deneylerde hava hızının, 

köpürtücü dozajının ve köpük yüksekliğinin flotasyon verimine olan etkisini incelemişlerdir. Hava 

hızının artmasıyla konsantrenin bakır veriminin arttığını ancak tenörünün düştüğünü, kabarcık hızının 

ve alanının ise arttığını bildirmişlerdir. Köpük yüksekliğinin artmasıyla birlikte bakır veriminin 

azaldığını ancak tenörünün arttığını, kabarcık hızı azalırken kabarcık alanının arttığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, köpürtücü miktarı arttırıldığında bakır veriminin arttığını ve tenörünün düştüğünü, kabarcık 

alanı azalırken, kabarcık hızının arttığını bildirmişlerdir. Yazarlar, kabarcık hızıyla flotasyon 

arasındaki uyumlu ilişki sayesinde flotasyon performansının kontrol edilebileceğini ileri sürmüşlerdir.  

 

Miskovic 2011’de yaptığı doktora çalışmasında, pilot ölçekli bir flotasyon devresinde gerçekleştirdiği 

hidrodinamik ve metalurjik testler ile flotasyon hücrelerinin performansını etkileyen en önemli 

parametrelerden biri olan kabarcık boyutunu belirlemeye çalışmıştır. Ayrıca flotasyon başlığının 

(rotor) tasarımının kabarcık oluşumu üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yazar, havalandırma hızının 

köpük oluşumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür. 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü laboratuarındaki 1 lt hacimli, 

havalandırma ve karıştırma ünitesi içeren Denver D12 tipi flotasyon hücresinde kesikli flotasyon 

deneyleriyle gerçekleştirilmiştir. Flotasyon makinesine hava akışı sağlamak amacıyla manometre ve 

debimetre ile hava akımı takip edilen hava kompresörü kullanılmıştır.  

 

Bakır cevheri laboratuarda flotasyon prosesi ile zenginleştirilirken; bakır örneklerinin alındığı Siirt 

Madenköy flotasyon tesisinde kullanılan kimyasallar, daha önce bu cevherle yapılan çalışmalarda elde 

edilen optimum kollektör ve köpürtücü miktarları, pH, katı-sıvı oranı, cevher boyutu, kıvamlandırma 

süresi, köpük alma süresi ve karıştırma hızı faktörleri sabit tutulmuş, kompresöre bağlanan hava 

debimetre ile akış hızı; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lt/dakika olacak şekilde değiştirilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Kullanılan bakır cevherin orijinal halinin, flotasyonla zenginleştirilmiş konsantrenin ve flotasyon 

artığının, çeker ocak içinde kral suyu ile çözme işlemi gerçekleştirilmiş, daha sonra Atomik 

Absorbsiyon Spektrofotometresinde bakır analizleri yapılmıştır. Örneklerin, Kimyasal içeriğinin 

belirlendiği XRF analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Orijinal bakır örneğine ait XRF analiz sonuçları 

 

Elementler 

Örnek % CuO % Fe2O3 % SiO2 % P2O5 % SO3 

Orijinal 
4.455 

% Cu=2,97 
19.65 2.06 0.08 69.65 

 

Örnek % K2O % TiO2 % CaO % ZnO % PbO 

Orijinal 0.34 0.74 1.51 1.41 0.105 

 

En iyi sonuçların elde edildiği 3 lt/dakika hava akış hızı ile yapılan flotasyon deneyinde elde edilen 

konsantrenin kimyasal içeriğinin belirlendiği XRF analiz sonuçları Tablo 2’de, atığın kimyasal 

içeriğinin belirlendiği XRF analiz sonuçları ise Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 2. 3 lt/dk hava akış hızı ile yapılan flotasyon deneyinde elde edilen  konsantreye  ait  XRF 

               analiz sonuçları 

Elementler 

Örnek % CuO % Fe2O3 % SiO2 % P2O5 % SO3 

Orijinal 
11.76 

% Cu=7,84 
16.78 1.18 0.15 65.27 

 

Örnek % K2O % TiO2 % CaO % ZnO % PbO 

Orijinal 0.12 0.31 1.55 2.71 0.17 

 

Tablo 3. 3 lt/dk hava akış hızı ile yapılan flotasyonda elde edilen atığa ait XRF sonuçları 

          
Elementler 

Örnek % CuO % Fe2O3 % SiO2 % P2O5 % SO3 

Orijinal 
1.29 

% Cu=0,86 
21.98 2.61 - 69.23 

 

Örnek % K2O % TiO2 % CaO % ZnO % PbO 

Orijinal 0.31 0.94 2.35 1.19 0.10 

 

Hava akış hızı; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lt/dk olacak şekilde ayarlandıktan sonra; elde edilen konsantrelerin ve 

atıkların bakır oranları belirlenmiştir. Flotasyon deneyleri sonucunda elde edilen konsantre ve atıklara 

ait bakır yüzdeleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Flotasyon deneylerinde elde edilen konsantre ve atıkların bakır yüzdeleri 

 

 2  

lt/dk 

3  

lt/dk 

4  

lt/dk 

5  

lt/dk 

6  

lt/dk 

7  

lt/dk 

8  

lt/dk 

Konsantre 

(% Cu) 
6,60 7,84 7,78 7,71 7,52 7,38 7,05 

Atık 

(% Cu) 
0,99 0,86 0,89 0,90 0,90 0,92 0,93 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıda listelenmiştir; 

 

 Bakır içeriği % 2,97 olan orijinal numune üzerinde gerçekleştirilen kaba flotasyon deneyleri 

sonucunda, en yüksek oranda bakır zenginleştirme 3 lt/dk hava akış hızında elde edilen konsantrede 

elde edilmiştir.  

 XRD analizleri sonucunda çalışılan cevherde başlıca kalkopirit, pirit ve markazit minerallerinin 

bulunduğu belirlenmiştir. Literatürde, ince kesitler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bu 

minerallere ek olarak; sfalerit, galen, hematit, limonit, kalsit ve kuvars minerallerinin de bulunduğu 

bildirilmiştir (Ceylan ve Bulut, 2016). 

 Kaba flotasyon deneyleri sonucunda elde edilen (3 lt/dk hava akış hızı ile elde edilen) konsantrede 

kalkopirit miktarı artarken atıkta bu miktar azalmıştır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre konsantrenin 

bakır oranı % 7,84 iken bu oran atıkta % 0,86 olarak belirlenmiştir. 

 1 lt/dk hava akış hızında sağlıklı veriler elde edilememiştir. Hava akış hızının 3 lt/dk’dan sonraki 

artışlarda konsantredeki bakır miktarlarında düşüşler meydana gelmiştir. 

 Çalışma sonucunda hava akış hızının flotasyon verimini etkileyen köpük boyutu üzerindeki en önemli 

etmenlerden biri olduğu belirlenmiştir. İleriki çalışmalarda köpük boyutunu etkileyen, havanın sisteme 

veriliş şeklinin (hava verme açısı ve nozul büyüklüğünün) köpük boyutuna etkisinin araştırılması 

hedeflenmektedir. 
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ÖZET 

Jeotermal suların kimyası; dolaşım sağladıkları ortamlardaki kayaçlarla olan etkileşimleri, bu 

etkileşimin süresi ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla su kimyası jeotermal akışkanın 

kökeni hakkında bilgi verir. Bu çalışmada, Van Gölünü çevreleyen jeotermal su kaynaklarının 

potansiyeli vurgulanarak kimyasal analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bu kaynaklar; Erciş–Zilan, 

Çaldıran–Ayrancı, Çaldıran–Buğulu, Gürpınar–Yurtbaşı, Çaybağı-Özalp ve Tatvan-Nemrut sıcak su 

kaynaklarıdır.  Bu jeotermal kaynakların yaklaşık debileri ve sıcaklık değerlerine bakıldığında 

debilerinin 1 ile 18 l/sn, sıcaklıklarının ise 25 ile 98 oC aralığında değiştiği görülmüştür. Suların 

kimyasal analizleri incelendiğinde ise, pH değerlerinin en düşük 6,2 değeri ile Nemrut Dağı kaynağı 

ile en büyük Zilan ZG-1 kuyusundaki 7,92 değeri arasında değiştiği, anyon ve katyon değerlerinin de 

oldukça değişken olduğu görülmektedir. Bu kapsamda dikkati çeken bileşenlerin değerleri; Na+ için 

24 ile 858 mg/l, B için 1.8 ile 76.9 mg/l, HCO3
- için 715 ile 1478 mg/l, SO4

2- için 9.5 ile 565 mg/l, Cl- 

için ise eser miktarla 1825 mg/l arasında bulunmaktadır. Tüm bu zengin anyon ve katyon içeriği 

sayesinde de jeotermal suların iletkenlik değerleri 1201 ile 7200 µmho/cm arasında değişmektedir. 

Sıcak su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre ve Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AİH) 

sınıflamasına göre bu sular, anyonları bakımından Cl-, HCO3
-, SO4

2-, katyonlarına göre ise bor ve silis 

içeren Sodyumlu sıcak sular olarak sınıflandırılmıştır. Bu kaynaklar, merkezi ısıtma, seracılık, termal 

turizm ve elektrik enerjisi üretimi projelerine cevap verebilecek düzeyde yüksek potansiyele sahiptir. 

Bu suların kullanım sonrasında, çevredeki yer altı ve yüzey suları üzerinde olumsuz etkilerinin 

olmaması için alıcı ortama doğrudan verilmeyip, reenjekte edilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:     Su kimyası,  Su-kayaç etkileşimi, Jeotermal,  Van Gölü     

 

ABSTRACT 

Chemistry of geothermal spring waters varies depending on the interaction with rocks, duration of this 

interaction and ambient temperature in the subsurface environments they circulating. Therefore, water 

chemistry gives information about the origin of geothermal fluid. In this study, the results of chemical 

analysis of geothermal water resources surrounding Lake Van and its potential are given. These 

resources are Erciş–Zilan, Çaldıran–Ayrancı, Çaldıran–Buğulu, Gürpınar–Yurtbaşı, Çaybağı-Özalp 

and Tatvan-Nemrut geotermal springs. When the flow rates and temperature values of these geothermal 

springs are examined, it is seen that their flow rates vary between 1-18 lt/sec and their temperatures 

range between 25-98 oC. When the chemical analyzes of the waters are examined, it is seen that the pH 

values vary between the lowest 6.2 value and the value of 7.92 in Nemrut Mountain source and the 

largest Zilan ZG-1 well. In this context, the values of the striking components; 24 to 858 mg / l for Na+, 

1.8 to 76.9 mg / l for B, 715 to 1478 mg / l for HCO3
-, 9.5 to 565 mg / l for SO4

2- and trace amounts to 

1825 mg / l for Cl-. Thanks to all these rich anion and cation contents, the conductivity values of 

geothermal waters vary between 1201 and 7200 µmho/cm. 
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According to the results of chemical analysis of geothermal spring water samples and according to 

International Classification of Hydrogeologists (ECHR), these waters were classified as Sodium hot 

waters containing boron and silica according to their anions in terms of Cl, HCO3, SO4. These resources 

have high potential to meet the needs of central heating, greenhouse, thermal tourism and electric power 

generation projects. After use, these waters should not be directly injected into the receiving 

environment in order to avoid any negative effects on the groundwater and surface waters in the 

environment. 

 

Keywords: Water chemistry, Water-rock interaction, Geothermal, Van Lake 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de 1960'lı yıllardan bu yana sıcaklıkları 20-287oC arasında 230 adet jeotermal saha 

keşfedilmiştir. Bu keşifler ile Türkiye jeotermal ısı potansiyeli bakımından Dünyanın 7. Avrupa'da 

ise 1.sırada yer almaktadır. Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasında yer almakta iken, ne yazık ki bu 

kapasitesinin sadece % 2-3’ünü kullanabilmektedir (Hepbasli, 2003). Van gölü ve çevresinde bilinen 

6 ayrı jeotermal alan bulunmaktadır (Şekil 1). Bölgede neotektonik dönemde başlayan volkanizma 

faaliyetleri aktivitesini, Kuvaterner ortalarına kadar sürdürmüştür. Tendürek Dağı'nda fümerol 

çıkışları halen devam etmektedir. Bölgedeki suların ısınması genç volkanik faaliyetlere bağlı olarak 

gerçekleşmektedir (Öngür T. ve diğ., 1974).  

 

 
Şekil 1. Van Gölü çevresindeki jeotermal su kaynaklarını gösterir harita 

 

1.1. Erciş-Zilan Jeotermal Alanı  

Van-Erciş Jeotermal alanı Van İli'nin yaklaşık 130 km kuzeyinde yer alır. Sıcak su kaynaklarının ve 

sondaj alanının bulunduğu Taşkapı Mevkii 1/25.000 ölçekli Karaköse J50-b3 Paftası'nda yer almakta 

olup, Erciş İlçe Merkezi'nin yaklaşık 30 km kuzeyinde, Hasanabdal köyünden Şorköy’e kadar uzanan 

2072 hektar gibi geniş bir alana yayılmıştır (Şekil 2).  

 

Bölgenin jeolojik istifinde en altta Paleozoyik yaşlı metamorfik kayalar bulunmaktadır. Paleozoyik 

yaşlı metamorfiklerin üzerine Senozoyik başlarında oluştuğu sanılan, tartışmalı Eosen yaşlı Gergili 

Formasyonu gelir. Eosen yaşlı Gergili Formasyonu üzerine Miyosen yaşlı volkanik ve tortul kayaçlar 
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gelmektedir. En üstte ise Holosen yaşlı yamaç molozları yer almaktadır (Karamanderesi ve diğ., 1984). 

Erciş (Zilan Vadisi) jeotermal sistemi derinlere süzülen sular, yüzeye yaklaşan magma faaliyetleri ile 

ısındıktan sonra Granodiyoritler ve kırıklı, çatlaklı özellik gösteren volkanikler içerisinde 

depolanmaktadır. Daha sonra bu sular bölgede hakim olan kuzey-güney ve onları kesen doğu-batı 

yönlü tektonik hatlar boyunca yükselmekte ve yayılmaktadır. 

 
Şekil 2. Erciş-Zilan jeotermal alanının jeolojik haritası (Karamanderesi ve diğ. (1984)’den 

değiştirilerek) 

 

Bölgede tektonik hatlara bağlı olarak birçok doğal çıkışlar görülür. Zilan Vadisi'nde jeotermal amaçlı 

olarak bugüne kadar ZG-1 (394.20 m), ZD-1(1127.7 m), ZG-2 (490 m) ve ZG-3 (264.70 m) kuyuları 

olmak 4 farklı lokasyonda sondaj yapılmıştır. Kuyulardaki üretim artezyen şeklindedir. ZG-1 40 l/s 

debide 80°C kuyu ağzı çıkış sıcaklığında, ZD-1 104.92°C  kuyu dibi sıcaklığında, ZG-2 kuyusunda 4 

l/s debide 92°C kuyu ağzı çıkış sıcaklığında, ZG-3 kuyusunda 22 l/s debide 98°C kuyu ağzı çıkış 

sıcaklığında devamlı jeotermal akışkan elde edilmektedir (Ertürk, 2002; Ölmez ve Güner, 1989). 

 

1.2. Özalp-Çaybağı Jeotermal Alanı 

Çaybağı jeotermal sahası Türkiye - İran sınırındaki Kapıköy Karayolu üzerindeki Çaybağı Köyü'nün 
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3 km uzağında bulunmaktadır (Şekil 3). Sahada jeolojik olarak kumtaşı, kiltaşı ve silttaşından oluşan 

Siluriyen-Devonien yaşlı Yüksektepe formasyonu bulunur. Üst Kretase yaşlı ofiyolitik melanj 

serpantinleşmiş harzburjit, piroksenit, peridodit ve gabrolardan oluşmuştur. Şehittepe formasyonuda 

ofiyolitik kayaçlardan meydana gelmiştir. Senozoyik, Oligosen-Miyosen yaşlı Mendikdere 

formasyonu ile başlar. Bu birimi Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Saray formasyonu uyumsuız olarak örter. 

Bazaltlardan oluşan Üst Pliyosen Çaybağı volkanitleri Saray formasyonu üzerinde yer alır. Kuvaterner 

yaşlı alüvyon en genç birimdir (Açıkgöz ve Manav, 2004; Hamut ve diğ., 2004). 

 

Sahadaki jeotermal su kaynakları yaklaşık olarak D-B uzanımlı sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay 

üzerinde yer almaktadır. Bu faya büyük bir açı ile bağlanan yaklaşık K-G yönlü bir kırık, boşalım 

yapan sıcak su kaynağına kadar uzanmakta, bu kaynağın hemen güneyinde ise muhtemelen bu kırığa 

bağlı olarak gaz çıkışları gözlenmektedir. Gaz çıkışları sahada aktif bir hidrotermal sistemin varlığının 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sıcak akışkan Silüriyen ve Devoniyen yaşlı kırıntılılarla temsil 

edilen Yüksektepe ve resifal kireçtaşları ile temsil edilen Ziyarettepe formasyonlarının dokanağından, 

doğrultu atımlı fay ile yukarıda bahsedilen kırığın kesim yerinden boşalım yapmaktadır (Açıkgöz ve 

Manav, 2004; Hamut ve diğ., 2004). 
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Şekil 3. Çaybağı-Özalp jeotermal alanının jeolojik haritası (Açıkgöz ve Manav (2004)’den 

değiştirilerek) 

 

Sahadaki kaynak suyun sıcaklığı 61oC olup, MTA tarafından açılan VS-1 sondajından 452 metre 

derinlikte 30 l/s debide 87oC sıcaklıkta termal su elde edilmiştir. 

 

1.3. Çaldıran- Ayrancı Jeotermal Alanı 

Ayrancı jeotermal sahası Van-Çaldıran-Doğubeyazıt E-99 karayolunun hemen yanında Çaldıran’a 2 

km uzaklıkta yer almaktadır (Şekil 4). Jeolojik anlamda Şengör (1980)’ün tanımladığı, Türkiye’nin 

beş tektonik bölgesinden birisi olan ve denizden ortalama olarak yaklaşık 2000-2500 m yükseklikte, 

kıtasal çarpışma ile başlayan Neotektonik dönemde plato morfolojisi kazanmış Doğu Anadolu 

Yüksek Platosu’nda yer alan Ayrancılar (Çadıran/VAN) jeotermal sahasında MTA Genel Müdürlüğü 

tarafından 2001 yılında yapılan jeolojik etüt ve hidrokimya çalışmaları (Açıkgöz ve diğ., 2009) ve 

2002 yılında yapılan jeofızik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ayrancı ve yakın çevresinde en altta Üst Miyosen yaşlı Alikelle dağı volkanitleri yer almaktadır. 

Birimi Pliyosen yaşlı Bemraz dağı volkanitleri uyumsuz olarak örter. Tüm birimlerin üzerinde 
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Kuvaterner yaşlı Tendürek volkanitleri, treverten ve alüvyon bulunmaktadır. (Açıkgöz ve Manav, 

2004). 

 
Şekil 4. Çaldıran-Ayrancı jeotermal alanının jeolojik haritası (Açıkgöz ve Manav (2004)’den 

değiştirilerek) 

 

Sahada bir adet araştırma sondajı 575 m’de tamamlanmış, ilk üretim değerleri olarak, 3 l/sn debide 

(artezyen) ve 83 °C sıcaklıkta akışkan üretimi sağlanmıştır. Kuyuda kompresörle sağlanan üretim 

debisi ise 15 l/sn (gayzerli) olup sıcaklık 83 oC’dir (Mert, B.A., Bintepe, A., 2009). 

 

1.4. Çaldıran- Buğulu Jeotermal Alanı 

Çaldıran Buğulu jeotermal alanı Kilimli Köyü’nün 1 km kuzeyinde yer almaktadır. Alandı altta Üst-

Kretase-Paleosen yaşlı Şehittepe grubuna ait Mehmetalan peridotitleri, Beyaslan gabroları ve İmansız 

Dere gablolarından oluşan bilim bulunmaktadır. Eosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı,  kiltaşı, silttaşı ve 

kireçtaşlarından oluşan Esengül flişi bu birimi örter. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı piroksen andezit, 

andezit ve aglomera Eosen yaşlı birim üzerinde yer alır. Kuvaterner yaşlı alüvyonlar en genç birimdir 

(Erkanol ve diğ., 1991). Buğulu Joetermal alanında sıcaklıkları yaklaşık 37 °C olan 5 l/sn debili su 

kaynakları mevcuttur (Şekil 5). 

 

1.5. Gürpınar-Yurtbaşı Jeotermal Alanı 
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Yurtbaşı joetermal alanı Van-Hakkari karayolunun yaklaşık 7 km güneyinde Yutbaşı Köyü sınırlarında 

yer almaktadır. Alanda altta Jura-Alt Kretase yaşlı Tozlu tepe formasyonu bulunmaktadır. Üst Kretase 

yaşlı Yüksekova grubuna ait Yaylacık formasyonu ve Yaylacık formasyonu kireçtaşı üyesi bu birimin 

üzerinde yer alır. Kırıntılı kayaçlarla kireçtaşlarından oluşan Yedisalkım Formasyonu ve Pleyistosen-

Pliyosen yaşlı Büyükçay formasyonu istifi devam ettirilir. Tüm bu birimleri Kuvaterner  yaşlı traverten 

ve alüvyonlar örtmektedir (Acarlar ve Türkecan, 1986). Bu alanda sıcaklığı 25 °C olan 1,5 l/sn debili 

Seyhan sıcak su kaynağı olarak isimlendirilen yüzey çıkışları mevcuttur (Şekil 6). 

 

 
Şekil 5. Çaldıran-Buğulukaynak jeotermal alanının jeolojik haritası (Erkanol ve diğ., (1991)’den 

değiştirilerek) 
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Şekil 6. Gürpınar-Yurtbaşı jeotermal alanının jeolojik haritası (Acarlar ve Türkecan (1986)’ dan 

değiştirilerek). 

1.6. Tatvan– Nemrut Jeotermal Alanı 

Nemrut jeotermal sahası Bitlis İli Tatvan İlçesi’ne 12 km uzaklıkta Nemrut Kraterinde yer almaktadır. 

Sahaya ait jeolojik bilgiler Can ve Ünlü (1982; 1983)’den alınmıştır. Yörede Senozoyik yaşlı Nemrut 

volkanizması Bitlis masifi kayaçlarını örter. Volkanizma ürünleri fenolatitik obsidyen, fenotrakitik 

obsidyen, gevşek yapılı pomza ve genç fenotrakitik obsidyen ile temsil edilir. Yamaç molozları en 

genç oluşuklardır. Genel kırık doğrultuları D-B, KD-GB ve KB-GD’ dir. Bölgede temeli oluşturan 

Bitlis masifine ait gnays ve mermerler  rezervuar kaya olabilecek niteliktedir (MTA, 2005). Nemrut 

dağı çevresinde sıcaklıkları 46 - 59.5 °C olan iki adet sıcak su kaynağı vardır (Şekil 5). 
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Şekil 7. Tatvan-Nemrut jeotermal alanının jeolojik haritası (Can ve Ünlü (1982)’ den değiştirilerek). 

 

2. JEOTERMAL SU KAYNAKLARININ KİMYASAL ANALİZLERİ 
Van Gölünü çevreleyen sıcak suların kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. (MTA, 2005) 
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Sıcak su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre ve Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AİH) 

sınıflamasına göre bu sular, anyonları bakımından Cl-, HCO
3

-, SO
4

2-'lı katyonlarına göre ise bor ve 

silis içeren Sodyumlu sıcak sular olarak sınıflandırılmıştır. Jeotermal kaynakların MTA tarafından 

belirlenen kimyasal özellikleri Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 1: “Kıta İçi Su 

Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri” I. Sınıf sular ile kıyaslandığında;  pH, SO4
2-, F-, NO2

-

-N açısından sınır değerlerin aşıldığı; Na+, NH4
+-N, As, B, Cl- açısından çok yüksek oranlarda aşıldığı 

görülmüştür. Bu suların kullanım sonrasında hiçbir işlem uygulanmadan alıcı ortama verilmesi 

sonucunda, çevredeki yüzey ve yer altı suları üzerinde olumsuz etkilerinin olması kaçınılmazdır. 

 

3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Jeotermal kaynaklar enerji sektöründen, tarım, hayvancılık ve sağlık sektörüne kadar birçok alanda 

kullanılmaktadır. Van Gölü çevresindeki 98 oC’ ye kadar varan sıcaklıklardaki jeotermal akışkan 

Çizelge 1’de verilen fizikokimyasal özelliklerine göre oldukça geniş bir yelpazede kullanım olanağı 

sunmaktadır (Lindal, 1992). Çaldıran ilçesinde hali hazırda 34 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 

120 kilometre boru döşenerek jeotermal su ile ısıtılan ve 50 çalışanı ile ilk meyvelerini vermeye 

başlayan sera kurulmuştur. Bu türden bir yatırım Özalp-Çaybağı, Erciş-Zilan jeotermal alanlarında da 

yapılabilir. Çaldıran İlçesindeki kaynaklar seranın yanında kent sığınmacılığı içinde oldukça uygun 

kapasite ve konumdadır. Ayrıca yapılan araştırmalar Van İlinin temel ekonomik kalkınma göstergesini 

olumluya çevirecek ana sektörün turizm olacağı yönündedir (Alaeddinoğlu, 2006). Sağlık turizmi 

içerisinde değerlendirilen termal turizm günümüzde oldukça önemli bir turizm çeşidi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Sağlık Bak, 2017). Van İli sahip olduğu zengin termal su kaynakları ve sağlık turizmine 

uygun iklim ve coğrafi şartları ile ayrıcalıklı bir konumdadır. Maalesef şu ana kadar bu imkânlardan 

yeterince faydalanamamıştır. 

 

Bu sular kimyasal içerikleri açısından kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 

 Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve 

Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak  Sular) 24 saatlik kompozit numunelerin sıcaklığının 35 oC’den 

düşük olması gerektiği yazmaktadır. Tüm jeotermal kaynakların kullanımı sonrası atık ısı nedeniyle 

çevrede olumsuz etkilerin oluşmaması için deşarj edilecek suyun sıcaklığına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 Jeotermal kaynakların MTA tarafından belirlenen kimyasal özellikleri, SKKY I. Sınıf suların sahip 

olması gereken değerlerin;  pH, SO4
2-, F-, NO2

—N açısından üzerinde olduğu; Na+ açısından 2 ile 20 

kat, NH4
+-N açısından bazı kuyularda 10 kat, As açısından iki kuyuda 25 ve 45 kat, B açısından 2 

ile 204 kat, Cl- açısından 21 ile 73 kat arasında aşıldığı belirlenmiştir. Bu suların kullanım 

sonrasında, çevredeki yer altı ve yüzey suları üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması için alıcı 

ortama verilmemesi gerekmektedir. 

 Jeotermal suların kimyasal analizleri dışında, bakteriyolojik ve radyoaktivite analizlerinin de 

izlenmesi, çevresel olarak olumsuz bir etkinin oluşmaması açısından iyi olacaktır. 

 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu madde 14- 4. bendinde; “Ruhsat 

sahibi, kullanım sonrası açığa çıkacak akışkanı çevre limitlerini dikkate alarak deşarj edebilir. 

Akışkan içeriği çevre limitlerine göre deşarja izin vermiyorsa reenjekte etmekle yükümlüdür. Ancak 

formasyonun fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle reenjeksiyonun gerçekleşmediğinin MTA 

tarafından onaylanması halinde, çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler alınarak deşarj yapılır.” 

denilmektedir. Ayrıca, 25687 sayılı resmi gazetede 2018 yılında yayımlanan SKKY’deki değişik 

son fıkra:RG-13/2/2008-26786; Yeraltından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli 

amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının debisi 10 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı 

formasyona reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere 

işletme ruhsatı verilemez. Ancak, reenjeksiyonun mümkün olmadığının bilimsel olarak ispatlanması 

hâlinde; alıcı ortama deşarj edilecek olan suların içerisinde çözülmüş hâlde bulunan mineral ve 
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elementlerin miktarlarının belirlenmesi için yapılacak jeokimyasal analizlerin sonucuna göre 

Bakanlıkça belirlenecek deşarj standartları esas alınarak izin verilebilir, denilmektedir. Bu durumda, 

Van gölünü çevreleyen tüm jeotermal suların (Gürpınar Yurtbaşı hariç) kullanım sonrasında alıcı 

ortama direk verilmeyip, jeotermal kaynağa reenjekte edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu  çalışma bitki izleme tekniklerinden  yararlanarak  pamukta  bitki gelişimini  takip  etmek   amacıyla  

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında tesadüf blokları deneme 

desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede materyal olarak GW- Teks pamuk çeşidi 

kullanılmıştır. Çalışmada bitkilere ideal gelişme, yetersiz gelişme ve aşırı gelişme koşulları sağlanmış 

ve 7 hafta süresince bitki gelişimi takip edilmiştir. İdeal gelişme parsellerine önerilen normal su ve 

gübre düzeyi uygulanırken, yetersiz gelişme (stres) parsellerine su ve azotlu gübre 1/2 oranında 

azaltılarak uygulanmış, aşırı gelişme parsellerine ise su ve azotlu gübre 1/2 ilaveli olarak 

uygulanmıştır. Çalışmada bitki izleme parametrelerinden bitki boyu, bitkide boğum sayısı, boy/nod 

oranı, 1. pozisyon en üst beyaz çiçek üzeri boğum sayısı (NAWF değeri), en üst 5 boğum uzunluğu 

(L5N), en üst 5 meyve dalında 1. pozisyon meyve tutumu, en üst 5 meyve dalında 1. pozisyon koza 

tutumu incelenmiştir. Gözlemler bitkinin çiçeklenme döneminden itibaren 7 hafta süresince (10, 17, 

24, 31 Temmuz, 7, 14, 21 Ağustos) alınmıştır.  

Çalışmada ideal ve aşırı gelişme koşullarının benzer değerler gösterdiği, stres koşullarında ise daha 

düşük değerlerin elde edildiği görülmüştür. İdeal ve aşırı gelişme koşullarında bitki boyu, bitkide 

boğum sayısı ve boy/nod oranında 3. haftadan itibaren (24 Temmuz) artış olduğu,  NAWF değerinin 

ve en üst 5 boğum uzunluğu (L5N) değerinin 4. haftadan itibaren (31 Temmuz) azaldığı görülmüştür. 

En üst 5 meyve dalında 1. pozisyon meyve tutumu 3. haftadan (24 Temmuz) sonra azalırken, en üst 5 

meyve dalında 1. pozisyon koza tutumu ise 3. haftadan sonra artış göstermiştir. Çalışmada su ve gübre 

uygulamalarının bitkide 3. haftaya  (24 Temmuz) kadar olan bitki gelişimini önemli düzeyde etkilediği 

görülmüştür.  
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Farklı çeşitlerle bitki izleme tekniklerinden yararlanarak daha detaylı çalışmaların yapılması ve 

özellikle çevresel streslerden kaynaklanan tarak ve koza dökümünün yakından takip edilmesinde 

önemli katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Bitki izleme, Sulama, Gübreleme, NAWF 

 

 

ABSTRACT  

 

This study was carried out with objective to follow cotton development by using plant monitoring 

techniques. The research was conducted at GAP international Agricultural Research and Training 

Center’s experimental field as Completely Randomized Block Design with four replications. GW Tex 

cotton variety was used as material. In the study plants grown under limited, ideal, and excessive 

growing conditions depends on water (irrigation) and fertilizer amounts. While the ideal water and 

fertilizer levels were applied to the ideal development plots, the limited (stress) plots were applied by 

reducing the water and nitrogen fertilizer by 1/2 ratio, and the excess development plots were applied 

with the addition of water and nitrogen fertilizer by 1/2. In the study plant monitoring parameters such 

as plant height, node number per plant, height/node ratio, nodes above white flower (NAWF), length 

of upper 5 node (L5N), number of first position fruit retention on the upper 5 sympodial branch, number 

of first position bolls on the upper 5 sympodial branch and chlorophyll content (SPAD reading) were 

examined. The observations were taken at flowering stage and lasted during 7 weeks (10, 17, 24, 31 

July, 7, 14, 21 August). 

 

In the study, it was seen that ideal and excessive development conditions showed similar values and 

lower values were obtained under limited conditions. Under ideal and excessive growth conditions, 

plant height, node number per plant and height/nod ratio of the plant increased from the 3rd week (24th 

July) and the NAWF value and the top 5 node length (L5N) values decreased from the 4th week (31 

July). The number of first position fruit retention on the upper 5 sympodial branch decreased after 3. 

weeks (24 July), while number of first position bolls on the upper 5 sympodial branch increased from 

3. weeks. In the study it was seen that irrigation and fertilizer application significantly affected plant 

development until 3th weeks. 
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According to results of this study it was concluded that more detailed studies should be carried out 

with different cotton varieties by using plant monitoring techniques, particularly, it will provide 

significant contribution for monitoring square and boll shedding caused by environmental stresses 

 

Key Words:  Cotton, Plant Monitoring, Irrigation, Fertilization, Nodes Above White Flower     

 

 

 

GİRİŞ 

Bitki izleme teknikleri üreticiye, erken dönemde, vegetatif gelişmeyi artıran veya azaltan uygulamaları 

(örneğin sulama veya azot rejiminin değiştirilmesi, bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanımı, v.b. 

gibi) gerçekleştirmede fikir verir. Üretici genellikle bitkide meydana gelen renk değişimi, solgunluk, 

yapraklarda renk koyulaşması, pörsüme gibi belirtilere göre sulama yapmaktadır. Bu durum, 

çoğunlukla bitkide dengesiz gelişmeye ve kimi olumsuzluklara neden olmaktadır. Aşırı gübre ve su 

uygulanan bitkiler vejetatif olarak hızlı gelişerek, hasat döneminde yeterli olgunluğa gelememekte, bu 

dönemde vejetatif gelişimini devam ettirmektedir. Bu nedenle de generatif gelişimini 

tamamlayamamakta ve bunu verime yeterince yansıtamamaktadır. Olumsuz iklim koşulları ve hasat 

öncesi erken gelen sonbahar yağışlarından da olumsuz etkilenebilmektedir. Yetersiz sulama ve 

gübrelemenin yapılması ise bitkinin hem vejetatif hem de generatif yönden yeterince gelişememesine 

neden olmakta ve bitki büyüme süresini hızlandırarak bu dönemi sonlandırmaya çalışmaktadır. Bu 

nedenle dengeli sulama ve gübreleme bitkinin sağlıklı gelişimi ve istenilen verim ve kalite düzeyine 

ulaşımı açısından önem arz etmektedir.   

 

Dünyada, pamuk için bitki izlemede kullanılan parametrelerin belirlenmesine yönelik birçok çalışma 

yapılmıştır. ABD ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde pamuk tarımında bu uygulamalar pratiğe 

aktarılmış olup, bu amaçla; COTMAN, PMAP, Cottonpro, UA-CMS gibi birçok bilgisayar destekli 

veri tabanı hazırlanmış ve kullanıma aktarılmıştır (Oosterhuis ve ark., 2008; Oosterhuis ve Kerby, 

2008). Günümüzde bunlar üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu 

çalışmalardan elde edilen veriler, yetiştirme bölgelerine ve pamuk çeşitlerine göre değişebilmektedir. 

Silvertooth, 1999, pamukta gübreleme ve sulama gibi kültürel uygulamalarda farklı bitki izleme 

tekniklerinden faydalanılabileceğini, bu izleme tekniklerinden en önemlilerinin 1. pozisyon en üst 

beyaz çiçek üzerindeki boğum sayısı (NAWF) ve bitki boy/nod oranı gibi bitkisel karakterler olduğunu 

bildirirken, Bourland ve ark., 1992, pamuk bitkisinde ana gövde üzerinde bulunan boğum sayısının 
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pamuk bitkisinin gelişme durumunu değerlendirmede en basit ve kolay bir yöntem olarak 

kullanılabileceğini önermişlerdir.   

 

Albers, 1993, bitki izleme ve bitki haritalama ölçümlerinde ilk meyve dalı boğum sayısı, boy/nod oranı, 

meyve tutumu, beyaz çiçek üzeri boğum sayısı (Nodes Above White Flower = NAWF),  çatlamış koza 

üzeri boğum sayısı (Nodes Above Cracked Boll = NACB) değerlerinin alınabileceğini, boy/nod 

oranının bitkinin gelişme gücünü gösterdiğini, bu oranın bitkinin karşılaştığı stresin bir göstergesi 

olduğunu, boğum (nod) sayısının bitkinin yaşını, bitki boyunun da stresin miktarının göstergesi  

olduğunu belirtmiştir.  Kerby ve Hake, 1996, NAWF değerinin bitkide stres birikiminin bir göstergesi 

olduğunu, stresin bir çok durumda su yetersizliğinden kaynaklandığını, çiçeklenme başlangıcından 

sonra bitki gelişimindeki dengeyi gösterme açısından NAWF değerinin HNR (Boy/nod oranı)’ den 

daha güvenilir bir gösterge olduğunu bildirmişlerdir. Bitki boyu, ilk meyve dalı boğum sayısı, ana 

gövdede boğum sayısı, çiçeklenme öncesi ilk pozisyonda döküm oranı, NAWF değeri, boy/nod oranı, 

vegetatif büyüme gücü ve bitki yaprak alanı indeksi gibi bitkisel karakterlerin, bitki izleme teknikleri 

açısından önemli olduğu bildirilmektedir (Marois ve ark., 2004). 

 

Cotman programının pamuğun gelişiminin izlenmesinde kullanıldığı ve bu programın SQUAREMAN 

ve BOLLMAN adında iki bileşenden oluştuğu, SQUAREMAN’in tarak tutumu ve oranını, dökülen 

tarak sayısı ile tutan tarak sayısı bakımından kıyaslamasını yaptığını, bitkinin gelişme gücünü ve 

boğum (nod) gelişimini özetlediğini, BOLLMAN’ın ilk beyaz çiçek üzeri boğum sayısı (NAWF) 

değerini kullandığını, bitki izlemenin ilk çiçeklenme döneminden son etkili çiçeklenme dönemine 

kadar yapıldığını, bu dönemin fizyolojik olgunluk dönemi olan NAWF=5’e kadar olan süreç olduğunu 

(Cochran ve ark., 1997) bildirmişlerdir. 

 

Bu çalışma ile sulama suyu ve gübre miktarına bağlı kısıntılı, ideal ve aşırı gelişme koşulları 

sağlanarak; bitkinin içinde bulunduğu bu koşulların, bitki izleme teknikleri ile belirlenmesi, bitkisel 

karakterlerle ilişkilendirilmesi, optimum bitki yönetimi için bu verilerin kullanılması ve elde edilen 

sonuçların pratikte yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL ve METOD 

Araştırma GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme alanlarında 

2006 ve 2007 yıllarında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. 
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Ekimler 2006 yılında 15 Mayıs tarihinde, 2007 yılında ise 10 Mayıs tarihinde mibzerle yapılmıştır. 

Denemelerde parsel uzunluğu 12 m, parsel genişliği 5.6 m (8 sıralı), sıra arası mesafe 70 cm sabit 

tutulmuş, sıra üzeri mesafe ise 20 cm olacak şekilde seyreltme ile ayarlanmış ve parsellerin sulama ve 

gübrelemeden etkilenmemesi amacıyla, parsel aralarında 2.1 m aralık bırakılmıştır.  

 

Denemede materyal olarak orta geççi gelişme süresine sahip olan GW- Teks pamuk çeşidi 

kullanılmıştır. GW-Teks çeşidi Amerika’da Acala SJ-2 ile GWS-1 çeşitlerinin melezlenmesi ve 

seleksiyonu sonucunda geliştirilen bir çeşit olup, ülkemizde 2002 yılında tescil edilmiştir. Üstün lif 

teknolojik özellikleri yönünden tekstil sanayi tarafından tercih edilen bir çeşittir. Çırçır randımanı % 

40-42 olan çeşidin kozaları iri, bitki boyu kısa, bitki şekli konik olup, hastalığa (fusarium ve 

verticillium) dayanıklılığı yüksektir.   

Denemede 3 farklı yetiştirme konusu yer alarak incelenmiştir.  

 

A) İdeal gelişme parseli (önerilen su ve gübre düzeyi) 

B) Yetersiz (Stres) gelişme parseli (1/2 su ve azotlu gübre kısıntılı) 

C) Aşırı gelişme parseli ( 1/2 su ve azotlu gübre ilaveli) 

 

İdeal gelişme parsellerine 8 kg/da saf fosfor gübre, 16 kg/da saf azotlu gübre uygulanmış, her sulamada 

90 mm/da su verilmiştir. Yetersiz (Stres) gelişme parsellerine 8 kg/da fosfor, 8 kg/da azotlu gübre 

uygulanmış, her sulamada 45 mm/da su verilmiştir. Aşırı gelişme parseline ise 8 kg/da saf fosfor, 24 

kg/da saf azot uygulanmış, her sulamada 135 mm/da su verilmiştir. 

 

İdeal gelişme koşulları uygulanan parsellerde topraktaki faydalı nem % 40’a düştüğünde, topraktaki 

faydalı nemin % 60’ı tüketildiğinde tarla kapasitesine ulaşacak miktarda sulama yapılmıştır. Yetersiz 

(stres) gelişme parsellerinde bu suyun % 50 eksiği; aşırı gelişme parsellerinde ise % 50 fazlası 

uygulanmıştır. Sulamalarda verilen su miktarları su sayacı yardımı ile ölçülmüştür.  

 

Deneme ekimi öncesinde toprak analizi yapılmış ve elde edilen değerler Çizelge 1’de verilmiştir.  Ekim 

esnasında her uygulama için belirlenen azotlu gübrenin yarısı ile fosforlu gübrenin tamamı 20-20-0 

kompoze gübre + triple süper fosfat (TSP) formunda uygulanmış, azotun geri kalan yarısı ise amonyum 

nitrat formunda ilk sulama öncesinde uygulanmıştır.  Deneme yıllarına ait iklim verileri uzun yıllar ile 

kıyaslamalı olarak Çizelge 2’de görülmektedir. 
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 Çizelge 1. Deneme alanına ait toprak analiz sonucu 
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Su İle 

Doymuşl

uk 

(%) 

Tot

al 

Tuz 

(%) 

pH Bitkiler

e 

Yarayışl

ı 

(kg/da) 

Organ

ik 

Madd

e (%) 

Bünye Sını

fı 

Tarla 

Kapasit

esi 

(%) 

Solm

a 

Nokt

ası 

(%) 

    K2
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0-30 79 0.90 7.4

5 

95.

0 

4.5 1.45 20.2

4 

55.0

4 

24.7

2 

C 30.83 23.72 

30-60 78 0.90 7.6

1 

90.

7 

1.5 1.30 26.2

4 

55.0

4 

16.7

2 

C 31.30 23.92 

 

Çizelge 2. Denemenin yürütüldüğü 2006 ve 2007 yılı ile uzun yıllara ait iklim verileri 

Months Ortalama Sıcaklık (ºC) Maksimum Sıcaklık (ºC ) Yağış (mm) 

 2006 2007 Uzun Yıllar 2006 2007 Uzun Yıllar 2006 2007 Uzun Yıllar 

Mart 9.2 8.8 8.2 15.9 14.9 14.2 26.6 55.5 67.9 

Nisan 14.5 10.3 13.8 20.6 10.4 20.3 77.9 88.2 70.5 

Mayıs 19.4 20.6 19.2 27.5 27.6 26.5 38.4 45.5 42.1 

Haziran 28.5 27.2 26.0 37.0 35.2 33.3 - 19.5 6.9 

Temmuz 31.4 31.8 31.0 38.1 39.0 38.3 6.1 - 0.6 

Ağustos 32.6 31.5 30.3 40.9 38.8 38.0 - 0.2 0.4 

Eylül 25.0 25.2 24.8 33.1 34.5 33.2 3.5 - 2.7 

Ekim 17.6 18.2 17.1 25.1 26.9 25.2 104.5 4.7 31.1 

Kaynak: Diyarbakır İli Meteoroloji İşleri Müdürlüğü, 2006-2007. 

 

Denemede gözlemler her parselden ardışık 5 bitkide ve toplamda 60 bitkide alınarak kaydedilmiş ve 

bu değerlerin ortalamaları alınmıştır. Bitki izleme parametrelerine ilişkin gözlem ve ölçümler bitkinin 

çiçeklenme döneminden itibaren fizyolojik olgunluk (cut-out) dönemine kadar haftalık periyotlar ile 7 

hafta boyunca 1. hafta (10 Temmuz), 2. Hafta (17 Temmuz), 3. Hafta (24 Temmuz), 4. Hafta (31 

Temmuz), 5. Hafta (7 Ağustos), 6. Hafta (14 Ağustos) 7. Hafta (21 Ağustos) tarihlerinde alınmıştır.   
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Şekil 1. Denemeye ait görüntü                                     Şekil 2. Bitkide boğum sayısı 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bitki Boyu (cm): Bitki boyu değerlerinin uygulamalara bağlı olarak gösterdiği değişim Grafik 1’de 

verilmiştir. Yetersiz gelişme parseli bitki boyu yönünden en düşük değeri, aşırı gelişme parseli ise en 

yüksek değeri göstermiştir. Stres koşullarında bitki gelişimi süresince bitki boyu yönünden önemli bir 

ilerleme kaydedilemezken, ideal ve aşırı gelişme koşullarında bitki boyunun arttığı, aşırının ideale göre 

biraz daha yüksek değerler gösterdiği kaydedilmiştir.  Aşırı ve ideal gelişme uygulamalarında bitki 

boyu 4. haftaya kadar (31 Temmuz) artış göstermiş, bu tarihten sonra belirgin bir farklılık 

kaydedilememiştir. Denemede materyal olarak kullanılan GW-Teks çeşidinin stres koşullarında 7 

haftalık gözlem süresince maksimum 50-52 cm’ye, aşırı gelişme koşullarında ise 70- 72 cm boya 

ulaşabildiği, hasat öncesi alınan gözlemlerde ise maksimum 83 cm boya ulaştığı gözlemlenmiştir.    

 

      Grafik 1. İdeal, yetersiz ve aşırı gelişme koşullarında bitki boyu değişimi   

 

 
 

 

Boğum Sayısı (adet/bitki): Boğum sayısı değerinin uygulamalara bağlı olarak gösterdiği değişim 

Grafik 2’den izlenebilmektedir. Bitkide ortalama 12 ile 18 arasında boğum sayısı elde edilmiştir. 

Yetersiz gelişme parsellerinde ideal ve aşırı gelişme parsellerine göre daha az sayıda boğum sayısı 

değerleri elde edilirken, ideal ve aşırı gelişme parselleri boğum sayısı yönünden benzer değerler 
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göstermişlerdir. Alınan gözlemlerde 3. hafta (24 Temmuz) tarihinden sonra boğum sayısında artışın 

olduğu ve bu dönemden sonra yetersiz uygulama ile farklılığın arttığı belirlenmiştir. İdeal bir bitkide 

22 ile 24 adet arasında boğum (nod) sayısı olması gerektiği bildirilmektedir (URL-1). Pamuk bitkisinde 

ana gövde üzerinde bulunan boğum sayısının pamuk bitkisinin gelişme durumunu değerlendirmede en 

basit ve kolay bir yöntem olarak kullanılabileceği (Bourland ve ark., 1992) bildirilmiştir.  Silvertooth 

ve ark, 2001, gelişmekte olan bir pamuk bitkisinde, sistemik bir haritalama oluşturmada, bitkinin ana 

gövdesi üzerindeki boğum sayısının tespit edilmesinin önemli olduğunu bildirmişlerdir. 

  

  Grafik 2. İdeal, yetersiz ve aşırı gelişme koşullarında bitkide boğum sayısı değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boy/Nod Oranı (adet/bitki): Bitkide boy/nod oranı yönünden uygulamalar arasındaki farklılıklar 

Grafik 3’de görülmektedir. Boy/nod oranı yönünden ideal ve aşırı gelişme koşullarında paralel bir 

ilerleme kaydedilirken, yetersiz gelişme koşullarında her iki uygulamaya göre daha düşük değerler 

tespit edilmiştir. Boy/nod oranı her üç uygulamada da 3. haftaya kadar yükselme eğilimi göstermiş, bu 

haftadan sonra yetersiz gelişme parselinde azalış,  ideal ve aşırı gelişme parsellerinde ise 5. haftadan 

sonra azalış görülmüştür.  
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   Grafik 3. İdeal, yetersiz ve aşırı gelişme koşullarında bitkide boy/nod oranı değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozisyon en üst beyaz çiçek üzeri boğum sayısı (NAWF değeri): Bitkide 1. pozisyon en üst beyaz 

çiçek üzeri boğum sayısı (NAWF değeri)  yönünden uygulamalar arasında oldukça belirgin farklılıklar 

belirlenmiştir (Grafik 4). İdeal gelişme parselinde hem aşırı hem de yetersiz gelişme koşullarına göre 

daha yüksek NAWF değerleri elde edilmiştir. İdeal gelişme parselinde en yüksek NAWF değeri 4. 

hafta gözlemlerinde 3.0 olarak tespit edilmiştir. Bu haftadan sonra NAWF değerinde azalmanın olduğu 

gözlenmiştir. Bu değerler GW- Teks pamuk çeşidi için elde edilen değerler olup, çeşitten çeşide 

değişebilmektedir.  Chang ve ark., 2003, NAWF tekniğini pamuğun gelişimini ve olgunlaşmasını 

izlemek amacıyla kullandıklarını, çalışmada 3 pamuk çeşidi ve 5 azot dozu kullanıldığını, NAWF = 5 

için gerekli gün sayısının, pamukta ilk toplama yüzdesi, ilk çiçek, ilk koza açma gün sayısı ve kütlü 

pamuk verimi ile yakından ilişkili olduğunu, NAWF 5’in izlenmesinde, sezon boyunca uygulanacak 

azot gübrelemesi vb. yönetimsel uygulamalara karar verilmesinde kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

Bitki izleme parametreleri arasında beyaz çiçek üstü boğum sayısı değerinin bitki izleme tekniği olarak 

etkin şekilde kullanılabileceği Çopur ve Birgül, 2017 tarafından bildirilmektedir. Kerby ve Hake, 1996, 

NAWF değerinin HNR (boy/nod oranı) den daha güvenilir olduğunu bildirmişlerdir.  
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Şekil 3. Bitkide En Üst 1. Pozisyon Beyaz                 Şekil 4. Bitkide NAWF Değeri Tespiti 

   Çiçek Üzeri Boğum Sayısı (NAWF)   

 

  Grafik 4. İdeal, yetersiz ve aşırı gelişme koşullarında bitkide 1. Pozisyon En Üst Beyaz Çiçek 

Üzeri   
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Guinn, 1985, Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk haftasında, bitkinin çiçeklenme 

döneminde 1. pozisyon en üst beyaz çiçek üzeri boğum sayısı (NAWF) değerinin 10 veya 10’dan fazla 

olmasının bitkide herhangi bir stres durumunun olmadığını ve bitkinin iyi gelişme koşullarında 

olduğunu gösterdiğini, bu dönemde NAWF değerinin 8 veya 8’den az olmasının ise bitkinin streste 

olduğunun açık bir kanıtı olduğunu, bu durumda gelişmeyi sınırlayan faktörlerin olabileceğini (sulama, 

toprak tuzluluğu, hastalık veya yabancı ot, vb.) belirtmiştir. 

 

Çalışmada bitkide farklı gelişme koşulları oluşturulmasına rağmen NAWF değeri yönünden 10 gibi bir 

değere ulaşılamamasının nedeni kullanılan çeşit farklılığından kaynaklanmış olabilir. NAWF değerinin 

çeşitten çeşide önemli değişiklik gösterdiği (Bourland ve ark., 2001, Khan, 2003) tarafından 

saptanmıştır. Bölek 2007 ise sulanan ve sulanmayan koşullarda pamuk çeşitlerinin NAWF=5 değeri 

için gerekli gün sayılarının çeşitlere göre farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Albers, 1993 azot 
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eksikliğinin erken fizyolojik olgunluk dönemi cut-out (NAWF=5)’ a neden olabileceğini bildirmiştir.  

NAWF değeri için farklı büyüme ve gelişme özelliğine sahip çeşitlerle çalışılmasının daha uygun 

olacağı anlaşılmaktadır.   

 

En üst 5 boğum Uzunluğu (L5N) (cm): Bitkide en üst 5 boğum uzunluğu değerinin uygulamalara 

bağlı olarak gösterdiği değişim Grafik 5’de görülmektedir. Yetersiz gelişme parseli en üst 5 boğum 

uzunluğu bakımından en düşük değerleri göstermiştir. En üst 5 boğum uzunluğu yönünden aşırı 

gelişme parselinde ideal gelişme parseline göre daha yüksek değerler elde edilmiştir. Her üç 

uygulamada da en yüksek en üst 5 boğum uzunluğu değeri 2. hafta (17 Temmuz) ve 4. hafta (31 

Temmuz) gözlemlerinde kaydedilmiştir. 4. haftadan sonra bu değerlerde azalışların olduğu 

görülmektedir. Aşırı gelişme parselinde en yüksek en üst 5 boğum uzunluğu değeri 25 cm olarak 

belirlenmiştir. En üst 5 boğum uzunluğunun çeşitlere göre değişebileceği Çopur ve Birgül, 2017 

tarafından bildirilmektedir.    

Grafik 5. İdeal, yetersiz ve aşırı gelişme koşullarında bitkide En Üst 5 Boğum Uzunluğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En üst 5 Meyve Dalında 1. Pozisyon Meyve Tutumu:  Bitkide en üst 5 meyve dalında 1. pozisyon 

meyve tutumu yönünden 2. haftaya kadar ideal gelişme parselinden daha yüksek değerler elde 

edilirken, aşırı ve stres parsellerinde ise benzer meyve tutumu gözlenmiştir (Grafik 6).  Her üç 

uygulamada da 2. ile 3. hafta arasında 1. pozisyon meyve tutumu yönünden benzer bir değer elde 

edilmiştir. Bu tarihten sonra 3. hafta ile 4. hafta arasında ilk 5 meyve dalında 1. pozisyon meyve tutumu 

yönünden azalışların olduğu belirlenmiştir. Bu dönemin 24 Temmuz ile 31 Temmuz dönemine geldiği 
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dikkate alındığında iklim koşulları ile ilişkili olabileceği Temmuz ayında artan sıcaklık değerlerinin 1. 

pozisyon meyve tutumunu olumsuz etkilemiş olabileceği varsayılmıştır.  

 

 Grafik 6. İdeal, Yetersiz ve Aşırı Gelişme Koşullarında En Üst 5 Meyve Dalında 1. Pozisyon 

Meyve  

                     Tutumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Denemenin yürütüldüğü 2006 yılında Temmuz ayındaki ortalama sıcaklık değerinin 31.4, maksimum 

sıcaklık değerinin 38.1 °C olduğu, 2007 yılında ise ortalama sıcaklık değerinin 31.8, maksimum 

sıcaklık değerinin 39.0 °C ye ulaştığı tespit edilmiştir. En üst 5 meyve dalında 1. pozisyon meyve 

tutumu yönünden günlük sıcaklık değerlerinin daha etkili olduğu Temmuz ayının sonuna doğru 

sıcaklık değerlerinde yükselişlerin olduğu bilinmektedir. 3. haftadan sonra yetersiz gelişme parselinden 

daha düşük değerler kaydedilirken, ideal gelişme parseli orta düzeyde, aşırı gelişme parseli ise yüksek 

düzeyde değerler göstermişlerdir.  

 

En üst 5 Meyve Dalında 1. Pozisyon Koza Tutumu: Bitkide en üst 5 meyve dalında 1. pozisyon 

koza tutumu yönünden 3. haftaya kadar her üç uygulamada da benzer değerler elde edilirken, bu 

haftadan sonra aşırı gelişme parsellerinde ideal ve yetersiz gelişme parsellerine oranla daha düşük 

değerler elde edilmiştir (Grafik 7). 6. haftadan sonra aşırı gelişme parselinde 1. pozisyon koza tutumu 

yönünden yükselme, yetersiz gelişme parselinde ise azalma saptanmıştır. 
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  Grafik 7. İdeal, Yetersiz ve Aşırı Gelişme Koşullarında En Üst 5 Meyve Dalında 1. Pozisyon 
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Klorofil İçeriği (SPAD değeri): Klorofil içeriği yönünden uygulamalar arasında belirgin farklılıkların 

oluştuğu Grafik 8’ de görülmektedir. Yetersiz gelişme koşullarında (azot ve su stresi) koşullarında 

klorofil içeriği normal ve aşırı gelişme koşullarına oranla daha yüksek değer göstermiştir. En düşük 

değerler tüm ölçümlerde aşırı gelişme koşullarında izlenmiştir. Bu bulgular ışığında stres koşullarının 

klorofil içeriğini (SPAD değerini) yükselttiği söylenebilir. Benzer bulgular Brito ve ark., 2011 

tarafından da bildirilmiştir.  Prabhakar ve ark., 2018, Mosfeq-Ul Hasan ve ark., 2018 su stresinin 

klorofil içeriğini azalttığını bildiren bulguları ile çalışma sonuçları farklılık göstermektedir. Bu 

durumun denemede materyal olarak kullanılan çeşit farklılığı ile klorofil ölçüm zamanı (sulamadan 

önce veya sulamadan sonra) ile ilişkili olabileceği tahmin edilmektedir. Yazdıç ve Değirmenci, 2018 

sulamadan sonra yapılan klorofil ölçümü değerlerinin sulamadan önce yapılan okumaya göre daha 

düşük olduğunu, su miktarındaki azalmanın birim yaprak alanındaki klorofil değerinde artışa yol 

açabildiğini saptadıklarını bildirmişlerdir.  

  Grafik 8. İdeal, Yetersiz ve Aşırı Gelişme Koşullarında Klorofil İçeriği  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sulama ve gübreleme pamukta verim ve kaliteyi etkileyen önemli agronomik uygulamalar olarak 

bilinmektedir. Bu çalışmada sulama ve gübreleme uygulamaları ile ideal, aşırı ve stres koşulları 

oluşturularak bitki izleme parametrelerinden yararlanılmış ve bitki gelişimi takip edilmiştir.  

 

İncelenen özelliklerden bitki boyu, boğum sayısı, boy-nod oranı, en üst 5 boğum uzunluğu, en üst 5 

meyve dalında 1. pozisyon meyve tutumu, en üst 5 meyve dalında 1. pozisyon koza tutumu ve NAWF 

değerlerinin (1. pozisyon en üst beyaz çiçek üzerindeki boğum sayısı) stres koşullarında aşırı ve ideal 

gelişme koşullarına oranla daha düşük değerler göstermiştir. Bitkide klorofil içeriği değerinin stres 

koşullarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En üst 5 meyve dalında birinci pozisyon meyve tutumu 

için 3. ve 4. haftaların en kritik dönem olduğu (24 Temmuz-31 Temmuz) bu dönemde incelemelerin 

önemli olduğu anlaşılmıştır.  

 

Çalışma sonucunda incelenen özelliklerden klorofil içeriği hariç tüm özellikler yönünden aşırı gelişme 

koşullarında elde edilen değerlerin ideal gelişme ve yetersiz gelişme koşullarına göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulguların denemede materyal olarak kullanılan GW- Teks pamuk 

çeşidi için geçerli olduğu, bu değerlerin çeşitten çeşide değişebileceği literatür bulgularının da bunu 

destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Farklı çeşitlerle bitki izleme tekniklerinden yararlanarak daha 

detaylı çalışmaların yapılması ve özellikle çevresel streslerden kaynaklanan tarak ve koza dökümünün 

yakından takip edilmesinde bitki izleme tekniklerinin önemli yarar sağlayacağı sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Üzerinde tartışılan konuların başında, eğitim ve öğretmen eğitimi gelmektedir. Çünkü öğretmen 

eğitimi dinamik bir konudur. Dinamik bir konu olması açısından ilgili süreç gelişerek devam ederse, 

dünyada meydana gelen değişim ve gelişmelerin gerisinde kalmayız. Bu konunun temel amacı daha 

nitelikli ve kaliteli öğretmenler yetiştirmek ve bununla birlikte öğretmen eğitiminin programlarını da 

buna göre geliştirmektir.  

Bu çalışmanın amacı da, mesleğe yeni atanan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları 

problemler konusunda, öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. Çalışma, 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılı güz döneminde Van’da değişik okullarda görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinden toplam on 

öğretmenle (beş erkek ve beş kadın) yürütülmüştür. Bu çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmış ve 

çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış üç adet açık uçlu sorunun yer aldığı görüşme formuyla 

toplanmıştır. Verilerin biçim ve durumlarının çözümlenmesinde içerik analizi ile betimsel analiz 

kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde taşrada görev yapan öğretmenler, ebeveynlerin kendilerini samimi 

bulmadıkları, toplumdan ve çevreden gerekli ilgiyi göremedikleri duygusuna kapıldıklarını 

vurgulamışlardır. Bazı ebeveynlerin, bil hassa okul aile birliği toplantılarında, öğretmenlerin kılık ve 

kıyafetine negatif yaklaşım içinde oldukları gözlemlenmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin yapmış 

oldukları olumsuz tutum ve davranış karşısında sessiz kaldıklarını bu nedenle, sınıf hâkimiyetini 

sağlamada çok yetersiz olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencinin kendilerini hiç takmadığını; olumsuz bir 

şey olduğunda velilerin hep öğretmenleri suçladığını, öğrenci başarısızlığının tek nedeninin öğretmen 

olduğunu söylediklerini, ifade etmişlerdir. Mesleğinin ilk yılında olan öğretmenler, okullarda yapılan 

seminerlerin gereksiz ve zaman kaybı olduğuna inanmaktadırlar. Bulgulardan hareketle yetiştirilecek 

olan öğretmenlere öncelikle ülkenin veya bölgenin örf, gelenek-göreneklerine uygun programların 

okutulması gereklidir. Öğretmenin başarılı olması, bir yerde toplumun değer vermesine de bağlıdır. 

Çünkü öğretmenler toplumlara yön veren ve yönlendiren, toplum insanlarını yetiştirmekle 

sorumlulardır. Çalışmada arzu edilen öğretmen profilinin olmadığı, bunun sebebinin ise toplumun 

temel değer yargılarına uygun eğitim sisteminin olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin sadece 

sınav puanıyla belirlenmesinin yerine gelişime açık, mesleğini, araştırmayı-sorgulamayı seven, en 
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önemlisi mesleğe uygun ve öğrenciye müspet rol model olabilecek öğretmen adaylarının seçilmesi 

önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: öğretmen mesleği, toplum değerleri, fen öğretmeni sorunları 

 

ABSTRACT 

One of the topics discussed is education and teacher training. Because teacher training is a 

dynamic issue. If the related process continues to evolve in terms of being a dynamic issue, we will not 

fall behind the changes and developments that have occurred in the world. The main objective of this 

subject is to train more qualified and qualified teachers and to develop the teacher education programs 

accordingly.  

The aim of this study is to determine the opinions of the newly appointed science teachers about 

the problems they face. The study was conducted with ten teachers (five male and five female) from 

science teachers working in different schools in Van in the fall semester of 2019-2020 academic year. 

This study was designed as a qualitative research and the data of the study was collected through an 

interview form containing three semi-structured open-ended questions. Content analysis and 

descriptive analysis were used to analyze the form and status of the data. 

In the analysis of the data, the teachers working in the countryside emphasized that the parents 

did not find themselves sincere and felt that they did not receive the necessary attention from the society 

and the environment. It has been observed that some parents have a negative approach to the costume 

and dress of the teachers, especially at the meetings of the parents' association. The teachers stated that 

they were silent in the face of the negative attitudes and behaviours of the students and therefore they 

were inadequate in providing classroom dominance. The student never wore them; they stated that 

parents always blame teachers when there is something negative and they say that the only reason for 

student failure is teachers. 

Teachers who are in the first year of their profession believe that seminars in schools are 

unnecessary and waste of time. Based on the findings, it is essential that the teachers to be trained 

should first be provided with programs in line with the customs and traditions of the country or region. 

The success of the teacher depends on the value of the society in a place. Because teachers are 

responsible for educating the people of the society who direct and direct the societies. In the study, it 

was concluded that there is no desired teacher profile and the reason for this is that there is no education 

system appropriate to the basic value judgments of the society. Instead of determining the teachers only 

by exam score, it may be suggested to choose prospective teachers who are open to development, who 

like to have a profession, research-questioning, and most importantly, who are suitable for the 

profession and who can be positive role model for the student. 

Key words: teacher profession, community values, science teacher problems 

GİRİŞ 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri için yetişmiş insan potansiyeli çok önemli bir konuma sahiptir. 

Bunun farkında olan ülkeler, daha kaliteli ve bu kalitenin daha ötesine geçmek için çabalar 

göstermektedirler. Bu çabaların çoğunluğu öğretim programlarının geliştirilmesini, belirlenen eğitim-

öğretimin daha verimli bir şekilde kullanılmasını ve bu hedeflerin üst düzeye ulaşılabilmesi için 

öğretmen eğitimi üzerinde çok yoğunlaşmışlardır (Sözer, 1991). Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Bundan dolayı eğitim-öğretimin hedeflerinin 

gerçekleşebilmesi için en önemli konuların başında nitelikli öğretmen yetiştirme gelmektedir. Bu 

nedenle eğitim ve öğretimin her geçen gün niteliğini yükseltecek ve artıracak öğretmenlere ihtiyaç 

vardır. Ülkemizde ve dünyada sürekli üzerinde tartışılması ve araştırılması gereken bir konu olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Buna eş değer olarak dünyada yeni yaklaşımlar çoğunlukla öğretmen yetiştirme 

programlarında düzenlemeler ve değişiklikler yapılmakla beraber mevcut var olan derslerinde daha iyi 

yapılandırılması üzerine de yoğunlaşmaktadır. Her geçen gün dünya hızlı bir şekilde değişmekle 

beraber insanların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insanlara ihtiyaç artmakta olup ve bunu 

karşılamak içinde nitelikli ve kaliteli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu yaparken de üretilecek 

çözümlerin başında öğretmen yetiştirilme programı gelmelidir (Hurd, 2002). 

Yeni göreve başlayan öğretmenlerin genelinde derslerini laboratuvar ortamında işlemekte sıkıntı 

yaşadıklarını veya sevmedikleri bilinmektedir. Bunun nedeni araç ve gereç kullanma noktasında 

sıkıntılar yaşadığını ve bu sorunu çözebilecek deneyimli öğretmenlerden yardım alma imkanlarının 

olmadığı söylenmektedir. Burada en önemli görev okul yöneticilerine düşmektedir. Okul yöneticileri 

deneyimli öğretmenleri ve yeni göreve başlayan öğretmenler arasında bir çalışma ortamı oluşturarak 

yeni öğretmenlerin okulun ortamına alışmasını ve tecrübelerden yararlanarak daha çabuk adapte 

olmasını sağlamış olur. Ayrıca bazı çalışmalarda okul yöneticileri aktif katılarak, yeni öğretmenlere 

rehberlik yaparak öğretmenlerin performans düzeylerini ve öğretimin verimliliğini artırabilirler 

(Cemaloğlu, 2002; Higginbotham, 1996; Riding & Rayner, 1998). 

Yeni öğretmenlerin mesleklerini sürdürürken karşılaşmış oldukları problemleri, öğretim 

sürecinde kendilerini ne şekilde değerlendirdikleri konusunda düşüncelerinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda yapılan benzer araştırmaların teorik temeli, yeni öğretmenlerin meslekteki 

gelişim düzeylerinin takip edilmesini ve bu konuda bir model geliştiren Fuller ve Bown’dan 

alınmaktadırlar (Çepni, 1996). Öğretmenler bu model de kendi mesleki gelişimlerinde kendilerini 

kabul ettirme ve bununla birlikte öğrencilerinin de daha iyi öğrenmelerini sağlamak için kendilerini 

geliştirmelerini düşünmesi gerektiğini belirtmektedir (Azar ve Çepni, 1999). Yeni göreve başlayan 

öğretmenlerin genelinde bilimsel olmayan öğretim yöntemlerini kullanarak kendilerini kabul ettirmeye 

çalışmaktadırlar. Ayrıca bu basamaklara bağlı olarak da öğretmenlerin meslekleri esnasında karşılarına 

öğretim ile ilgili sorunların çözümünde kullanmış oldukları çözümler ve çözüm önerileri de değişim 

göstermektedir (Erdemir, 2004). 

Öğretmenlerin mesleklerini yürütürken karşılaşmış oldukları sıkıntıları olumlu şekilde 

çözümleyebilmeleri hem sağlıksız hem de deneme yanılma ile yapıldığı için uzun süre almaktadır. 

Bunun yanında öğretmenler, mesleklerinin ilk zamanlarında karşılaşmış oldukları genel sıkıntıları 

bilinmesi durumunda, kısa zamanda çözebileceği ve öğretimleri sürecinde ortak sorunlarının 

çözümüne yardımcı olacak konular incelendiğinde başarılarının artacağına inanılmaktadır (Morgil ve 

Yılmaz, 1999). Ayrıca bu problemlerin çözümünü dikkate alınmadığında bilimsel yöntem olmayan ve 

deneme yanılma yöntemiyle ile öğrencilerin başarısı olumsuz yönde etkilenecektir. Ayrıca fen bilimleri 

öğretim elemanlarının birçoğu, eğitim-öğretim sürecinde okullardaki müfredatını kavramsal olarak ele 

alıp bu konuyu adaylarla birlikte etraflıca tartışmadıkları ve genelde üniversitede ileri düzeydeki fen 

derslerine ağırlık verdikleri bilinmektedir. Öğretmenler atandıkları ilk yıllarında aşırı derecede 

sorunlarla karşılaştıklarını ve ne yapacaklarını bilmemektedirler. Bu da üniversitelerde verilen 

öğretimin gerçek yaşamdan kopuk olduğu anlamına gelmektedir (Çepni ve Akdeniz, 1996).  Bu 

düşüncelerden yola çıkarak problemin çözümü için, 1999 yılında YÖK tarafından eğitim fakültelerinin 

yeniden yapılandırılması ile eğitim fakültesi programlarında standartlaşmaya gidilmiş, ülkemizin her 

fakültesinde ve her bölümünde aynı saat ve kredi ile yer alması karara bağlanmıştır (Yüksel, 2004). Bu 

standart programın en dikkat çeken yönlerinden biri önceki programlara oranla öğretmenlik mesleği 

derslerine, uygulamaya, laboratuvar araç-gerecini kullanmaya daha fazla önem vermesidir. Buna bağlı 

olarak da öğretmenlerin iyi düzeyde öğretmenlik formasyonuna sahip olmaları beklenmektedir. 

Bu konunun temel amacı daha nitelikli ve kaliteli öğretmenler yetiştirmek ve bununla birlikte 

öğretmen eğitiminin programlarını da buna göre geliştirmektir. Bu amaçla öğretmen eğitiminin 

sorunlarına çözüm olması ve daha nitelikli ve kaliteli öğretmen yetiştirmek açısından, mevcut 
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uygulanan programdan mezun fen öğretmen adayları mesleğe atanınca ilk yıllarında karşılaştıkları 

sorunların neler olduğunun tespiti önem arz etmektedir. Son yıllarda bu konuyla ilgili araştırmaların 

yeterince incelenmediği de dikkatleri çekmektedir.  

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu çalışmada, nitel araştırma deseninden durum çalışması yönteminden yararlanılmıştır. Nitel 

araştırmalarda çeşitli örnek olaylardan, kişisel deneyimlerden, yaşam hikâyelerinden, görüşmelerden, 

gözlemlerden, tarihsel ve etkileşimsel olaylarının gerçekçi bütünüyle ortaya çıkarılmasında nitel bir 

sürecin çalışmalarıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Katılımcılar 

Çalışma grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Van’da değişik okullarda 

görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinden toplam on öğretmenle (beş erkek ve beş kadın) 

yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenler rastgele ve örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilen örneklem yöntemiyle ve gönüllülüklerine göre seçilmişlerdir (Miles ve Huberman, 1994; 

Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada etik ilkelerine bağlı kalınarak öğretmenlerin isimleri 

belirtilmemiştir. Erkek Fen Bilimleri öğretmenleri  E1, E2, E3, E4, E5 ve Kadın Fen Bilimleri 

öğretmenleri K1, K2, K3, K4, K5 şeklinde kodlanmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de 

sunulmuştur.                                  

Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler 

Katılımcılar Yaş Erkek Kadın 

E1 27 + − 

E2 30 + − 

E3 29 + − 

E4 30 + − 

E5 32 + − 

K1 25 − + 

K2 25 − + 

K3 26 − + 

K4 28 − + 

K5 30 − + 

 

Geçerlilik ve Güvenirlik 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için katılımcıların kimlik bilgileri etik kurallarına uygun 

şekilde gizili tutulmuş ve gönüllü olan öğretmenlerden seçilmiştir. Araştırmanın doğrulanabilirliği için 

gerekli ilkeleri, bulguları, açıklamaları ve görüşleri ses cihazında kayıt altına alınmış, söz konusu 

belgeleri katılımcılar tarafından birkaç defa incelenmesi sağlanmıştır. Araştırmanın geçerliliğini elde 

etmek için, katılımcı doğrulaması, araştırmacı üçgenlemesi, katılımcıların detaylı tanıtımı ve 

araştırmacının kanılarından uzak olması gibi yöntemlerden yararlanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır.  

Araştırmacı tarafından ilk önce beş soru belirlenmiştir.  Bu sorular üç fen eğitiminde uzmanın 

görüşlerine sunularak yapılan dönütler doğrultusun da dört soruya indirilmiştir. Mülakatlar Fen 
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Bilimleri öğretmenlerinin uygun oldukları bir zamanda yapılmış. Mülakat, her bir öğretmenle ses kaydı 

alınarak yaklaşık olarak 15-20 dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, betimsel ve içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan kodlama 

işleminden sonra, kodlama benzerliklerinin %80 olduğu anlaşılmıştır.  Elde edilen temalardan ve 

kodlardan tablolar oluşturularak okuyucuların en iyi anlayacağı şekilde ifade edilmiştir. 

BULGULAR 

Öğretmenlerin mülakatın birinci sorusuna vermiş olduğu cevaplardan oluşturulan tema ve kodlar 

Tablo 2’de verilmiştir. 

      Erkek 

Öğretmenler  
      Kadın Öğretmenler 

Temala

r 

Kodlar E

1 

E

2 

E

3 
E4 E5 K1 K2 K3 K4 K5 

M
es

le
k

te
 k

a
rş

ıl
a
şı

la
n

 p
ro

b
le

m
le

r
 

Sınıf mevcutları 

yoğunluğu 
+ + + + + + + + + + 

Alan bilgisi 

yetersizliği 
+ − − + − − − + − − 

Uyum sağlayamama + − + − + − + + + + 

Veli beklentisinin 

yüksek olması 
+ − + − + + + + + − 

Yöneticilerin 

beklentileri 
+ + + + − + − + + + 

Araç-gereç eksikliği + + + + + + + + + + 

Sınıf hakimiyetini 

sağlamakta 
− − + − − + + − − − 

Aşırı kaygı + − + + − + + − + + 

Kültürel problemler + + + − − − + + + + 

Bilgi aktarmakta + + − − + − + − − + 

Okuldaki işlerin 

yürütülmesinde 
+ + + + + − + + + − 
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Tablo 2. ‘‘Mesleğe ilk başladığınızda karşılaştığınız problemler nelerdir?’’ sorusuna verilen 

cevaplara ait tema ve kodlar. 

 

 Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenler birinci soruya verdiği cevaplar ‘‘Meslekte karşılaşılan 

problemler’’ teması altında toplanmıştır. Erkek Öğretmenlerden E5; ‘‘Öğretmenliğimin birinci yılında 

atandığımda öncelikle hiç inanamamıştım. Çünkü bütün bir yıl boyunca sınava hazırlanıyordum ve her 

şeyin kpss olduğunu düşünüyordum. Ama atanıp okula başladıktan sonra hayatın gerçek yüzünü 

görmeye başladım. Gittiğim okulda sınıf mevcudun fazla olmasından dolayı sınıflar çok kalabalıktı, 

öğrencilerle iletişim kurmakta, velinin beklentisinin yüksek olması, buda beni aşırı şekilde 

kaygılandırıyordu ve onu bir tarafa bırakın bazı zamanlarda öğrenmiş olduklarımı uygulayamıyordum. 

Bunu bir tarafa bırakın öğrencilere malzeme bulmakta sıkıntı yaşıyordum. Yani gerçekten atandıktan 

sonra baya uyum sağlamakta bile sıkıntılar yaşadım okula gitmekte ve bunu atlatana kadar gerçekten 

çok zordu.’’ şeklinde görüş bildirmiştir. Bu konuda kadın öğretmenlerden K1; ‘‘Velilerin bizlerden 

beklentisi oldukça yüksekti ve bu durum beni kaygılandırıyordu ve öğrenci başarısı üzerinde sadece 

öğretmen etkinliğinin söz konusu olduğu düşünülüyordu. Okulun uygulama tabanı yetersiz geliyordu 

bana laboratuvar, malzeme yetersizliği, sınıfların kalabalık oluşu tüm bunlar karşılaşılan 

problemlerdi.’’ şeklinde görüş belirtmiştir. Öğretmenler mülakatın ikici sorusuna vermiş olduğu 

cevaplardan oluşturulan tema kodlar Tablo 3’te sunulmuştur.     

Tablo 3.‘‘Mesleğe ilk başladığınızda kendinizi bilgi-beceri konusunda yetersiz hissettiniz mi?’’ 

Öğrencilerle iletişim 

kurmakta 
+ − + − + + − − + − 
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Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenler ikinci soruya verdiği cevaplar ‘‘Meslekte yetersizlikler’’ 

teması altında toplanmıştır. Erkek Öğretmenlerden E3; ‘‘Öğretmenliğe atandığım ilk yılda aşırı derce 

de zorlanmıştım. Kısacası sizlere şöyle söylemek isterim; dersin konusunu işlerken, öğrencilerle ve 

veli ile iletişim kurmakta, kazanımlara uygun etkinlik yapmakta ve en önemlisi de koridorda veya 

bahçede nöbet tutmakta zorlanıyordum.’’ şeklinde görüş bildirmiştir. Bu konuda kadın öğretmenlerden 

K2; ‘‘Yeni atandığım yılda birçok konuda zorladım ve yardım almak zorunda kaldım diyebilirim. 

Bunlardan en başında boyum kısa olmasıydı ve tahtayı kullanmakta aşırı derecede zorlanıyordum. 

Bunun yanında konuyu işlerken jest ve mimikleri kullanmakta, kazanımlara uygun çalışmalar 

hazırlamakta, nöbet tutmakta, okuldaki eksiklerin belirlenmesinde tutanak tutmasında ve en önemlisi 

ilk yılda bizden istenilen resmi evrakları hazırlanmasında aşırı derecede zorlanmıştım diyebilirim.’’ 

şeklinde görüş belirtmiştir. Öğretmenler mülakatın üçüncü sorusuna vermiş olduğu cevaplardan 

oluşturulan tema kodlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

 

 

      Erkek 

Öğretmenler  
      Kadın Öğretmenler 

Temala

r 

Kodlar E

1 

E

2 

E

3 
E4 E5 K1 K2 K3 K4 K5 

M
es

le
k

te
 y

et
er

si
zl

ik
le

r
 

Tahta kullanmada + − − + + + + − + − 

Laboratuvar 

kullanmada 
− − − + + + − + − − 

Konuyu işlerken + + + − − − + + + + 

Jest ve mimikler 

kullanmakta 
− + − + + + + + + + 

İletişim kurmakta − + + + − − − + − − 

Zamanı yetiştirmekte + + − − + − − − + + 

Kazanımlara uygun 

etkinlik yapmakta 
+ − +  + − − + + + + 

Nöbet tutmakta + − + + + − + − + + 

Tutanak tutmakta + + − + − + + + + − 

Resmi evraklarda − + − − + − + − − + 
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Tablo 4. ‘‘Yeni atanan öğretmenlere sizce yöneticiler ne gibi hizmetler versin ki okulda 

problemler yaşamasınlar?’’ 

 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenler üçüncü soruya verdiği cevaplar ‘‘Yöneticilerin yapması 

gerekenler’’ teması altında toplanmıştır. Erkek Öğretmenlerden E1; ‘‘Yeni atanan biz öğretmenler 

bence ilk yılarda çok zorlanıyoruz. Onun içinde yöneticilere ve deneyimli öğretmenlere çok iş 

düşmektir. Bana göre yöneticilere öğretmenlere oryantasyon, rehber olma, veli ile toplantılar yapıp 

öğretmeni tanıtma, okuldaki öğretmenlerle tanıştırma, öğrencilerle tanıştırma ve en önemlisi de 

öğretmenin okuldaki görev ve sorumluluklarını öğretmektir diye düşünüyorum.’’ şeklinde görüş 

bildirmiştir. Bu konuda kadın öğretmenlerden K5; ‘‘Bana göre yeni atanan bir öğretmene ilk yılda tek 

değil öğretmen ve yöneticinin bulunduğu okulda olduğu süre içerisinde birbirlerine yardımcı olmaları 

gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yeni atanan öğretmene oryantasyon, deneyimli öğretmenden yardım 

isteme, çevreyi tanıtma, öğretmene rehber olması, düzenlenen veli toplantılarında öğretmeni yanında 

 Erkek Öğretmenler                      Kadın Öğretmenler 

Temalar Kodlar E

1 

E

2 

E

3 
E4 E5 K1 K2 K3 K4 K5 

Y
ö
n

et
ic

il
er

in
 y

a
p

m
a
sı

 g
er

ek
en

le
r
 

Oryantasyon   + + + + + + + + + + 

 Hizmet içi seminerler − − − + + + − + − − 

Deneyimli öğretmenler + + + − − − + + + + 

  Çevreyi tanıtma − + − + + + + + + + 

Okulda işlerin işleyişi − + + + − − − + − − 

Yöneticilerin rehber 

olması 
+ + − − + − − − + + 

 Veli ile toplantılar 

yapılması 
+ + + + + + + + + + 

Öğretmenlerle 

tanıştırma 
+ − + + + − + + + + 

Öğrencilerle tanıştırma + + + + + + + + + − 

Yer bulmada yardımcı 

olma 
− + − − + − + − − + 

Görev ve 

sorumluluklarını 

belirtme 

+ − + + − + − + + − 

Etkinliklerde yardımcı 

olma 
− + + − − + − + − + 
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bulundurması, okuldaki öğretmenlerle tanıştırması, uzak bir yerden gelmiş bir öğretmen ise bu bir 

kadın öğretmen ise yer bulmada biraz sıkıntı yaşayacağından yöneticilerin o açıdan biraz yardımcı 

olması ve öğretmenin konu ile ilgi dışarda yapacağı etkinliklerde yardımcı olmaları diye 

düşünüyorum.’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğretmenlerin lisans döneminde okullarda uygulama derslerini başarı ile tamamlamalarına 

rağmen, bu derslerin gerçek ortamlara hazırlayamadığı, hizmet öncesinde yaptıkları öğretmenlik 

uygulamalarının pek ciddiye alınmadığı noktasında düşüncelere sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu 

durumun uygulama sürecinde danışman öğretim üyeleri tarafından yeterli şekilde denetlenerek 

eksikliklerinin söylenmemesi ve hatalarının düzeltilmemesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İlgili literatür incelendiğinde benzer problem ve sıkıntılar mevcuttur. Bu nedenle öğretmenlik karakter 

ve kişilik ilgili bir meslektir. Bu açıdan iletişim açık halkla bütünleşebilen adayların tercih edilmesi 

gereklidir. Öğretmenler göreve yeni başlayınca birkaç yılları deneme yanılmayla geçerken, birkaç 

yılları da kendilerini kabullendirme yılları olarak geçmekte, bu nedenle de öğretmenden verimli olarak 

yararlanılan dönem 10-15 yıl gibi bir zaman dilim olarak düşünülmektedir. Yapılan çalışmalardan 

Çepni ve Akdeniz (1996)’in araştırması da aynı görüşü paylaşmaktadır.  

Öğretmenlerin gerektiğinde yardım alabilecekleri deneyimli öğretmenlere ve idarecilere gerek 

duydukları sonucuna varılmıştır. Göreve yeni başlayan öğretmelerin deneyimsiz olmaları nedeniyle 

sosyal çevreye ve öğrencilere uyum sağlamada ve iletişime geçmede sıkıntı yaşamaları, daha önce 

yapılan çalışmalarla uyum sağlamaktadır. 

ÖNERİLER 

Hizmet öncesinde danışman öğretim üyelerinin ve rehber öğretmenlerin gerekeli hassasiyeti 

göstermeleri sağlanmalı. Her bireyin nitelikli öğretmen olmayacağından, öğretmen adayları rast gele 

eğitim fakültelerine kabul edilmemeli. Eğitim programları halkın değer yargılarından kopuk ve uzak 

olmamalı, öğretmen yetiştirme programları iletişime, problem çözme becerisi kazandırmaya öncelik 

vermelidir. Öğretmen adayları meslekte görev yapacakları için kullanacağı ilgili literatürle hizmet 

öncesinde tanıştırılmalı  
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ÖZET 

Diğer canlılardan insanları ayırt eden en önemli özellik düşünmedir. İnsan düşünce gücü 

sayesinde karşılaştığı problemlere kolayca çözüm üretebilir. Bu nedenle sürekli gelişen ve değişen 

günümüzde; bireylerin daha fazla düşünmesine, düşünme becerilerini kazanmasına önem verilmiştir. 

Bu düşünme becerilerinin en önemli olanlarından birisi de eleştirel düşünme becerisi denilebilir. 

Eleştirel düşünme herhangi bir konu hakkında karar vermede çeşitli ölçütlerden faydalanma, bir fikrin, 

bilginin ya da iddianın güvenirliliğini veya gerçekliğini tespit etmede kullanılır.  

Bireye farklı fikirleri kabul etme sürecinde, çeşitli delillere dayandırmaya ihtiyaç duyar. Böylece 

delil arama aşamasında zihinsel beceriler eleştirel düşünme becerilerini devreye sokar, bu şekilde  

eleştirel düşünme becerisi gelişir ve oluşmaya başlar. Ancak bu beceriler rastgele 

kazandırılmadığından, öğretmenlerin yönlendirmesine ve bazı stratejileri uygulamasına ihtiyaç 

duyulur. Küçük grup çalışmalarından oluşan bu yöntem öğrencilerin hem kendi hem de grup 

arkadaşlarının öğrenme yeteneğinin geliştirilmesini hedefler ve gruplar ortak amaçlar doğrultusunda 

çalışır. Bu nedenle çalışmanın amacı; işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ortaokul beşinci sınıf 

öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmaktır. 

Van iline bağlı Erciş ilçesindeki bir merkez okulda öğrenim gören 5A ve 5B sınıfı öğrencileri 

örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma yarı deneysel yöntemle yürütülmüştür. İşbirlikli öğrenme 

yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin ne yönde etkilediğini tespit etmek için, doğal 

afetler konusunun tüm kazanımlarından oluşan 13 maddelik başarı testi geliştirilmiştir. Eleştirel 

düşünme ölçeği olarak Semerci ve Ünal (2016) tarafından geliştirilen “eleştirel düşünme eğilimi” 

ölçeği izin alınarak uygulanmıştır. Başarı testi ve eleştirel düşünme ölçeği her iki gruba da ön test ve 

son test olarak uygulanmıştır 

Uygulama sonucunda bulgulardaki değerlere bakıldığında kullanılan tekniğin deney grubu 

öğrencilerinin lehine olumlu etki ettiği görülmektedir. Böylece ayrılıp birleşme tekniğinin öğrenciler 

üzerinde eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği ve akademik başarılarını da olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir. Toplam puanlar hesaplandığında aralarındaki toplam puan farkı deney grubunun lehine 

olduğu sonucu görülmektedir. Ancak uygulamaların sürelerinin arttırılması, daha çok etkinliğe yer 

verilmesi ve öğrenme yaşantılarının arttırılması halinde deney grubunun puan farkının daha fazla 
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olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca sınıf mevcudunun fazla olması durumunda tekniğin uygulanması 

zorlaşacağından sınıf mevcudu az olduğu şubelerde uygulanabilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Beceri kazanma, işbirlikli öğrenme, ayrılıp birleşme tekniği 

ABSTRACT 

Thinking is the most important feature that distinguishes humans from other living things. 

Thanks to the power of human thought can easily find solutions to problems. For this reason, constantly 

developing and changing today; it was given importance to individuals to think more and to gain 

thinking skills. One of the most important of these thinking skills can be called critical thinking skills. 

Critical thinking is used to determine the credibility or authenticity of an idea, information, or claim 

by making use of various criteria in making decisions about any subject. 

The individual needs to rely on various evidences in the process of accepting different ideas. 

Thus, in the search for evidence, mental skills activate critical thinking skills, so that critical thinking 

develops and begins to form. However, as these skills are not randomly acquired, teachers need 

guidance and implementation of some strategies. This method, which consists of small group works, 

aims to improve the learning ability of the students and their friends and the groups work towards 

common goals. Therefore, the aim of the study; the aim of this study is to investigate the effect of 

cooperative learning method on the critical thinking skills of middle school fifth grade students. 

5A and 5B students in a central school in Erciş district of Van were selected as samples. The 

research was conducted with quasi-experimental method. In order to determine the effect of the 

cooperative learning method on students' academic achievement, a 13-item achievement test consisting 

of all the gains of natural disasters was developed. Critical thinking scale was developed by Semerci 

and Ünal (2016). Achievement test and critical thinking scale were applied to both groups as pre-test 

and post-test. 

As a result of the application, it is seen that the technique used has a positive effect in favor of 

experimental group students. Thus, it can be said that the technique of separation and merging improves 

students' critical thinking skills and positively affects their academic achievement. When the total 

scores are calculated, it is seen that the total score difference between them is in favor of the 

experimental group. However, it is estimated that the difference in points of the experimental group 

will be higher if the duration of the applications is increased, more activities are included and the 

learning experiences are increased. In addition, it may be recommended to apply it in the branches 

where the class size is low since the application of the technique will be difficult if the class size is 

high. 

Key Words: Skill acquisition, cooperative learning, separation technique 

Giriş:  

Diğer canlılardan insanları ayırt eden en önemli özellik düşünmedir. İnsan düşünce gücü 

sayesinde karşılaştığı problemlere kolayca çözüm üretebilir. Bu nedenle sürekli gelişen ve değişen 

günümüzde; bireylerin daha fazla düşünmesine, düşünme becerilerini kazanmasına önem verilmiştir. 

Düşünme becerilerinin en önemli olanlarından birisi de eleştirel düşünme becerisi denilebilir. Bu beceri 

öğretilebilir, rahatça uygulanabilir, anlatılabilir bir yapı olup doğuştan gelen bir özellik değildir. 

Eleştirel düşünme herhangi bir konu hakkında karar vermede çeşitli ölçütlerden faydalanma, bir fikrin, 

bilginin, iddianın güvenirliliğini veya gerçekliğini tespit etmede kullanılır. Aynı zamanda başkalarının 
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fikirlerini kabul etmeden önce çeşitli delilere dayandırılmasını isteme gibi zihinsel beceriler, eleştirel 

düşünme becerilerini oluşturmaktadır (Özdemir,2005a). Bu beceriler eğitim kurumlarında öğretimin 

ilk kademesinden itibaren öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilere bu 

beceriyi kazandırması bazı stratejileri uygulamasına bağlıdır. Bu stratejiler; iyi soru sormayı öğrenme, 

çok yönlü bir bakış açısı kazandırma, sınıf arkadaşlarıyla olumlu ve güvenilir bir ortam oluşturmaya 

çalışmaktır. Öğrencilerin ise fikirlerini davranışa dönüştürme, bilinenden faydalanıp bilinmeyene 

ulaştırmaya çalışma gibi dikkate alınma gereken stratejilerdir. Böylece eleştirel düşünme kapsamında 

öğrencilere sistematik olma, biliş ötesi, bilgi ve beceri transferi, düşünerek hareket etme, yeniden 

oluşturma, esneklik ve tartışma gibi özellikleri kazandıracaklardır (Kazancı, 1989; Lee, 1989). 

Öğretmenler eleştirel düşünme gibi becerileri kazandırmaya çalışırken bazı öğretim yöntem ve 

tekniklere başvurur. Bu yöntemlerden biri de mevcut öğretim programında var olan yapılandırmacı 

yaklaşımın ihtiva ettiği işbirlikli öğrenme yöntemidir. Bu yöntem eğitim faaliyetlerinde öğretmenin 

rehber, öğrencinin ise süreçte oldukça aktif olduğu bir yöntemdir. Küçük grup çalışmalarından oluşan 

bu yöntem öğrencilerin hem kendi hem de grup arkadaşlarının öğrenme yeteneğinin geliştirilmesini 

hedefler ve gruplar ortak amaçlar doğrultusunda çalışır (Aydıntan ve Ünlü, 2011). İşbirlikli öğrenmede 

her öğrencinin grup içinde sorumluluğu vardır. Dolayısıyla her öğrenci aktif olarak derse katılım 

sağlamak zorundadır. Başka bir ifadeyle çalışma gruplarının çalıştığı konularla ilgili araştırma yapması 

grup arkadaşlarıyla tartışarak bilgiler toplaması önemlidir. Kişisel olarak yapılan çalışmaların ise bir 

araya getirilerek grubun ürün ortaya koymasına fayda sağlamak ve tüm tespit edilen sonuçların grup 

üyelerinin müzakere ederek yorumlamasıyla bir ürün ortaya koymalarını sağlamaktır (Sharan,1980, ss. 

315-342). İşbirlikli öğrenme yöntemi bazı öğretim tekniklerinden oluşmuştur. Bu tekniklerden biri de 

ayrılıp birleşme tekniğidir. 

Holliday (2002) ayrılıp birleşme tekniğinin işlenmesi dokuz ayrı kademeden meydana 

gelmektedir: İlk kademede öğrencilerle grup oluşturulmadan önce öğretmen video, animasyon izletme, 

fotoğraf gösterme, slayt gösterisi sunma veya hatıra, öykü anlatma gibi çeşitli etkinlikler uygular. İkinci 

kademede öğrencilerin aynı konu üzerinde çalışacakları gruplara ayrılırlar. Gruplara üzerinde 

çalışacakları konuyla ilgili çalışma yaprakları, etkinlikleri öğretmen verir. Gruptaki her bireyin uyumlu 

çalışması önemlidir ve paylaşılmış sorumluluk vardır. Öğrenciler birbirlerine soru sorarak çalışırlar. 

Üçüncü kademede öğrenciler çalışma yapraklarını bitirirler; diğer gruplarla birleşecekleri zaman hangi 

sorular üzerinde duracakları konusunda anlaşmaya varırlar. Bu kademede öğrenciler konularını 

içselleştirip derinleştirerek alanlarında uzmanlaşırlar. Dördüncü kademede öğrenciler diğer gruplarla 

birleşmeden önce alanında ne kadar uzmanlaştığını ölçmek için test uygulanır. Verdikleri cevapları 

ortak karar vararak oluştururlar. Beşinci kademede ise konusunda uzmanlaşan öğrenciler her gruptan 

bir kişi olacak şekilde karma konu grupları halinde ayrılırlar. Her birey alanında uzmanlaştığı konuyu 

yeni grup arkadaşlarına anlatır. Böylece her öğrenci diğer konuları da akranlarından öğrenmiş olur. 

Altıncı kademede gruplara bütün konuyla ilgili ne ölçüde öğrendiklerini tespit etmek için test 

uygulanır. Yedinci kademe gruplar birbiriyle ödül almak için yarış halindedirler. Gruplar bütün konuyu 

son defa gözden geçirirler. En yüksek grup ortalamasına sahip olan ödülü alacaktır. Sekizinci 

kademede ise her öğrenciye bireysel olarak test uygulanır ve testten aldıkları puanlar hesaplanır. 

Bireysel olarak alınan puanlar bulundukları grubun puanını oluşturur. Son kademede sonuçlara 

bakılarak öğrencilerin öğrenemediği konular tekrar edilir. 

Dolayısıyla bu tekniğin öğrenciyi derste aktif hale getireceği ve uygulanması fen öğretiminde 

etkili olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda ortaöğretim beşinci sınıf fen öğretim programında yer 

alan “yıkıcı doğa olayları” konusunun içeriği incelendiğinde alt kategorilerden oluşması ayrılıp 
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birleşme tekniğine uygun olduğunun göstergesidir. Literatür tarandığında konuyla ilgili yeterli 

çalışmanın olmaması kullanılan tekniğin çağdaş tekniklerden biri olması bu çalışmayı önemli 

kılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ortaokul 

beşinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmaktır. 

YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Bu çalışma Van iline bağlı Erciş ilçesindeki merkez ortaokullarından birinde öğrenim gören 

beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 5A ve 5B sınıfı öğrencileri deney ve kontrol grubu olarak 

ayrılmıştır. Öğrencilerin yılsonu notlarına bakılarak her iki sınıfın heterojen ve eşit başarıya sahip 

oldukları varsayılmaktadır. 5A sınıfı öğrencileri deney, 5B sınıfı öğrencileri ise kontrol grubunu 

oluşturmaktadır.  Çalışmada her iki sınıftan 26’şar öğrenci olmak üzere toplam 52 öğrenci katılmıştır.  

Veri toplama aracı 

Araştırmada yarı deneysel yöntem uygulanmıştır. Aynı zamanda işbirlikli öğrenme yönteminin 

öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlemek adına 13 sorudan oluşan bir başarı testi 

geliştirilmiştir. Test konunun tüm kazanımlarını içine alacak şekilde oluşturulmuştur. Eleştirel 

düşünme ölçeği olarak Semerci ve Ünal (2016) tarafından geliştirilen Eleştirel düşünme eğilimi ölçeği 

uygulanmıştır. Çalışmada başarı testi ve eleştirel düşünme ölçeği her iki gruba da ön test ve son test 

olarak uygulanmıştır. 

Uygulama süreci 

Derse girişte ilk kademe de dikkat çekici etkinlik olarak bir slayt sunumu hazırlanarak 

öğrencilere çeşitli fotoğraflar gösterilmiş konuyla ilgili video izletilmiş ve tartışma ortamı 

oluşturulmuştur. Öğrencileri heterojen olarak 6 gruba ayrılması sağlanmıştır. Birinci grup kasırga 

grubu, ikinci grup sel grubu, üçüncü grup hortum grubu, dördüncü grup deprem grubu, beşinci grup 

volkan patlaması grubu, son grup ise heyelan grubu şeklinde oluşturulmuştur. Her gruba çalışma 

kâğıtları olarak konusuyla ilgili son dönemdeki haberler verilmiştir. Öğrenciler grubunda konusunu 

çalıştıktan sonra değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmeden sonra her gruptan bir kişi olacak şekilde 

yeni gruplar yapılmıştır. Alanında uzmanlaşan her öğrenci yeni oluşturdukları bu gruba kendi 

konusunu anlatmıştır. Tüm konuyu öğrenen öğrencilere yeniden değerlendirme uygulanmıştır. 

Öğrenciler bireysel değerlendirmeden önce konuyu tekrar etmişlerdir. Bireysel değerlendirme 

yapıldıktan sonra her grubun yıkıcı doğa olaylarıyla ilgili afiş tasarlayıp sınıfta sunmaları sağlanmıştır. 
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BULGULAR ve SONUÇLAR 

 

Tablo.1 Eleştirel düşünme eğilimi ön - son test ve Başarı etkisi ön- son test Deney ve Kontrol gruplarının 

karşılaştırılması  

Deney 

Grubu 5A 

Başarı 

ön test 

Başarı 

son test 

Eleştirel 

ön test 

Eleştirel 

son test 

Kontrol 

Grubu 5B 

Başarı 

ön test2 

Başarı son 

test 

Eleştirel 

ön test3 

Eleştirel 

son test4 

D1 8D  5Y 10D  3Y 156 162 K1 7D  6Y 7D    6Y 181 184 

D2 6D  7Y 8D  5Y 105 112 K2 9D  4Y 10D  3Y 224 220 

D3 8D  5Y 11D   2Y 88 106 K3 9D  4Y 9D  4Y 148 155 

D4 8D  5Y 12D  1Y 141 165 K4 10D  3Y 11D  2Y 197 194 

D5 5D  8Y 6D  7Y 96 100 K5 3D  10Y 5D  8Y 75 115 

D6 6D  7Y 6D  7Y 112 120 K6 3D  10Y 5D  8Y 115 122 

D7 5D  8Y 8D  5Y 159 172 K7 9D  4Y 9D  4Y 235 234 

D8 6D  7Y 9D  4Y 91 93 K8 6D  7Y 7D    6Y 183 190 

D9 7D  6Y 9D  4Y 115 109 K9 10D  3Y 11D  2Y 148 149 

D10 7D  6Y 8D  5Y 200 211 K10 5D  8Y 6D  7Y 150 154 

D11 8D  5Y 9D  4Y 159 150 K11 4D  9Y 4D  9Y 154 152 

D12 9D  4Y 9D  4Y 114 117 K12 10D  3Y 11D  2Y 184 155 

D13 4D  9Y 6D  7Y 145 157 K13 6D  7Y 8D  5Y 170 172 

D14 5D  8Y 8D  5Y 196 195 K14 7D  6Y 8D  5Y 88 100 

D15 6D  7Y 10D  3Y 187 196 K15 7D  6Y 9D  4Y 102 116 

D16 9D  4Y 11D   2Y 209 216 K16 5D  8Y 6D  7Y 128 131 

D17 8D  5Y 10D  3Y 125 124 K17 9D  4Y 9D  4Y 200 196 

D18 9D  4Y 10D  3Y 198 216 K18 5D  8Y 6D  7Y 172 177 

D19 8D  5Y 11D   2Y 201 231 K19 8D  5Y 8D  5Y 153 155 

D20 5D  8Y 7D  8Y 152 156 K20 8D  5Y 9D  4Y 189 178 

D21 9D  4Y 10D  3Y 184 192 K21 6D  7Y 7D    6Y 129 129 

D22 6D  7Y 9D  4Y 164 172 K22 8D  5Y 8D  5Y 142 149 

D23 5D  8Y 12D  1Y 206 218 K23 7D  6Y 9D  4Y 169 185 

D24 6D  7Y 8D  5Y 187 196 K24 4D  9Y 3D  10Y 155 159 

D25 4D  9Y 6D  7Y 156 161 K25 7D  6Y 6D  7Y 165 163 

TOP. 1  67D-158Y 223D-104Y 3846 4047  1  72D-153Y 192D-133Y 3956 4034 

Eleştirel düşünme testi ve Akademik başarı testi deney ve kontrol gruplarına ön- son test olarak 

uygulanmıştır. Bulgulardaki sonuç değerlerine bakıldığında kullanılan tekniğin deney grubu yönünde 

olumlu etki ettiği görülmektedir. Akademik başarı deney grubunda 56 puanlık bir artış meydana 

getirmiştir. Kontrol grubundaki artış ise 20 puandır. Eleştirel düşünme testi sonuçları incelendiğinde 

deney grubunda 201 puanlık bir artış kontrol grubunda ise 78 puanlık artış meydana getirmiştir. Bu 

durumda ayrılıp birleşme tekniğinin öğrenciler üzerinde eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği aynı 

zamanda akademik başarılarına da olumlu yönde katkı sağladığını söyleyebiliriz. Literatür 

incelendiğinde de benzer sonuçlara ulaşmak mümkündür. Toplam puanlar hesaplandığında 

aralarındaki toplam puan farkı deney grubu lehine olduğu görülmektedir. Ancak uygulamaların 

sürelerinin arttırılması, daha çok etkinliğe yer verilmesi ve öğrenme yaşantılarının arttırılması halinde 

deney grubunun puan farkı daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca sınıf mevcudunun fazla 

olması tekniğin uygulamasını zorlaştıracağından sınıf mevcudu az olan sınıflarda uygulanmasının öneli 

olduğu anlaşılmaktadır. Tekniğin uygulanmasında bir diğer önemli faktör konu seçimidir. Ana 

konunun kolaylıkla küçük konulara ayrılması önemlidir. Çünkü konuların ayrılması mümkün olmazsa 

gruplara, küçük konuların verilmesi söz konusu olamaz.  

Öneriler 

İlgili tekniğin kalabalık sınıflarda değil, özel ve öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda 

uygulanmasının daha verimli olacağı düşünülmektedir. Özellikle enstitülerin yüksek lisans ve doktora 

derslerinde öğrenci sayısının az olması nedeniyle uygulanabilirliği önerilebilir. Bu nedenle bu tekniğin 

uygulanması akademik olan öğretim elemanlarına ve akademik çalışan öğrencilerine önerilebilir.  
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DÜNYA’DA, AVRUPA’DA, VE TÜRKİYE'DE BİYOGAZ ÜRETİMİ 

BIOGAS PRODUCTION IN EUROPE, WORLDWIDE AND TURKEY 

Aişe YAMAÇ 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Zehra ŞAPCI AYAS 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Gelişen teknoloji, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme ve dolayısıyla oluşan enerji 

ihtiyacının karşılanabilmesi için yüksek miktarda enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Dünya üzerinde en 

çok kullanılan enerji kaynakları fosil yakıtlar (doğalgaz, kömür, petrol gibi) gibi yenilenemeyen enerji 

kaynaklarıdır. Bu kaynakların kullanılması çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olabilmektedir. Bu 

kaynakların tükenebilirliği ve zararları göz önüne alındığında yeni kaynak arayışları gündeme 

gelmiştir. Bu süreçte en önemli olgulardan biri yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi gereken 

önemdir. Dünya üzerinde pek çok ülkede yenilenebilir enerji kaynakları konusunda araştırmalar 

yapılmakta ve birçok kaynak elektrik üretimi, ısıtma gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüz çevre 

koşulları ele alındığında atık oluşumunun fazla olması ve yeterinde önlenememesi önemli bir 

problemdir. Atık oluşumunu azaltabilecek ve enerji ihtiyacının giderilmesini sağlayabilecek olan bir 

enerji kaynağı olan biyogaz bu hususta önem arz etmektedir. Biyogazın temiz bir enerji kaynağı olması 

ve aynı zamanda üretiminin uygun koşullar altında verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, son 

zamanlarda pek çok ülkede biyogaz üretimine dair bir eğilim olmasını sağlamıştır. Evsel ve hayvansal 

atıklar gibi enerji değeri yüksek atıklar biyogaz üretimi için uygun birer kaynaktır. Atık azaltmada, 

atıkların değerlendirilmesinde ve enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük katkıları olan biyogaz 

üretiminin daha geniş bir coğrafyaya mümkün olduğunca yayılması gerekmektedir. Bu çalışmada 

biyogazın Dünya’daki, Avrupa’daki ve Türkiye’deki önemi ele alınmıştır. Biyogaz üretim verileri 

ülkeler bazında mümkün olduğunca değerlendirilmiştir. Avrupa’daki eğilimler ve tesis sayıları Avrupa 

Biyogaz Birliği verileri kullanılarak aktarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, enerji, atık, yenilenebilir enerji.  
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ABSTRACT 

Developing technology, industrialization in developed and developing countries, and consequently 

high energy resources are needed to meet the energy demand. The most widely used energy sources in 

the world are non-renewable energy sources such as fosil fuels (naturalgas, coal, oil, etc.). The use of 

these resources can be harmful to the environment and human health. Considering the depletion and 

loss of these resources, these arch for new resources has been brought to the agenda. One of the most 

important facts in this process is the importance that should be given to renewable energy sources. In 

many countries around the world, researches are carried out on renewable energy sources and many 

sources are used for electricity generation and heating purposes. Considering the environmental 

conditions of today, waste generation is excessive and not prevented enough is an important problem. 

Biogas, which is an energy source that can reduce waste generation and meet the energy needs, is 

important in this regard. The fact that biogas is a clean source of energy and at the same time that 

production can be carried out efficiently under favorable conditions has recently led to a trend in biogas 

production in many countries. High energy value wastes such as domestic and animal wastes are 

suitable sources for biogas production. Biogas production, which contributes greatly to waste 

reduction, waste utilization and meeting energy needs, should be spread as much as possible to a wider 

geography. In this study, biogas in the world, is considered the importance of Europe and in Turkey. 

Biogas production data have been evaluated as far as possible on country basis. Trends in Europe and 

the number of facilities are reporte dusing European Biogas Association (EBA) data. 

Keywords: Biogas, energy, waste, renewable energy 
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1. GİRİŞ 

İnsan yaşamı boyunca tüketen ve bu tüketim sonucunda atık üreten bir varlıktır. Bu atıklar çevre ve 

canlı sağlığı için ciddi sorunlar meydana getirebilmektedir. Bu sorunlardan bazıları kentsel katı 

atıklardan kaynaklanmaktadır. Bu atıkların kötü kokuya sebep olması, zararlı mikroorganizmalar 

üreterek sağlık sorunlarına yol açması, metan gibi yine sağlığı tehdit eden gazları oluşturması 

arıtımının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hayvansal atıklar, sanayi 

atıkları, tarımsal çalışmalar sonucunda oluşan atıklar, atık suların arıtılması sırasında oluşan atık 

çamurlar gibi atıklar da yine çevre sorunlarına sebep olan atıklardır.    Çeşitli şekillerde oluşan bu 

atıkların en az zararla bertaraf edilmesi ve mümkünse geri dönüşüme maruz bırakılması gerekmektedir. 

Oluşan atığın türü, miktarı, oluşum şekli, içeriği, bu atık için nasıl bir arıtım yöntemi seçileceği ya da 

arıtımının mümkün olup olmadığı gibi kavramlar değerlendirilmeli ve uygun koşullar altında bertaraf 

edilmeli ya da geri dönüştürülmelidir. Atık miktarının azaltılması, atıkların bertaraf edilmesi ve 

mümkünse geri dönüşümünün yapılması için sürekli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde atık yönetimi 

konusunda çalışmalar devam etmektedir. Atık miktarını en aza indirmek ve hali hazırda oluşmuş olan 

atıkları mümkün olan en yüksek seviyede geri dönüştürmek gerekmektedir. Bununla birlikte özellikle 

son zamanlarda fosil yakıtlar gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla tükeniyor olması önemli 

bir gerçektir. Bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli, mevcut potansiyeller en iyi 

şekilde değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada ilgi çeken kaynaklardır ve 

kullanılması için çalışmalar yıllardır sürdürülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları Tablo 1’deki 

gibidir. 

Tablo 1 

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları [1] 

Hidroelektrik Enerji 

Rüzgâr Enerjisi 

Jeotermal Enerji 

Dalga Enerjisi 

Gel-Git Enerjisi 

Okyanus Isısı Enerjisi 

Hidrojen Enerjisi 

Biyokütle ve Biyogaz Enerjisi 

 

Enerji kaynağı ihtiyacının sonucunda atık yönetiminin enerji elde etmeye yönelik çalışmalarla devam 

etmesi bilinen bir gerekliliktir. Bu konuda halen çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan en önemli 

çalışmalardan biri de enerji değeri yüksek olan atıkların değerlendirilerek ihtiyaç duyulan enerjinin 

karşılanmasıdır. Birçok ülkede enerji değeri yüksek atıklar değerlendirilmekte ve enerji ihtiyacının 

karşılanması için kullanılmaktadır. Bu kapsamda uygulanan en önemli değerlendirme 

yöntemlerinden biri biyogaz üretimidir. Temiz bir enerji kaynağı olan biyogaz; hayvansal atıklar, 

kentsel katı atıklar, atık su arıtma işlemleri sonucunda oluşan atık çamur gibi atıkların uygun 

bakteriler ile anaerobik ortam koşullarında arıtılması sonucunda elde edilir. Elde edilebilecek biyogaz 
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miktarı bakterilerin ihtiyaç duyduğu besin maddesi içeriklerine, atıkların kimyasal yapısına, C/N 

oranına, selüloz miktarına ve biyokimyasal olarak parçalanma özelliklerine göre değişmektedir [2]. 

Biyogaz üretimi özellikle son zamanlarda dünya çapında önem kazanmıştır ve farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlileri ısıtmada ve elektrik üretiminde kullanılmasıdır. Bazı 

ülkelerde biyogaz, doğalgaza dönüştürülerek de kullanılmaktadır. 

1.1. Biyogaz Üretimi 

Biyogaz, organik kökenli atık ve artıkların oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu ortaya çıkan 

renksiz, kokusuz, parlak mavi bir alevle yanan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde organik maddelerin bileşimine 

bağlı olarak yaklaşık; % 50-80 metan, % 20-50 karbondioksit, 0,0005–0,0002 hidrojen sülfür ile çok az miktarda 

azot ve hidrojen bulunur [3]. Biyogaz üretimi için, gıda ve yemek atıkları, hayvan gübreleri, tarımsal atıklar, 

bahçe atıkları endüstriyel atıklar (kâğıt, deri, tekstil, orman, şeker vb.) ve atık su arıtma tesisi atıkları 

kullanılmaktadır. Biyogaz üretiminde hayvansal ve bitkisel atıklar tek başına kullanılabileceği gibi belli esaslar 

doğrultusunda karıştırılarak da kullanılabilir [4].  

Tablo 2 

Biyogaz üretiminde kullanılan organik atık maddeler 
Organik Atıklar 

Orman Endüstri Atıkları  

Zirai Atıklar  

Evsel Katı Atıklar  
Kâğıt Endüstri Atıkları  

Deri Ve Tekstil Endüstri Atıkları  

Sebze, Meyve, Tahıl ve Yağ Endüstri Atıklar  
 

Yemek Atıkları  

Hayvan Gübreleri Büyükbaş Hayvancılık, 

Küçükbaş Hayvancılık, Tavukçuluk vb.  
Şeker Endüstri Atıkları  

Gıda Endüstrisi Atıkları (Çikolata, Maya, Süt, 

İçecek Üretimi )  
 

1.2. Biyogazın Özellikleri 

Biyogaz hidrojen dışında diğer gaz formunda bulunan enerji kaynaklarına göre daha düşük 

enerji içeriğine sahiptir. Hava içerisinde bulunduğu durumda tabana çökelmez. Bu nedenle havayla 

daha hızlı karışır ve havadaki oranı düşer. Bu, ani patlama ve yanma tehlikesini azaltmaktadır. Tutuşma 

sıcaklığının yüksek olması bu açıdan önemli bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Hava içerisinde 

yanma hızı (0.25m/s) düşüktür. Bunun nedeni CO2 içermesidir. Yanması için hava içerisinde en az %5 

oranında bulunmalıdır. Yanması için 1m3 biyogaza 5.7m3 hava gereklidir. Ancak bu oran ideal bir 

yanmanın sağlanması için %20–30 olarak seçilmektedir. Biyogazın yanması için gerekli miktarda hava 

ile karışması ve tutuşma sıcaklığına ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle yanma ortamından geriye 

doğru alevin ilerleme tehlikesi çok azdır. Biyogazın yanması sonucu su buharı, CO2, SO2, azot oksitler, 

karbon monoksit ve is oluşmaktadır. SO2’nin nedeni gazda bulunan H2’tir. Biyogazdan temizlenmesi 

durumunda kükürt dioksitin oranı azalır[3]. Biyogaz bileşenleri ve hacimsel yüzde oranları Tablo 3’te 

verilmiştir. 
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Tablo 3 

Biyogaz bileşimi [1] 
Bileşenler Hacimsel  % 

Metan ( CH4)  50–80  

Karbondioksit ( CO2 )  20–50  

Hidrojen sülfür ( H2S )  0,0005–0,0002  

Amonyak-N ( NH3-N)  0,0005–0,0001  

Azot ( N2)  0–3  

Hidrojen ( H2)  0–5  

Su (H2O)  0–1  

 

 

Biyogazın teknik özellikleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 

Biyogazın Teknik Özellikleri [5] 

Özellik 
 

Açıklama 
 

Yanma 

 

Yüksek Derece 

Kullanım Alanları          Elektrik Enerjisi, Pişirme, Isıtma, Soğutma, 
Kurutma vb. 

Yoğunluk 

 

1.2 kg/m3 (Havanın yoğunluğu 1.3kg/m3) 

Tutuşma Sıcaklığı 700ᵒC 
 

Tutuşabilir Sıcaklık 

 

CO2 İçerdiğinden Düşüktür 

Tutuşma Oranı 

 

Hava-gaz Karışımını 6/12 Biyogaz 

Yanma İçin Gerekli Hava Teorik Olarak 5.7m3 Hava/ m3 Biyogaz  

Pratik Olarak %20–30 
 

Patlama 

 

Biyogaz tek başına yanmaz, çok dikkatli bir 

şekilde depolanmalıdır. Hava ile teması veya gaz 

depolama kısmında Sızma yoksa tehlikesi yoktur. 

Renk 

 

Yoktur. 

Biyogazın Isıl Değeri 

 

Ortalama 23000 kj/m3 (4700–6000kcal/m3) 

Kokusu 

 

Metan kokusuzdur, fakat diğer gazların 

içeriğinden dolayı sarımsak kokusuna benzer bir 

kokusu vardır 

 

1.3. Biyogazın Kullanım Alanları 

Biyogaz ısıtmada kullanılmaktadır. Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan (CH4) 

gazından ileri gelmektedir. Biyogaz, hava ile belirli oranlarda karıştığı zaman tam yanma 
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gerçekleşmektedir. Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi 

termosifon ve şofbenler de biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir. Biyogaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ile 

çalışan sobalarda da kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde 

bulunan hidrojen sülfür (H2S) gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi 

gerekli olmaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.  

Biyogazın kullanım alanlarından biri de aydınlatmada kullanılmasıdır. Biyogaz, hem doğrudan yanma 

ile hem de elektrik enerjisine çevrilerek de aydınlatmada kullanılabilmektedir. Biyogazın doğrudan 

aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan yararlanılmaktadır. Bu 

sistemde aydınlatma alevini artırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus kullanılmaktadır. Cam fanus 

ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını sağlamaktadır. Biyogazın 

motorlarda kullanımı da söz konusudur. Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine 

gerek kalmadan doğrudan kullanılabildiği gibi içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da 

kullanılabilmektedir. Dizel motorlarda kullanılması durumunda belirli oranda (%18-20) motorin ile 

karıştırılması gerekmektedir. Üretilen biyogazın haricinde; üretim sırasında oluşan fermente gübre, 

tarlaya sıvı formda uygulanabilir, granül haline dönüştürülebilir ya da beton ve toprak havuzda 

kurumaya bırakılabilir. Biyogaz üretildikten sonra belirli bir prosesten sonra bu gaz karışımı doğalgaza 

yükseltilebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da 500.000 gaz yakıtlı (gas-fuelled) araç satılmasına 

rağmen, araçlarda başlıca fosil gaz kullanılmıştır. Bununla birlikte biyogaz bazı ülkelerde ulaştırma 

araçlarında kullanılmaktadır. İsveç’te yaklaşık 50 biyogaz dolum istasyonu vardır [6]. 

1.4. Biyogaz Üretimini Etkileyen Temel Kriterler 

Biyogaz tesislerinde katı atık cinsi, üretim miktarı, gübreden elde edilecekse hayvan cinsi, sayısı ve 

gübre toplama tekniği biyogaz tesisinin boyutlandırılmasını etkiler. Biyogaz tesislerinde hayvan 

gübreleri reaktörlere yarı sıvı halde verilir. Besi maddesi için de katı madde konsantrasyonu %5-12 

arasında değişir. Bioreaktörlere verilecek hayvan gübresindeki katı madde miktarı %5’den büyük 

olmamalıdır. %20 den fazla katı madde içeren hayvan gübresini seyreltmeden bio-reaktöre vermek 

sakıncalıdır. Islak hayvan gübresi hayvan cinsine bağlı olarak 1:1 veya değişik oranlarda su ile 

karıştırılarak bio-reaktöre verilir. Böylece gübrenin reaktör içinde akışkanlığı sağlanır. Tüm sistemi 

rahatsız etmeden günde en az bir defa besleme yapılması tavsiye edilir. Oluşan biyogaz sürekli olarak 

kullanılacaksa gaz depolama bölümü 24 saat biyogazı depolayacak kapasitede olmalıdır. Hayvan 

gübresinden anaerobik şartlarda biyogaz üretiminde reaktördeki besi maddesinin sıcaklığı, pH, hidrolik 

bekleme süresi, yükleme hızı, organik yükleme hızı, C/N oranı ve katı madde konsantrasyonu 

önemlidir [7]. 

1.5. Biyogaz Üretiminin Avantaj ve Dezavantajları  

Biyogaz’ın Avantajları şunlardır [1]:  

-Ucuz-çevre dostu enerji ve gübre kaynağıdır. 

-Atık geri kazanımı sağlar. 

-Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek kadar az olmaktadır. 
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-Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yer altı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin 

büyük oranda etkinliğinin kaybolmasına olanak sağlamaktadır. 

-Biyogaz temiz ve ısı değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. 

-Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmayıp çok daha değerli bir gübre haline dönüşebilmektedir. 

-Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini 

kaybedebilmektedir. 

Biyogazın Dezavantajları şunlardır[8]:  

-Biyogaz, rafine etme prosesleri yerine getirildikten sonra bile bir takım kirlilikleri içerir. 

-Biyogazın büyük çapta kullanılması süreci ekonomik açıdan uygulanabilir değildir ayrıca biyogaz 

sistemlerinin etkinliğini arttırmak çok zordur. 

-Kararsızdır, metan oksijenle temas ederse ve doğada yanıcı olursa patlamalara  neden olabilir. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Dünya’da ve Avrupa’da Biyogaz 

2.1.1. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Verileri ile Dünya’da ve Avrupa’da 

Biyogazdan Enerji Üretimi  

Yüksek kapasiteli biyogaz tesislerinden, alternatörler (jeneratör) aracılığıyla elektrik enerjisi de elde 

edilmektedir. Dünya genelinde en fazla biyogaz üretimi Avrupa’da gerçekleşmektedir. 64.065 GWh 

ile Avrupa en fazla üretimin yapıldığı kıtadır. Biyogaz sektöründe Avrupa'nın hayvan gübresi ile elde 

ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya en fazla üretim yapan ülke 

konumundadır. Tesis sayısı bakımından 10.849’u (Bu sayı AB üyesi ülkelerdeki tesis sayısının 

%61,5'ine karşılık gelmektedir.) Almanya'da kurulurken, İtalya ve Fransa sırasıyla 1.555 ve 873 tesisle 

ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır [9]. 14.904 GWh biyogaz üretimi ile Kuzey Amerika ikinci, 

4.268 GWh ile Asya üçüncü sıradadır. Kuzey Amerika’da en fazla üretim USA’de gerçekleşmektedir. 

Asya’da en fazla üretim yapan ülke Çin’dir. Başta Siçuan eyaleti olmak üzere, ülkede 7,5 milyon 

adetten fazla biyogaz tesisi vardır [6]. Almanya aynı zamanda kurulu elektrik kapasitesi ve biyogazdan 

elektrik üretimi konusunda ilk sıradadır. Almanya’da sırasıyla 6.583 MW kurulup 33.879 GWh 

üretilmiştir. Birleşik Krallık (İngiltere) ve İtalya, sırasıyla 1.731 MW ve 1.432 MW kurulu elektrik 

kapasitesi bakımından ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, elektrik üretimi göz önüne alındığında bu 

ülkeler arasında bir yer değişimi söz konusudur: İngiltere'de üretilen 7.722 GWh' ye karşı İtalya'da 

8.299 GWh üretilmiştir [10]. 
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Şekil 1. 2017 Yılı için Avrupa Ülkelerinde Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10]  

2017 Avrupa ülkelerinden Almanya 33.879 GWh ile biyogaz enerjisi üretiminde öncü ülkedir. 8.299 

GWh ve 7.722 GWh ile sırasıyla İtalya ve UK takip etmektedir. 

 
Şekil 2. 2017 Yılı için Asya Ülkelerinde Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

2017 verileri baz alınarak Asya ülkelerinden Çin’in biyogaz enerjisi üretiminde 2.424 GWh ile birinci 

sırada olduğu söylenebilir. 683 GWh ile Tayland ve 568 GWh ile Güney Kore takip etmektedir.  
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Şekil 3. 2010-2017 Yılları Arasında Dünya Genelinde Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

Grafik incelendiğinde, 2010 yılından 2017’ye Dünya geneli biyogaz enerjisi üretiminin 46.129 GWh 

değerinden 87.932 GWh değerine çıkarak yaklaşık olarak %90 oranında arttığı gözlemlenmektedir.  

 

 
Şekil 4. 2017 Yılı için Dünya Genelinde Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10]  
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2017 yılında Dünya genelinde 87.932 GWh biyogaz enerjisi üretilmiştir. Bu üretimin yaklaşık % 73’ü 

Avrupa’da gerçekleşmektedir. 14.904 GWh ile Kuzey Amerika, 4.268 GWh ile Asya ve 1.781 GWh  

ile Avrasya (Yalnızca Türkiye ) Avrupa’yı takip etmektedir. 

 

Şekil 5. 2010-2017 USA Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

 

 

Şekil 6. 2010-2017 UK Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

2010 yılından 2016 yılına kadar UK Biyogaz Enerjisi üretiminin sürekli olarak arttığı, 2017 yılında 

2016 yılı baz alınarak yaklaşık %0,18’lik bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir. 
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İtalya’daki tesis sayıları ve kurulu güç aşağıdaki grafiklerde belirtilmiş ve açıklamalar eklenmiştir. 

 

                                    (a)                                                                            (b) 

 

(c) 

Şekil 7. İtalyan biyogazının eğilimi (a) Tesis sayısı, (b) Kurulu güç, (c) Üretilen elektrik [9]. 

“Gestore dei Servizi Energetici - GSE”, İtalyan Hükümeti tarafından iki yenilenebilir kaynak ve 

enerji verimliliği sütunu ile çevresel sürdürülebilirliği sürdürmek ve elde etmek için belirlenmiş bir 

şirketken, EBA “Avrupa Biyogaz Birliği” dir. Mevcut veriler arasındaki tutarsızlık, EBA veri setinin 

ulusal biyogaz derneği tarafından sağlanan verilere dayanması gerçeğiyle ilgilidir.  

2008-2012 döneminde biyogaz tesisi kurulumları 107'den 1548'e yükselirken, kurulu elektrik 

kapasitesi 55 MW'tan 1.342,7 MW'a yükselmiştir (bakınız, Şekil 7 (a), (b)). Aynı dönemde, elektrik 

üretimi de Şekil 7(b)' de gösterildiği gibi 1.000 GWh' den yaklaşık 4.620 GWh' ye çıkmıştır. Bununla 

birlikte, en büyük biyogaz elektrik üretimi büyümesi 2012-2013 döneminde gözlenmiştir. 
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2010-2017 İtalya biyogazdan elde edilen enerji verilerinin yıllar ve üretim miktarları bazında gösterimi 

Şekil.8’deki gibidir. 

 

Şekil 8. 2010-2017 İtalya Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

2010 yılı itibariyle 2017’ye kadar sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Enerji üretimin en fazla artış 

gösterdiği dönem 2012-2013 yılları arasındadır. Bu artışın bu yıllar arasında yeni tesis kurulmasına 

bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Biyogaz enerji potansiyeli olan bir diğer ülke olan Güney Kore'de biyogaz kojenerasyon sistemlerinin 

bölgesel ısıtmaya güçlendirilmesi için yapılan bir fizibilite çalışmasında; Kore Çevre Bakanlığı (2011) 

raporuna göre, yerinde çürütücü reaktörlerin ısıtılması için biyogazın % 80'i ve çamur kurutma için%5'i 

tüketilmektedir. Elektrik üretimi için sadece %8 kullanılmakta ve %7'ye kadarı yakılmaktadır. Bunun, 

atık su arıtma tesislerinden enerji üretimi için bol miktarda fırsat olduğu anlamına geldiği 

belirtilmektedir[11]. 2011 yılında biyogaz enerjisi üretimi 611 GWh iken, 2017 kadar olan yıllarda 

üretimde dalgalanmalar görülmektedir. 2017 yılında Güney Kore’ de 568 GWh biyogaz enerjisi elde 

edilmiştir[10]. 

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından yayımlanan 

verilere göre, 2015 yılı sonuna kadar hane halkı çürütücü sayısı 41,93 milyona ulaşarak 200 milyon 

kişiye fayda sağlamıştır. Ortaya çıkan merkezi gaz arzı ve elektrik üretim pilotları ile birlikte 

110.000'den fazla biyogaz tesisi inşa edilmiştir. Kentsel doğal gaz boru hattı ağının entegrasyonunda 

da olumlu sonuçlar elde edilmiş ve kırsal hizmet satış noktalarının sayısı hane halkı biyogaz 

kullanıcılarının %74'ünden fazlasını kapsayan 110.000'e ulaşmıştır. Çin hükümeti, ülkenin temel 

ekonomik ve sosyal gerçeklikleri tarafından belirlenen bir politikada, aktif olarak ev tipi çürütücüler 

geliştirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'nın (MARA) istatistiki verilerine 

göre, Çin, 2009'dan itibaren kademeli olarak artarak 22.406 MLBP (Orta ve Büyük Ölçekli Biyogaz 

Tesisi) üretmiştir. 2015 itibariyle, MLBP sayısı 2009 yılına göre % 43 artarak 32.070'e yükselmiştir. 

Ek olarak, ev tipi çürütücüler ve küçük ölçekli biyogaz tesisleri daha da geliştirilecek, 22,77 milyon 
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m3'lük çürütücü hacmi ve 4,9 bcm (milyar m3)' lük biyogaz üretim kapasitesi ekleneceği belirtilmiştir. 

Ayrıca yıllık 8,64 milyon ton yeni saman işleme kapasitesi ve 71,83 milyon ton hayvancılık ve kanatlı 

gübresi işleme kapasitesinin eklenmesi planlanmaktadır. Planın, Çin'in kırsal kesimlerinde biyogaz 

tüketicisi olan 230 milyondan fazla kişiye fayda sağlayacağı düşünülmektedir [12]. 

 
Şekil 9. 2010-2017 Çin Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

Almanya’da geliştirilen teknoloji ile biyogaz doğalgaza çevrilmekte ve bu şehir şebekelerine 

verilmektedir. Almanya’da şu anda biyogazın elektrik üretimindeki payı yüzde 1,5 civarındadır. Yılda 

5 milyar kWh elektrik üretilmektedir. 2020 yılındaki hedefleri ise biyogazın elektrik üretimindeki 

payını % 17’ye, yıllık 76-80 milyar kWh’a çıkarmaktır [13].  

 
Şekil 10. 2010-2017 Almanya Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 
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2.1.2. Avrupa Biyogaz Birliği (EBA) Biyogaz Tesislerinin Sayısı 

2017 yılının sonunda, Avrupa'da faaliyet gösteren 17.783 biyogaz tesisi bulunmaktaydı. Son beş 

yılda,%18'lik bir artış sağlamak üzere 3.122 yeni tesis kurulmuştur. 2017 yılında, biyogaz tesisi 

sayısında %2 artış sağlanmıştır [14].  

 
Şekil 11. Avrupa ülkelerinde azalan düzende biyogaz tesisi sayıları [14] 

2017 yılına ait raporda, 2016 yılında bildirilen biyogaz tesislerinin sayısı revize edilmiş ve 17.662'den 

17.432'ye düşmüştür. Bu azalmış sayı, birkaç ulusal veritabanının sınıflandırma sistemindeki 

güncellemelerden kaynaklanmaktadır. Danimarka'da, 17 biyometan üreten tesis biyogaz tesisi olarak 

sayılmıştır ve Fransa'da, farklı veritabanlarının bazıları arasında 250'den fazla biyogaz tesisi tutarsızlığı 

vardır. Buna göre, Fransız Biyogaz Derneği ATEE Club Biogas'ın rehberliğinde, Fransız biyogaz 

tesislerinin sayısı EBA veri tabanında 873’ ten 2016 yılında 668'e, 2017'de 742'ye revize edilmiştir. 

İsveç'te, ulusal veri tabanı bu yıl, biyogaz ve biyometan tesislerinde net bir ayrım yapılmasına izin 

verecek şekilde ayarlanmış ve 2017'de 2016'ya kıyasla kaydedilen daha az sayıda biyogaz tesisi ortaya 

çıkmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde - Avustralya, Estonya, Macaristan, , İrlanda, Norveç ve Romanya 

- 2016 ve 2017 yılları arasında tesis sayısında artış olmamıştır. Belçika-Wallonia, İsviçre, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Slovakya’da 10'dan fazla ek 

biyogaz tesisi kaydedilmemiştir. 2017 yılında en fazla artış gösteren ülke Almanya (+122 tesis), 

ardından İtalya (+100 tesis), Fransa (+74 tesis), İngiltere (+55 tesis) ve İspanya (+43 tesis) olmuştur. 

Sayıları azaltan veri konsolidasyonuna rağmen, 2017 genel olarak Avrupa'daki 351 operasyonel 

biyogaz tesisinin artması, 2016'ya göre tesis sayısında %2'lik bir büyümeyi temsil etmektedir. 

Almanya, uzun yıllardır biyogaz gelişiminin itici gücü olmuştur ve işletme tesislerinin sayısı 

bakımından halen en önde gelen ülkedir. 

2.1.3. EBA Biyogaz Tesisleri Kurulu Güç (IEC) (MW) Verileri 
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Avrupa'daki biyogaz tesislerinin toplam Kurulu Elektrik Kapasitesi (Installed Electricity Capacity, 

IEC), 2017 yılında % 5 artarak toplam 10.532 MW'a ulaşmıştır. 2014 yılında 8,355 MWel kurulmuş ve 

Avrupa'da tescil edilmiştir. 2017'de Avrupa'daki biyogaz kurulu elektrik kapasitesinin gelişimi, 

biyogaz kurulu elektik kapasitesinde biyogaz tesislerinin sayısından daha büyük bir büyüme göstererek 

daha yüksek kapasiteye sahip tesislere doğru bir eğilim göstermiştir. İngiltere, 2.68 MWel'de en yüksek 

ortalama tesis büyüklüğüne sahiptir, ardından 1.79 MWel ile İrlanda gelmektedir.  

 

 
Şekil 12. Avrupa'daki toplam biyogaz IEC'in gelişimi; Avrupa'da toplam biyogaz IEC'in geliştirilmesi, toplam 

biyogaz tesisi sayısı [14] 

 

 

 

 

2.2. Türkiye’de Biyogaz Üretimi 

Türkiye, hem hayvansal hem de bitkisel üretim açısından yüksek potansiyele sahip, önemli bir tarım 

ülkesidir. Organik atıkların iyi bir şekilde kullanılma potansiyeline rağmen, bir enerji üretim yöntemi 

olarak bilinen biyogazdan, kaynak potansiyeli ele alındığında enerji açısından yeterli düzeyde 

yararlanılmamaktadır. Çevre açısından bakıldığında, zararlı atıkları azaltarak ve böylece kırsal 

kalkınmayı sağlayarak sürdürülebilir yüksek kaliteli çevre de gerçekleştirilebilir [15].  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre 2017 yılı eylül ayı sonunda Türkiye’nin 

elektrik enerjisi kurulu gücü 81.520,8 MW'a ulaşmıştır. Bunun %55,2’si termik, %33,2’si hidrolik ve 

%1,2’si jeotermal, %0,5’i biyokütle, %7,6’sı rüzgâr santralleridir.  
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verileri, Türkiye’de biyogazdan elde edilen enerji 

üretimi yıllar ve miktar (GWh) bazında Şekil.13’te gösterilmiştir. Türkiye’nin biyogaz üretimi için 

Kurulu Güç verileri Şekil.14’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 13. 2010-2017 Türkiye Biyogazdan Elde Edilen Enerji Verileri [10] 

Bu yıllar arasında Türkiye’deki Biyogaz Enerjisi üretimi sürekli olarak artış göstermiştir. Yıllar 

arasında artış miktarlarının değişken olmasının, yıllar bazında sonradan kurulan tesis sayılarına bağlı 

olduğu düşünülmektedir. 

  

 

Şekil 14. 2009-2018 yılları arasında Türkiye’nin Biyogaz Kurulu Güç Verileri  [10]  
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının tükenebilir olması gerçeği ve atık miktarının hızla artıyor olması 

göz önüne alınarak yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün atmaktadır. Çevreyi, insan 

sağlığını ve ekosistemi korumak, aynı zamanda enerji ihtiyacının sürekli arttığı bilindiğinden yeni 

enerji kaynaklarına önem vermek gerekmektedir. Pek çok alanda oluşan atıkların enerji değerlerinin 

bu kadar önemli bir düzeyde olmasının ve diğer ülkelerde değerlendirilmesinin birçok sektör için teşvik 

edici olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda örnek olarak önemli bir biyogaz kaynağı olan hayvan 

gübreleri çevre açısından da oldukça kirletici bir yapıya sahiptir. Özellikle hayvancılığın büyük oranda 

yapıldığı bölgelerde biyogaz üretim tesislerinin kurulması, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamakla 

birlikte bölgenin çevre koşullarını da iyileştireceği düşünülmektedir. Yine evsel katı atıklar depolama 

bakımından sorunlara sebep olduğu çevre açısından kirletici ve sağlığı tehdit edici bir yapıya sahip 

olduğundan anaerobik koşullarda biyogaza dönüştürülmesi uygun görülmektedir. Özellikle Türkiye 

gibi yüksek biyogaz potansiyeline sahip ve enerji ihtiyacının olduğu ülkelerde biyogaz üretimine ayrıca 

önem verilmesi gerekmektedir. Temiz, çevre dostu ve yerli enerji kaynaklarının kullanılması, bilinçli 

bir şekilde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Mümkün olan her 

fırsatın değerlendirilmesi ve enerji potansiyeli yüksek olan atıkların enerji ihtiyacını karşılamak için 

kullanılması gerekmektedir. Daha yaygın bir alanda biyogaz gibi önemli enerji kaynakları üretilmeli 

ve kullanılmalıdır. Bu kapsamda teşvik çalışmalarının ve üretim için gerekli adımların atılması 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada biyogaz üretiminin Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’de nasıl yapıldığı, ülkeler bazında 

tesis sayıları açıklanmıştır. Aynı zamanda elde edilen enerji miktarları ülkeler bazında grafiklerle 

gösterilmiştir. Edinilen veriler ve bilgiler, biyogaz üretiminin önemini bir kez daha göstermektedir. Bu 

sebeple biyogaz üretiminin yaygınlaştırılması ve oluşan uygun atıkların bu kapsamda verimli olacak 

şekilde değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Edinilen bilgiler ve veriler enerji ihtiyacının 

karşılanmasında kullanılan biyogazın önemini göstermektedir. Atık azaltma konusunda da büyük 

katkıları olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin ve Dünyadaki diğer birçok ülkenin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi 

ve enerji ihtiyacının karşılanmasında; tarımsal, hayvansal ve evsel katı atıkların daha etkin bir şekilde 

kullanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogaz üretiminin arttırılması büyük bir öneme 

sahiptir. Biyogaz üretimi ile enerji elde edilmesi için kullanılan teknolojinin basit ve çabuk 

uygulanabilir olması, yenilenebilir kaynaklara dayalı olması, enerjinin az masrafla dönüştürülmesi, 

ucuz olması, doğanın dengesini bozacak zararlar vermemesi bu üretimlerin tercih edilmesinin haklı 

sebepleri arasındadır. Atıklardan elde edilen enerji hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak hem 

de doğayı daha az kirleterek daha yaşanılır bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Siirt ili Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter Belirleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında yapılan literatür 

ve arazi çalışmaları sonucunda Siirt ilinde yayılış gösteren tür ve tür altı düzeyde toplam 872 bitki taksonu 

belirlenmiştir. Bu taksonlar içerisinde 3 tanesi lokal endemik olmak üzere toplam 14’ü endemik, 7 familyaya 

ait toplam 97 petaloid monokotiledon takson tespit edilmiştir. Endemik ve endemik olmayan taksonların 

tehlike kategorileri; 1 DD (yetersiz veri) , 4 EN (tehlikede) , 4 LC (düşük riskli) , 3 NT (tehdite yakın) ve 9 VU 

(duyarlı) şeklindedir. Literatürde kaydı bulanan 8 takson arazi çalışmaları sırasında tespit edilememiş ve 

literatürde kaydı bulunmayan 10 takson bu çalışma sonucunda Siirt ili petaloid monokotiledon florasına 

eklenmiştir. Ayrıca bu çalışma sırasında CR (kritik) seviyede tehlike kategorisinde yer alan Bellevalia vuralii 

B.Şahin & Aslan taksonunun tehlike kategorisi EN (tehlikede) olarak güncellenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bitki çeşitliliği, endemik, Siirt, petaloid, Türkiye 

ABSTRACT 

As a result of literature and field studies conducted in 2018-2019 within the scope of Biological Diversity and 

Inventory Determination Project of Siirt province, 872 plant taxa have been determined in Siirt province. 

Among these taxa, determined 97 petaloid monocotyledon taxa belonging to 7 families, 14 of which were 

endemic and 3 of which were local endemic. Hazard categories of endemic and non-endemic taxa; 1 DD (Data 

deficient), 4 EN (Endangered), 4 LC (Least Concern), 3 NT (Near Threatened) and 9 VU (Vulnerable). 

Recorded in the literature could not be detected in 8 taxa during field studies and 10 taxa which were not 

recorded in the literature were added to the petaloid monocotyledon flora of Siirt. In addition, the threat 

category of the Bellevalia vuralii B.Şahin & Aslan in the CR (Critical) threat category has been updated to EN 

(Endangered). 

Key words: Endemic, plant diversity, Siirt, petaloid, Turkey 

1. GİRİŞ
Türkiye sahip olduğu konumdan dolayı (Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği, aynı zamanda Akdeniz, Avrupa-

Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesiştiği önemli bir bölgede bulunması) farklı vejetasyon

tiplerine ve çok zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Türkiye’deki bitkilerin sistemli olarak araştırılması, ilk

olarak 1700’lü yıllarda Joseph Pitton de Tournefort tarafından gerçekleştirilmiştir (Burtt, 2001; 2002). Pierre
Edmond Boissier’in 5 cilt ve 1 ek ciltten oluşan ‘Doğu Ülkeleri Florası (Flora Orientalis)’ adlı eseri de Türkiye

florasına ait bitkileri içeren ilk eserlerden biridir (Boissier, 1867-1884; Buser, 1888). Fakat Türkiye’nin bitki

örtüsünün ortaya çıkarılması yönelik en kapsamlı çalışma Peter Hadland Davis’in editörlüğünde 1965-1988
yılları arasında hazırlanan, 9 cilt ve 2 ek ciltten oluşan ‘Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası (Flora of Turkey

and the East Aegean Islands)’dır (Davis, 1965-1985; Davis vd., 1988; Güner vd., 2000). Türkiye florasının

yazımından sonra Türkiye’de yeni keşfedilen taksonlar düzenli olarak bir araya getirilerek ek listeler olarak
yayınlanmaktadır. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda özellikle bitkilerin yayılış alanları, ekolojik istekleri,

doğal ortamın bitki üzerindeki etkileri ve diğer canlılar ile ilişkileri incelenmektedir.
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Türkiye’de en son ve kapsamlı çalışma “Türkiye Bitkileri Listesi, Damarlı Bitkiler” kitabının yayımlanması 
ile Türkiye’deki takson sayısı 11707 olarak belirlenmiş, endemizm oranı ise % 31.82 olmuştur (Güner ve ar. 

2012). Türkiye sahip olduğu bu bitki taksonları ile tek başına Avrupa kıtası kadar bitki çeşidine ev sahipliği 

yapmaktadır.  
 

Anadolu sahip olduğu 80 geofitik eğrelti, 1200-1500 dikotiledon geofit, 250-300 apetaloid monokotiledon 

geofit ve 1000 civarında petaloid geofitler ile dünyanın en önemli geofit merkezlerinden biridir (Demir ve 
Eker, 2015). 

 

Demir ve Eker (2015)’in yaptıkları “Bolu İlinin Petaloid Geofit Florası’’ isimli çalışmalarında 118 taksonun 

varlığı ile 20 taksonun yokluğu teyit edilmiş, 25 kaydın sinonime düştüğü belirlenmiş ve 24 kayıt ise şüpheli 
ve/veya toplanamayan grupta değerlendirilmiştir. Toplanan 18 endemik bitkiden ikisinin ve nadir taksonlardan 

birinin IUCN tehlike kategorisinin değişmesi önerilmişlerdir (Demir ve Eker, 2015). 

 
Pınar ve ark. (2018)’nın gerçekleştirdikleri “Bingöl İlinin Monokotiledon Petaloid Florası’’ isimli 

çalışmalarında 10 familyaya ait 82 takson tespit ederek bu taksonlardan 12 tanesinin  endemik olduğunu 

bildirmişlerdir (Pınar ve ark. 2018). 

 
Armağan (2018)’ın yaptığı Tunceli (Türkiye)’nin Monokotil Petaloidleri isimli çalışmada 11 familyaya ait 

toplam 150 takson (142 tür, 4 alttür ve 4 varyete) tespit edilmiş olup, bunlardan 33 tanesi endemiktir. Alanda 

tespit edilen taksonlardan 26 tanesi Tunceli ili için yeni kayıt olarak verilmiştir. 
 

Fidan ve ark. (2019)’nın “Batman İlinin (Türkiye) Petaloid Monocotiledon Florası’’ isimli çalışmalarında 9 

familyaya ait 83 takson tespit etmişler. Bu taksonların 7 tanesinin Türkiye'ye özgü olduğunu bildirmişlerdir.  
Bu çalışmamızda Siirt İli’nin sahip olduğu petaloid monokotiledon bitkiler ve bunların endemizm durumları 

ile tehlike kategorileri değerlendirilmiştir (Güner ve ark. 2012; Ekim ve ark. 2000). 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Çalışma materyalini 2018-2019 yılları arasında Siirt ilide yapılan arazi ve literatür çalışmalarında elde petaloid 

monokotiledon bitkilere ait veriler oluşturmaktadır.  Siirt ilinde dört mevsimi kapsayacak şekilde uygun 

vejetasyon dönemlerinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında toplanan bitki örnekleri 
Siirt Üniversitesi Flora Fauna Mekezi’ne getirilerek Türkiye Florası’na göre teşhisleri yapılmıştır (Davis, 

1965-1985; Davis et al. 1988; Güner ve ark. 2000).  

 
Arazi çalışmaları sırasında doğal ortamlarından fotoğrafları çekilen bazı taksonlar şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. 1. Allium pervariensis Fırat & Koyuncu, 2. Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B.Mathew, 

3. Crocus biflorus Mill. subsp. tauri (Maw) B.Mathew, 4. Iris reticulata M.Bieb.var. reticulata, 5. Muscari 

neglectum Guss. ex Ten., 6. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 7. Bellevalia koyuncui Karabacak & Yıldırım, 
8. Bellevalia paradoxa (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss., 9. Bellevalia pseudolongipes Karabacak & Yıldırım, 10. 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 11. Narcissus tazetta L. subsp. tazetta, 12. Scilla leepii Speta, 13. 

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., 14. Sternbergia vernalis (Mill.) Gorer & J.H.Harvey, 15. 

Cephalanthera kurdica Bornm. ex Kraenzl., 16. Fritillaria minuta Boiss. & Noë, 17. Colchicum crocifolium 

Page 666



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

Boiss.,18. Ophrys transhyrcana Czerniak. subsp. mouterdeana (B.Baumann & H.Baumann) Kreutz, 19. 
Orchis anatolica Boiss., 20. Crocus cancellatus Herb.  subsp. damascenus (Herb.) B.Mathew, 21. Hyacinthella 

siirtensis B.Mathew, 22. Iris aucheri (Baker) Sealy, 23. Iris persica L., 24. Iris pseudocaucasica Grossh., 25. 

Muscari comosum (L.) Mill., 26. Orchis simia Lam., 27. Ornithogalum narbonense L., 28. Bellevalia sasonii 
Fidan, 29. Tulipa armena Boiss.var. armena, 30. Bellevalia vuralii B.Şahin & Aslan. 

 

Yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda Siirt ilinde yayılış gösteren tür ve tür altı düzeyde toplam 872 
bitki taksonu belirlenmiştir. Bu taksonlar içerisinde 3 tanesi lokal endemik olmak üzere toplam 14’ü endemik, 

7 familyaya ait toplam 97 petaloid monokotiledon takson tespit edilmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Siirt ili petaloid monokotiledon bitki listesi 

FAMİLYA TÜR TÜRKÇE ADI IUCN ENDEMİK 

Amaryllidaceae 
Allium akaka S.G.Gmel. ex Schult. & 
Schult.f. Yer soğanı NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Allium ampeloprasum L. Pırasa NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Allium armerioides Boiss. Mardin soğanı DD Endemik 

Amaryllidaceae Allium chrysantherum Boiss. & Reut. Sarı kafa NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Allium dictyoprasum C.A.Mey. ex Kunth Top soğan NE Endemik değil 

Amaryllidaceae 
Allium flavum L. subsp. tauricum var. 
tauricum (Besser ex Rchb.) Stearn Toros sarısı NE Endemik değil 

Amaryllidaceae 

Allium guttatum Stev. subsp. sardoum 

(Moris) Stearn Solgun soğan NE Endemik değil 

Amaryllidaceae 
Allium paniculatum L. subsp. 
paniculatum Sürüsalkım NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Allium pervariensis Fırat & Koyuncu Pervari soğanı EN Lokal Endemik 

Amaryllidaceae 

Allium scorodoprasum L. subsp. 

rotundum (L.) Stearn Deli pırasa NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Allium stamineum Boiss. Yaban sarmısağı NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Narcissus tazetta L. subsp. tazetta Nergis NE Endemik değil 

Amaryllidaceae 
Sternbergia clusiana (Ker Gawl.) Ker 
Gawl. ex Spreng. Vargetgülü NE Endemik değil 

Amaryllidaceae Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. tavukçiçeği NE Endemik değil 

Amaryllidaceae 

Sternbergia vernalis (Mill.) Gorer & 

J.H.Harvey kışnergisi NE Endemik değil 

Asparagaceae Asparagus verticillatus L. Gılemşe NE Endemik değil 

Asparagaceae Bellevalia fominii Woronow Benli sümbül VU Endemik değil 

Asparagaceae 
Bellevalia koyuncui Karabacak & 
Yıldırım Şirvan sümbülü VU Lokal Endemik 

Asparagaceae Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh. Kelleli sümbül VU Endemik değil 

Asparagaceae 

Bellevalia paradoxa (Fisch. & C.A.Mey.) 

Boiss. Aşpenceri NE Endemik değil 

Asparagaceae 
Bellevalia pseudolongipes Karabacak & 
Yıldırım Yalancısaçak sümbül LC Endemik 

Asparagaceae Bellevalia sasonii Fidan Sason kırsümbülü VU Endemik 

Asparagaceae Bellevalia siirtensis Fırat Siirt sümbülü VU Endemik 

Asparagaceae Bellevalia vuralii B.Şahin & Aslan Dicle kırsümbülü EN Lokal Endemik 

Asparagaceae Hyacinthella siirtensis B.Mathew Siirt kopçası NT Endemik 

Asparagaceae Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker gavurbaşı NE Endemik değil 

Asparagaceae Muscari comosum (L.) Mill. Morbaş NE Endemik değil 

Asparagaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten. Arapüzümü NE Endemik değil 

Asparagaceae Ornithogalum narbonense L. Akbaldır NE Endemik değil 

Asparagaceae Ornithogalum oligophyllum E.D.Clarke Kurt soğanı NE Endemik değil 

Asparagaceae Puschkinia scilloides Adams Serhişing NE Endemik değil 

Asparagaceae Scilla hyacinthoides L. Dağ soğanı NE Endemik değil 

Asparagaceae Scilla leepii Speta İnce sümbül NT Endemik 

Asparagaceae Scilla persica Hausskn. Çatal sümbül NE Endemik değil 

Asparagaceae 
Scilla siberica Haw. subsp. armena 
(Grossh.) Mordak Camışkıran NE Endemik değil 

Colchicaceae Colchicum crocifolium Boiss. Urfa mahruru NE Endemik değil 
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Colchicaceae Colchicum kotschyi Boiss. Acıçiğdem NE Endemik değil 

Colchicaceae 
Colchicum szovitsii Fisch. & C.A.Mey. 
subsp. szovitsii  katır çiğdemi NE Endemik değil 

Iridaceae 
Crocus biflorus Mill. subsp. 
pseudonubigena B.Mathew Siirt çiğdemi LC Endemik 

Iridaceae 
Crocus biflorus Mill. subsp. tauri (Maw) 
B.Mathew Berfan NE Endemik değil 

Iridaceae 
Crocus cancellatus Herb.  subsp. 
damascenus (Herb.) B.Mathew Pivok NE Endemik değil 

Iridaceae Crocus karduchorum Kotschy ex Maw Koyak çiğdemi EN Endemik 

Iridaceae Gladiolus antakiensis A.P.Ham. Al kılıçotu VU Endemik değil 

Iridaceae Gladiolus atroviolaceus Boiss. Kıraç süseni NE Endemik değil 

Iridaceae Gladiolus humilis Stapf Bodur kılıçotu EN Endemik 

Iridaceae Gladiolus italicus Mill. Kılıçotu NE Endemik değil 

Iridaceae Gladiolus kotschyanus Boiss. Çayır kılıçotu NE Endemik değil 

Iridaceae Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl Keklik çiğdemi NE Endemik değil 

Iridaceae Iris aucheri (Baker) Sealy Kaya navruzu VU Endemik değil 

Iridaceae Iris persica L. Buzala NE Endemik değil 

Iridaceae Iris pseudocaucasica Grossh. Van navruzu NE Endemik değil 

Iridaceae Iris reticulata M.Bieb.var. reticulata  Kara körpeze NE Endemik değil 

Iridaceae Iris x germanica L. Göksüsen NE Endemik değil 

Ixioliriaceae 
Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. & 
Schult.f.var. tataricum  Köpekotu NE Endemik değil 

Liliaceae 
Fritillaria assyriaca Baker subsp. 
assyriaca  Donuk lale NE Endemik değil 

Liliaceae Fritillaria carica Rix Bodursarı NE Endemik değil 

Liliaceae Fritillaria imperialis L. Ağlayangelin VU Endemik değil 

Liliaceae Fritillaria minuta Boiss. & Noë Kınalı lâlesi NE Endemik değil 

Liliaceae Fritillaria pinardii Boiss. Mahçup lâle NE Endemik değil 

Liliaceae Fritillaria uva-vulpis Rix Ayı lalesi VU Endemik değil 

Liliaceae Gagea luteoides Stapf Altın yıldız NE Endemik değil 

Liliaceae 
Gagea reticulata (Pall.) Schult. & 
Schult.f. Arazi+Literatür NE Endemik değil 

Liliaceae Gagea tenera Pascher Titrek yıldız NE Endemik değil 

Liliaceae Gagea uliginosa Siehe & Pascher Batak yıldızı NE Endemik değil 

Liliaceae 

Gagea villosa(M.Bieb.) Sweet var. 

villosa  Tüylü yıldız NE Endemik değil 

Liliaceae 
Linum mucronatum Bertol. subsp. 
armenum (Bordz.) P.H.Davis sarıkamış keteni NE Endemik değil 

Liliaceae Tulipa armena Boiss.var. armena  Dağ lâlesi NE Endemik değil 

Liliaceae Tulipa sintenisii Baker muş lalesi NE Endemik değil 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Sivrisalep NE Endemik değil 

Orchidaceae 

Cephalanthera kurdica Bornm. ex 

Kraenzl. Kurtkuşçuğu NE Endemik değil 

Orchidaceae Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Kuğu salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae 

Dactylorhiza romana (Seb.) Soó subsp. 
georgica (Klinge) Soó ex Renz & 
Taubenheim Çam kökü NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Dactylorhiza umbrosa (Karelin & 
Kirilow) Nevski var. umbrosa  Gövdeli salep NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Epipactis helleborine(L.) Crantz subsp. 
helleborine  Bindallıçiçeği NE Endemik değil 

Orchidaceae Himantoglossum affine (Boiss.) Schltr. Keşkeşçiçeği NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Himantoglossum comperianum (Steven) 
P.Delforge Meşe keşkeşi NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Limodorum abortivum (L.) Sw.var. 
abortivum  Saçuzatan NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Ophrys bornmuelleri M.Schulze  subsp. 
bornmuelleri  Ebem salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Ophrys bornmuelleri M.Schulze subsp. 
carduchorum Renz & Taubenheim Öküz salebi NT Endemik 

Orchidaceae Ophrys cilicica Schltr. Tülekdokuyan LC Endemik 
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Orchidaceae 
Ophrys holoserica (Burm.f.) Greuter 
subsp. heterochila Renz & Taubenheim Deşdiye salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae 

Ophrys levantina Gölz & H.R.Reinhard 
subsp. grandiflora (H.Fleischm. & Soó) 
Kreutz Kocakazankara NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Ophrys oestrifera M Bieb. subsp. 
oestrifera Sinek salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae Ophrys phrygia H.Fleischm. & Bornm. Yunus salebi LC Endemik değil 

Orchidaceae 
Ophrys reinholdii Spruner ex Fleischm. 
subsp. straussii (H.Fleischm.) E.Nelson Sidikli salep NE Endemik değil 

Orchidaceae Ophrys schulzei Bornm. & Fleischm. Dağ ablamutu NE Endemik değil 

Orchidaceae 

Ophrys transhyrcana Czerniak. subsp. 
mouterdeana (B.Baumann & 
H.Baumann) Kreutz Hazar salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Ophrys umbilicata Desf. subsp. 
khuzestanica Renz & Taubenheim Acem salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis anatolica Boiss. Dildamak NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis collina Banks & Sol. ex Russell Tepe salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis coriophora L. subsp. coriophora  Pirinççiçeği NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora  Salep sümbülü NE Endemik değil 

Orchidaceae 
Orchis mascula (L.) L. subsp. pinetorum 
(Boiss. & Kotschy) G.Camus Çam salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis simia Lam. Salep püskülü NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis spitzelii Sauter ex W.D.J.Koch. Dağ salebi NE Endemik değil 

Orchidaceae Orchis tridentata Scop. Katranalacası NE Endemik değil 

Orchidaceae Platanthera chlorantha (Cruster) Rchb. Çarpık salep NE Endemik değil 

 

3. SONUÇ 

Araştırma sonucunda tespit edilen endemik ve endemik olmayan 97 petaloid monokotiledon taksonun tehlike 

kategorileri; 1 CR (kritik), 1 DD (yetersiz veri), 3 EN (tehlikede), 4 LC (düşük riskli), 3 NT (tehdite yakın) ve 
9 VU (duyarlı) şeklindedir. Literatürde kaydı bulanan 8 takson arazi çalışmaları sırasında tespit edilememiş ve 

literatürde kaydı bulunmayan 10 takson bu çalışma sonucunda Siirt ili petaloid monokotiledon florasına 

eklenmiştir (Tablo 1.). Ayrıca bu çalışma sırasında CR (kritik) seviyede tehlike kategorisinde yer alan 
Bellevalia vuralii B.Şahin & Aslan taksonunun tehlike kategorisi EN (tehlikede) olarak güncellenmiştir. 

 

Teşekkür: Yazarlar; saha çalışmalarına destek veren Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Siirt 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder. Ayrıca EKOİZ şirket 
çalışanlarına yardımları için teşekkürlerimizi sunarız.  
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ÖZET 
Bu çalışmada Siirt ilinde doğal yayılış gösteren nadir ve endemik bitkiler ve tehlike kategorileri verilmiştir. 

2018-2019 yılları arasında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda toplam 872 takson tespit edilmiştir. 

Bunlardan 86 takson arazi çalışmaları sırasında Siirt ili için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Çalışma sırasında 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu Siirt ilinde 5 tanesi lokal endemik olmak üzere toplam 72 

endemik (%8,25) taksonun yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Endemik taksonların familyalara göre dağılımı; 

Asteraceae 9, Fabaceae 9, Boraginaceae 8, Asparagaceae 7, Lamiaceae 6, Apiaceae 5, Brassicaceae 3, 
Iridaceae 3, Amaryllidaceae 2, Caprifoliaceae 2, Caryophyllaceae 2, Hypericaceae 2, Orchidaceae 2, 

Papaveraceae 2, Poaceae 2, Scrophulariaceae 2, Campanulaceae 1, Euphorbiaceae 1, Malvaceae 1, 

Orobanchaceae 1 Ranunculaceae 1 ve Rosaceae 1 takson şeklinde temsil edilmektedirler. Alanda yayılış 

gösteren taksonlardan 33 tanesi “VU’’ Hassas, 23 “LC’’ Düşük riskli, 18 “NT’’ Tehdide açık, 11 “EN’’ 
Tehlikede, 5 “CR’’ Kritik ve 5 tanesi “DD’’ Yetersiz veri tehlike kategorilerinde değerlendirilmektedir.   

 

Anahtar kelimeler: Endemik, IUCN, Siirt, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

In this study, rare and endemic plants with natural distribution in Siirt province and threat categories are given. 

As a result of literature and field studies conducted between 2018-2019, a total of 872 taxa were identified. Of 
these, 86 taxa were identified as new records for Siirt province during field studies. As a result of the data 

obtained during the study, 72 endemic taxa (8,25%), 5 of which are local endemic, were found to be distributed 

in Siirt province. Distribution of endemic taxa according to families; Asteraceae 9, Fabaceae 9, Boraginaceae 
8, Asparagaceae 7, Lamiaceae 6, Apiaceae 5, Brassicaceae 3, Iridaceae 3, Amaryllidaceae 2, Caprifoliaceae 2, 

Caryophyllaceae 2, Hypericaceae 2, Orchidaceae 2, Papaveraceae 2, Poaceae 2, Scrophulariace 1, 

Euphorbiaceae 1, Malvaceae 1, Orobanchaceae 1 Ranunculaceae 1 and Rosaceae 1 are represented as taxa. Of 
the taxa in the area, 33 “VU” Vulnerable, 23 “LC” Least Concern, 18 “NT” Near Threatened, 11 “EN” 

Endangered, 5 “CR” Critical and 5 “DD” Data Deficient are evaluated as threat categories. 

 

Key words: Endemic, IUCN, Siirt, Turkey. 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de floristik yapı ile ilgili yapılan ilk önemli araştırma 1843 yılında İsviçreli botanikçi E. Boissieri 
tarafından elde edilen bulguların “Flora Orientalis” adlı eserde yayınlanmasıdır (Boissieri, 1867-1888). Daha 

sonra P.H. Davis’in editörlüğünde yazılan ve hala geçerliliğini koruyan 9 ciltlik “Flora of Turkey and the East 

Aegean Islands” adlı eserdir (Davis, 1965-1985). 1988 yılında çıkartılan “Flora of Turkey and the East Aegean 
Islands (Suplement)” ile Türkiye Florası 10 cilte çıkmıştır (Davis ve ark., 1988). Ülkemizde hızla artan botanik 

çalışmaları neticesinde, 2000 yılında Türk botanikçileri 2. bir ek cilt yazmışlardır (Güner ve ark., 2000). Bu 

11 cilt itibariyle Türkiye Florası’ndaki toplam bitki türü sayısı 9.222 ve toplam takson sayısı 12.006 olarak 
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ortaya çıkmıştır. Bu bitkilerden, 2981 takson endemik olup, toplam endemik takson sayısı 3.778 (% 31)’dir 
(Erik ve Tarıkahya, 2004).  

 

Ülkemizdeki en son ve kapsamlı çalışma “Türkiye Bitkileri Listesi, Damarlı Bitkiler” kitabının yayımlanması 
ile Türkiye’deki takson sayısı 11707 olarak belirlenmiş, endemizm oranı ise % 31.82 olmuştur (Güner ve ark., 

2012). Endemizm oranın yüksek olması birçok farklı faktöre (iklim, topoğrafya, mikro klimatik etki vb.) bağlı 

olabilmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu farklı iklim tipleri, topoğrafik yapılar, yükseklik farkları ve üç farklı 
fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında bulunmasından dolayı çok sayıda endemik bitkinin doğal habitatı 

konumunda olmasına neden olmaktadır.  

 

Pınar (2018) Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde Yer alan Bingöl İli’nin Nadir ve Endemik Bitki Türleri 
ve Tehlike Kategorileri isimli çalışmasında 122’si endemik ve 18’i nadir olmak üzere toplam 140 endemik ve 

nadir bitki taksonu tanımlamıştır. 

 
Bu çalışmamızda Siirt İli’nin sahip olduğu endemik ve nadir bitkiler ile tehlike kategorileri hakkında bilgiler 

verilmiştir.  

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Çalışmanın arazi kısmına başlamadan önce literatüre dayalı çalışmalar yapılmış ve Siirt ilinde tespit edilerek 

kayıt altına alınmış bitki taksonlarının bir listesi hazırlanmıştır. Daha sonra 2018-2019 Yılları arasında dört 

mevsimi kapsayacak şekilde uygun vejetasyon dönemlerinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplanan 
bitki örnekleri herbaryum materyali haline getirildikten sonra teşhisleri yapılmıştır. Tespit edilen örneklerin 

listesi Alfabetik sıraya göre verilmiş ve listede taksonların endemizm durumları ve tehlike kategorileri (Ekim 

ve ark. 2000; IUCN 2017) yazılmıştır. 
 

Bu çalışmada Siirt ilinde doğal yayılış gösteren nadir ve endemik bitkiler ve tehlike kategorileri verilmiştir. 

2018- 2019 yılları arasında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda toplam 872 takson tespit edilmiştir. 

Bunlardan 86 takson arazi çalışmaları sırasında Siirt ili için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Çalışma 
sırasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu 5 tanesi lokal endemik olmak üzere toplam 72 endemik 

(%8,25) taksonun yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Endemik taksonların familyalara göre dağılımı Asteraceae 

9, Fabaceae 9, Boraginaceae 8, Asparagaceae 7, Lamiaceae 6, Apiaceae 5, Brassicaceae 3, Iridaceae 3, 
Amaryllidaceae 2, Caprifoliaceae 2, Caryophyllaceae 2, Hypericaceae 2, Orchidaceae 2, Papaveraceae 2, 

Poaceae 2, Scrophulariaceae 2, Campanulaceae 1, Euphorbiaceae 1, Malvaceae 1, Orobanchaceae 1 

Ranunculaceae 1 ve Rosaceae 1 taksonla temsil edilmektedirler. Alanda yayılışı bulunan taksonlardan 33 
takson “VU’’ Duyarlı, 23 “LC’’ Düşük risk, 18 “NT’’ Tehdite yakın, 10 “EN’’ Tehlikede, 6 “CR’’ Kritik ve 

5 takson “DD’’ Yetersiz veri tehlike kategorilerinde değerlendirilmektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Siirt İli endemik ve nadir bitkileri listesi 

Familya Takson Türkçe ismi 
Tehlike 

kategorisi 
Endemizm durumu 

Amaryllidaceae Allium armerioides Boiss. Mardin soğanı DD Endemik 
Amaryllidaceae Allium pervariensis Fırat & Koyuncu Pervari soğanı EN Lokal Endemik 
Apiaceae Bunium elegans (Fenzl) Freyn var. brevipes Freyn & Sint. Hoş aksar LC Endemik 
Apiaceae Bunium elegans (Fenzl) Freyn var. involucratum Ö.Saya Hoş aksar VU Endemik 
Apiaceae Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. subsp angulata Oluklu çakışır VU Endemik değil 
Apiaceae Malabaila lasiocarpa Boiss. Şabulgan LC Endemik 
Apiaceae Pastinaca armena Fisch. & C.A.Mey. Kelemenkeşir VU Endemik 
Apiaceae Pimpinella flabellifolia (Boiss.) Benth. & Hook. ex Drude Yel anasonu VU Endemik 
Apiaceae Pimpinella sintenisii H.Wolff Kaya anasonu VU Endemik değil 

Asparagaceae Bellevalia fominii Woronow Benli sümbül VU Endemik değil 
Asparagaceae Bellevalia koyuncui Karabacak & Yıldırım Şirvan sümbülü VU Lokal Endemik 
Asparagaceae Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh. Kelleli sümbül VU Endemik değil 
Asparagaceae Bellevalia pseudolongipes Karabacak & Yıldırım Yalancısaçak sümbül LC Endemik 
Asparagaceae Bellevalia sasonii Fidan Sason kırsümbülü VU Endemik 
Asparagaceae Bellevalia siirtensis Fırat Siirt sümbülü VU Endemik 
Asparagaceae Bellevalia vuralii B.Şahin & Aslan Dicle kırsümbülü EN Lokal Endemik 
Asparagaceae Hyacinthella siirtensis B.Mathew Siirt kopçası NT Endemik 

Asparagaceae Scilla leepii Speta İnce sümbül NT Endemik 
Asteraceae Centaurea fenzlii Reichardt Battalbaş LC Endemik 
Asteraceae Centaurea kurdica Reichardt Pamukdikeni NT Endemik 
Asteraceae Cousinia eriocephala Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Yünlükızan LC Endemik 
Asteraceae Echinops phaeocephalus Hand.-Mazz. Botan topuzu DD Endemik 
Asteraceae Gundelia siirtica Fırat kereng CR Endemik 
Asteraceae Inula helenium subsp. vanensis Grierson Van andızotu NT Endemik 
Asteraceae Jurinea cataonica subsp. cataonica Boiss. & Hausskn. Ala geyikgöbeği VU Endemik 

Asteraceae Psephellus karduchorum (Boiss.) Wagenitz Müküs tülübaşı VU Endemik 

Familya Takson Türkçe ismi 
Tehlike 

kategorisi 
Endemizm durumu 

Asteraceae Reichardia dichotoma (Vahl) Freyn Karasakız VU Endemik 

Boraginaceae Alkanna froedinii Rech.f. Gedikhavacivaotu LC Endemik 
Boraginaceae Alkanna kotschyana A.DC. Meşe havacivası LC Endemik 
Boraginaceae Alkanna trichophila Hub.-Mor. var. mardinensis Hub.-Mor. Gorız LC Endemik 
Boraginaceae Alkanna trichophila  Hub.-Mor. var. trichophila Gorız VU Endemik değil 
Boraginaceae Heliotropium ferrugineogriseum Nábělek Paslı bambulotu EN Endemik 
Boraginaceae Onosma davisii Riedl Mıjmıjok EN Endemik 
Boraginaceae Onosma neglecta Riedl Baha emziği NT Endemik 
Boraginaceae Onosma proballanthera Rech.f. Yayla emziği NT Endemik 

Boraginaceae Onosma rechingeri Riedl Geç mıjmıjok LC Endemik 
Brassicaceae Isatis aucheri Boiss. Pos çivitotu LC Endemik 

Page 673



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 
Brassicaceae Noccaea valerianoides (Rech.f.) F.K.Mey. Müküs dağarcığı CR Endemik 
Brassicaceae Thlaspi bornmuelleri (Rech.f.) Hedge Firenk dağarcığı VU Endemik 
Brassicaceae Zuvanda exacoides (DC.) Askerova Çölemerik teresi VU Endemik değil 
Campanulaceae Campanula saxonorum Gand. İnceçıngırak LC Endemik 

Campanulaceae Michauxia nuda A.DC. Cıbıl keşir CR Endemik değil 
Caprifoliaceae Pterocephalus kurdicus  Vatke var. kurdicus Pembe cücükotu VU Endemik değil 
Caprifoliaceae Pterocephalus strictus Boiss. & Hohen. Akcücükotu VU Endemik değil 
Caprifoliaceae Scabiosa rufescens Freyn & Sint. Kızıl puk NT Endemik 
Caprifoliaceae Valeriana speluncaria Boiss. var. speluncaria İn kediotu NT Endemik 
Caryophyllaceae Bufonia calyculata Boiss. & Balansa Özge hatunotu LC Endemik 
Caryophyllaceae Silene capitellata Boiss. Kavuklu nakıl LC Endemik 
Euphorbiaceae Euphorbia sanasunitensis Hand.-Mazz. Aksi sütleğen NT Endemik 

Fabaceae Astragalus decurrens Boiss. Kulaklı geven NT Endemik değil 
Fabaceae Astragalus delanensis Širj. & Rech.f. Delan geveni DD Endemik 
Fabaceae Astragalus ermineus V.A.Matthews Sansar geveni NT Endemik 
Fabaceae Astragalus mardinensis Nábelek Mardin geveni VU Endemik 
Fabaceae A. oocephalus Boiss. subsp. stachyophorus Hub.-Mor.& D.F.Chamb. Oğul geveni NT Endemik 

Familya Takson Türkçe ismi 
Tehlike 

kategorisi 
Endemizm durumu 

Fabaceae Astragalus xanthogossypinus Hand.-Mazz. Lif geveni VU Endemik değil 
Fabaceae Dorycnium pentaphyllum  Scop. subsp. haussknechtii (Boiss.) Gams Gervenük LC Endemik 
Fabaceae Hedysarum aucheri Boiss. Altın batalak VU Endemik 
Fabaceae Hedysarum erythroleucum Boiss. Kırbaç batalağı LC Endemik 
Fabaceae Medicago rhytidiocarpa (Boiss. & Balansa) E.Small Buruşuk yonca NT Endemik 
Fabaceae Trifolium batmanicum Katzn. Batman üçgülü EN Endemik değil 
Fabaceae Trigonella coelesyriaca Boiss. Handekok LC Endemik 
Hypericaceae Hypericum pseudolaeve N.Robson Keşiş kantaronu LC Endemik 

Hypericaceae Hypericum spectabile Jaub. & Spach Tarla kantaronu NT Endemik 
Iridaceae Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B.Mathew Siirt çiğdemi LC Endemik 
Iridaceae Crocus karduchorum Kotschy ex Maw Koyak çiğdemi EN Endemik 
Iridaceae Gladiolus antakiensis A.P.Ham. Al kılıçotu VU Endemik değil 
Iridaceae Gladiolus humilis Stapf Bodur kılıçotu EN Endemik 
Iridaceae ris aucheri (Baker) Sealy Kaya navruzu VU Endemik değil 
Lamiaceae Nepeta obtusicrena Boiss. & Kotschy ex Hedge Kumpisiği NT Endemik 
Lamiaceae Salvia ertekinii Yıld. Er şalba EN Lokal Endemik 
Lamiaceae Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan Şefera CR Endemik 

Lamiaceae Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia J.R.Edm. Kınalı kaside VU Endemik 
Lamiaceae Sideritis vulcanica Hub.-Mor. Madençayı VU Endemik 
Lamiaceae Stachys brantii Benth. Yitik çayçe DD Endemik 
Lamiaceae Teucrium chasmophyticum Rech.f. Gürpüntüotu CR Endemik değil 
Liliaceae Fritillaria imperialis L. Ağlayangelin VU Endemik değil 
Liliaceae Fritillaria uva-vulpis Rix Ayı lalesi VU Endemik değil 
Malvaceae Alcea fasciculiflora Zohary Kümehatmi DD Endemik 
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Orchidaceae Ophrys bornmuelleri M.Schulze subsp. carduchorum Renz & Taubenheim Öküz salebi NT Endemik 
Orchidaceae Ophrys cilicica Schltr. Tülekdokuyan LC Endemik 
Orchidaceae Ophrys phrygia H.Fleischm. & Bornm. Yunus salebi LC Endemik değil 
Orobanchaceae Rhynchocorys kurdica Nábelek Şark filburnu NT Endemik 

Familya Takson Türkçe ismi 
Tehlike 

kategorisi 
Endemizm durumu 

Papaveraceae Corydalis oppositifolia DC. subsp. oppositifolia İpar kazgagası VU Endemik 
Papaveraceae Papaver yildirimlii Ertekin Hüddüdü EN Lokal Endemik 
Plumbaginaceae Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski Tuzgülü LC Endemik değil 
Poaceae Bromus macrocladus Boiss. Deli kılcan EN Endemik 
Poaceae Trisetum thospiticum Chrtek Öz palah VU Endemik 

Ranunculaceae Ranunculus munzurensis S.Erik & Yıld. Munzur düğünçiçeği NT Endemik 
Rosaceae Alchemilla buseriana Rothm. Berit pençesi LC Endemik 
Rosaceae Amygdalus kotschyi Boiss. & Hohen. Çalı bademi VU Endemik değil 
Rosaceae Potentilla pannosa Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Yün parmakotu VU Endemik değil 
Scrophulariaceae Scrophularia mesopotamica Boiss. Sahra sıracası LC Endemik 
Scrophulariaceae Verbascum froedinii Murb. Siirt sığırkuyruğu VU Endemik değil 
Scrophulariaceae Verbascum globiferum Hub.-Mor. Top sığırkuyruğu EN Endemik 
Scrophulariaceae Verbascum laetum Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Sim sığırkuyruğu VU Endemik değil 

Page 675



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

3. SONUÇ 
Yapılan çalışmanın sonucunda Siirt ilinde toplam 95 nadir ve endemik bitkinin olduğu tespit edilmiş olup 

bunlardan 5 tanesinin sadece Siirt il sınırları içerinde yayılış gösterdiği yani lokal endemik oldukları 

belirlenmiştir. Siirt ilinde yapılan floristik çalışmalara bakıldığında hemen hemen yok denecek kadar azdır. 
Buna rağmen birçok endemik taksonun tespit edilmiş olması ve Siirt il sınırları içerisinde daha çalışılmamış 

birçok bakir alanın bulunması bitki potansiyelinin tespit edilenden çok daha fazla olduğu söylenebilir. Yazarlar 

tarafından yapılan arazi çalışmaları sonucunda bundan sonra yapılacak çalışmalar sayesinde hem Siirt ili hem 
de Türkiye için bir çok yeni taksonun tespit edilebileceği düşünülmektedir. 

 

Teşekkür: Yazarlar; saha çalışmalarına destek veren Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Siirt 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder. Ayrıca EKOİZ şirket 
çalışanlarına yardımları için teşekkürlerimizi sunarız. 
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ÖZET 
Metaller insan yaşamında oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar. Şu ana kadar yirmi üç elementin, insanlarda 

ve diğer memelilerdeki fizyolojik aktivitelerde etkili olduğu bilinmektedir. Besin bileşimlerinin belirlenmesi, 

insan sağlığı üzerindeki etkilerinin anlaşılması için önem arz etmektedir. Farklı bitki tipleri ile topraktan 

metallerin alımı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi gerekmektedir. 
 

Bu çalışmada 4 farklı bitki türü (Salvia hasankeyfensis Dirmenci, Celep & O. Guner, Stachys mardinensis 

(Post) R.R. Mill, Ferulago bernardii L.Tomkovich & M.Pimenov ve Hymenocrater bituminosus Fisch. & 
C.A.Mey) materyal olarak kullanıldı. Bitkilerin mikrodalga yöntemi ile yapılan çözünürleştirme işleminden 

sonra, ICP-MS ile element analizleri yapıldı. ICP-MS analizinde toplam 32 elementin kalitatif ve kantitatif 

değerleri elde edildi. Bitki örneklerinden elde edilen verilere bazı kemometrik teknikler uygulandı. Analitik 
sonuçları değerlendirmek için veri matrisine korelasyon analizi, temel bileşen analizi (PCA) ve küme analizi 

(CA) uygulandı.  

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre, Salvia hasankeyfensis bitkisinin Li, Mg, Al, Ca ve Fe elementleri, 
Hymanocrater bituminoides bitkisinin ise Na, P ve K açısından diğer bitkilerden daha yüksek değerlere sahip 

olduğu tespit edildi. Sonuçlara uygulanan PCA (Principal Component Analysis) analizinde elementlerin PC1, 

PC2 ve PC3 olmak üzere üç farklı grupta toplandığı görüldü. Elementlere uygulanan kümeleme (Cluster) 
analizinde ise Hymenocrater bituminosus ile Ferulago bernardii bitkilerinin bir grup, Salvia hasankeyfensis 

ile Stachys mardinensis’in bitkilerinin ise farklı bir grup halinde ayrıldıkları görüldü. Ayrıca hangi 

elementlerin hangi bitki türünde yoğunlaştığı da tespit edilmiş oldu. Yöntemin doğruluğunu doğrulamak için 
BCR670 Sucul Bitki Sertifikalı Referans Malzemesi analiz edildi. Mineral içerik profilleri türlere göre 

değişken olduğu, bununla birlikte, sonuçlar, çalışılan bitki türlerinin doğal mineral alım kaynağı olarak 

değerlendirilebileceği sonucunu ortaya çıkardı.  

 
Anahtar Kelimeler: Metal Analizi, Kemometrik Yaklaşım, Mineral İçeriği  

 

ABSTRACT 
Metals play a very important role in human life. To date, twenty-three elements are known to be effective in 

physiological activities in humans and other mammals. Determination of nutrient compositions is important 

for understanding their effects on human health. The relationship between different plant types and the uptake 

of metals from the soil needs to be determined. 
 

In this study, 4 different plant species (Salvia hasankeyfensis Dirmenci, Celep & O. Guner, Stachys 

mardinensis (Post) R.R. Mill, Ferulago bernardii L.Tomkovich & M.Pimenov ve Hymenocrater bituminosus 
Fisch. & C.A.Mey) were used as materials. After the dissolution of the plants by microwave method, element 

analysis was performed with ICP-MS. Qualitative and quantitative values of 32 elements were obtained in 

ICP-MS analysis.  A chemometric evaluation was performed to classify the data obtained from the plant 
samples.  Correlation analysis, principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) were applied to 

the data matrix to evaluate the analytical results. 
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According to the results of the analysis, in Salvia hasankeyfensis plant species; Li, Mg, Al, Ca and Fe elements 
and also in Hymanocrater bituminoides plant species; Na, P and K were found to have higher values than other 

plant species. PCA (Principal Component Analysis) analysis revealed that, the elements were collected in three 

different groups as PC1, PC2 and PC3. In the Cluster analysis applied to the elements, it was noticed that 
Hymenocrater bituminosus and Ferulago bernardii plants were separated into one group and Salvia 

hasankeyfensis and Stachys mardinensis plants were separated into a different group. It was also determined 

which elements are concentrated in which plant species. BCR670 Aquatic Plant Certified Reference Material 
was analyzed to verify the accuracy of the method. The mineral content profiles were variable according to the 

species, however, the results revealed that the studied plant species could be considered as natural mineral 

uptake sources. 

 
Key words: Metal analysis, Chemometric approach, Mineral Content 

 

1. GİRİŞ 
İnsan vücudunun sağlıklı büyümesi, gelişmesi için elementlere ihtiyaç duymaktadır. Elementlerin yetersiz 

veya aşırı alınımının, insan diyetindeki yeri ve önemi beslenme hastalıkları açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca şifalı bitkiler olarak tanımlanan bazı bitkilerde, metallerin varlığı ve konsantrasyonu, besin değerlerinin 

bir göstergesi olarak işlev görebilir. Bitkiler, insan beslenmesi ve sağlığına ciddi katkıda bulunmaktadır çünkü 
neredeyse ihtiyaç duyulan tüm temel besinleri içerirler. Bununla birlikte, besin bileşimi farklı bitki besinleri 

arasında değişmektedir. Tükettiğimiz gıdaların özellikle magnezyum, demir ve çinko gibi temel besin 

mineralleri açısından yeterli olması istenilen ve hedeflenen bir durumdur. Bu besinlerin alınması konusunda, 
Dünya nüfusunun % 70 ila 80’inin özellikle bitkisel kaynaklardan gelen geleneksel olmayan bitkisel 

kaynaklara yöneldiğini göstermektedir. İnorganik elementlerin hayvan ve bitki metabolizmasındaki rolü uzun 

zamandır belirlenmiştir, ancak bu elementlerin şifalı bitkilerin uygulanmasındaki etkisi çok az ilgi görmüştür. 
Tıbbi bitkinin kullanılması sırasında, olası yan etkileri göz önüne alınmaksızın uygulamamlar yapılmıştır. 

Beslenme esnasında iz elementlerin alınması insanlar için temel hedef olarak kabul edilmiş ancak, ancak tıbbi 

bitkilerin kullanımında toksikoloji ve beslenme yönünden çalışmalara önem verilmemiştir.  

  
İnsan vücudunun sağlığını koruması için çok sayıda mineral gerekir. İnsanın beslenmesi için gerekli bazı 

mineraller, bitkilerin büyümesi için gerekli olan mineralleri farklı bölümlerinde biriktirirler. Makro ve mikro 

elementler, insan organizmasındaki biyokimyasal süreçleri farklı şekillerde etkiler. Yerli şifalı bitkilerle ilgili 
elementlerin incelenmesi, makro ve mikro elementlerin çeşitli insan hastalıklarıyla mücadelede önemli rollere 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü bitkilerde bulunan elementlerin çeşitliliği ve konsantrasyonu bitki 

metabolizmasını da dolaylı olarak etkilemektedir. Farklı ülkelerde çeşitli şifalı bitkiler mineral madde 
yönünden araştırılmıştır. Hatta aynı bitkilerin farklı lokasyondaki değerleri dahi değişkenlik göstermiştir. Bu 

durum direkt veya dolaylı olarak bitki etken maddelerinin de farklılaşmasına neden olmuştur.  

 

Farklı bölgelerde yetişen aynı tür bitkiler, etnobotanik kullanım yönünden farklı işlevlere sahip olabilmektedir. 
Örneğin, Afrika’ da yetişen Caesalpina bonduc bitkisi, kolinerjik madde içerdiğinden dolayı, bölge halkı 

tarafından rahim uyarıcı olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, Asya kıtasında yetişen aynı tür bitki, yöre 

halkı tarafından antispazmodik olarak kullanıldığı görülerek, bunu sağlayan bileşiklerin kalsiyum kanal 
blokajını sağlayan maddeler olduğu bilinmektedir. Buna ilaveten Asya kıtasında yetişen Caesalpina bonduc 

bitkisinde kolinerjik madde miktarının çok düşük olduğu belirlenmiştir (Gilani ve Rahman, 2005). Çalışmada 

kullanılan bitkiler ise; Stachys cinsi bitkiler, halk arasında öksürük tedavisinde, iltihabi hastalıklarda, ülser, 

enfekte olmuş yaralarda, genital tümörlerin tedavisinde yıllardır kullanılan bitkilerdir (Hartwell, 1982). Küçük 
çalı şeklindeki bu bitkiler, tek yıllık ve çok yıllık otsu bitkiler olarak adlandırılmaktadır. Habitatları Kuzey ve 

Güney Amerika, Güney Afrika, Akdeniz ve Güneybatı Asya bölgeleri olarak bilinmektedir (Bhattacharjee, 

1974, 1980). Bunun yanında bu cins üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, Stachys türlerinin ekstraktlarının, 
antitoksik, antihepatit, antienflamatuar, antibakteriyel, antioksidan ve sitotoksik aktivitelerinin olduğu 

ispatlanmıştır (Haznagy-Radnai, Rethy ve ark., 2008). Ayrıca bitkisel çay olarak tüketildiği gibi, yoğurt ve 

jöle tarzında olan yiyeceklerin hazırlanmasında, kıvam artırıcı ve aroma katması için kullanılır (Moure ve ark., 
2001; Mancini ve ark., 1997). 
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Çalışmada kullanılan Salvia hasankeyfense bitkisi Lamiaceae familyasına ait olup, familyaya ait türlerin 
çoğunluğu, uçucu yağlar, aromatik yağlar ve sekonder metabolitler bakımından zengin olması ile bilinir. Bu 

özellikleri sayesinde tıp, gıda, eczacılık, kozmetik ve parfümeri alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Başer, 1993). Bu türlerin ülkemizde etnobotanik olarak kullanımı oldukça popülerdir (Baytop ve ark., 1999). 
Ferulago bernardii, Türkiye’nin güneydoğusu ve İran’ın kuzeybatısında yetişen bir bitki türüdür (Tomkovich 

ve Pimenow, 1981). Bu türün meyve ve pedünkül özellikleri üzerinde çalışmalar yapılmış olup, toprak üstü 

kısımları anatomik açıdan gözlemlenmiştir (Erdurak, 2003). Ferulago türü bitkiler, geçmişten günümüze kadar 
birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmıştır. Bunlardan bazıları ülser tedavisine iyi gelirken, bazıları da baş 

ağrısı, yılan ısırığı, dalaktaki problemlere ve bağırsak problemlerine karşı tedavi edici özellikleri vardır 

(Demetzos ve ark., 2000). 

 
Hymenocrater cinsi bitkilerin çoğu aromatiktir ve uçucu yağ üretirler. Türkmenistan’dan Türkiye’ ye doğru 

yayılış gösteren H. bituminous, genellikle dağlık alanlarda yetişen aromatik bir çalı bitkisidir (Satil ve ark., 

2007). Halk arasında gıda ve ilaç olarak kullanılırlığı olup, limon kokusuna benzer kokuya sahip aromatik bir 
bitkidir. 

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen ve halk tarafından çeşitli tedavilerde kullanılan etnobotanik bitkileri 

üzerinde yapılan bilimsel çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu bitkilerle yapılan fitoterapik ve fitokimyasal 
çalışmalar, Türkiye’nin biyolojik mirası adına oldukça önemlidir. Bu çalışmada özellikle ülkemiz 

coğrafyasında endemik yetişen, Stachys mardinensis, Hymenocrater bituminous, Salvia hasankeyfense 

Dirmenci, Ferulago bernardii bitki türlerinin elementel özellikleri çeşitli teknikler uygulanarak analiz 
edilmiştir. Bu endemik bitkilerin analiz sonuçları, ileri ki dönemlerde sağlık alanında yapılacak çalışmalarda 

öncü olacağı öngörülmektedir. 

 

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı ülkemiz coğrafyasında endemik yetişen, Stachys mardinensis, Hymenocrater bituminous, 

Salvia hasankeyfense Dirmenci, Ferulago bernardii bitki türlerinin elementel özelliklerinin tespit edilmesidir. 

Bu amaçla metal bileşenlere, korelasyon analizi, temel bileşen analizi (PCA) ve kümeleme analizi (CA) gibi 
kemometrik teknikler uygulanmıştır.  

 

2.1. Metal Analizi İçin Numunelerin Hazırlanması 
Numuneler oda koşullarında kurutuldu ve bir blender yardımıyla öğütülüp homojen hale getirildi. Toz haline 

getirilmiş numuneler cam kavanozlarda muhafaza edildi. Örnekleri çözünürleştirmek için yaklaşık 0,50 g 

örnek tartılarak bir PTFE kabına konuldu. Kaba 10 mL konsantre HN03 ve 2 mL konsantre H202 eklenerek 
NO2 dumanlarının uzaklaşması için yaklaşık 25 dakika beklendi. Numuneleri çözmek için bir mikrodalga 

sisteminde gerçekleştirildi. Tablo 1'de gösterildiği gibi, tüm örneklere mikrodalga fırın ısıtma programı 

uygulandı. Daha sonra çözelti süzüldü. Süzüntü, 25 mL'ye seyreltildi (Sadık, 2019). Seyreltilmiş çözeltilerin 

metal analizleri de ICP-MS (Thermo ICAP Q ) cihazı ile gerçekleştirildi. 
 

Sertifikalı referans malzeme analizi (BCR670 Sertifikalı Referans Madde) yukarıda belirtilen çözme yöntemi 

kullanılarak yapıldı. Her numune tipi için üç tekrarlı işlem yapıldı. Korelasyon, temel bileşen ve küme analizi 
gibi tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 15 (SPSS 15 ve Sürüm 15.0.0, 1989–2006) ve Minitab 17 (Lisans: 

17.1.0.0, 2013) kullanılarak yapıldı. 

 

Tablo 1. Numunelerinin ayrıştırılması için mikrodalga fırın programı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1 2 

T (°C) 150 190 

P (bar) 50 50 

Power (%) 70 90 

Ta (min) 5 1 

Time (min) 10 10 

Page 679



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

1. BULGULAR 

1.1. Mineral madde içerikleri 

Dört farklı bitki ile yapılan element analizinde toplam 32 element analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz değerleri 

ppm seviyesinde verilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, Salvia hasankeyfensis bitkisinin Li, Mg, Al, Ca 
ve Fe elementleri, Hymanocrater bituminoides bitkisinin ise Na, P ve K açısından diğer bitkilerden daha 

yüksek değerlere sahip olduğu tespit edildi. Sonuçlar değerlendirildiğinde S. hasankeyfensis bitkisinde Ca 

seviyesinin oldukça yüksek olduğu (13019,32 ppm), ayrıca S. mardinensis bitkisinde ise Mg seviyesinin diğer 
bitkilere oranlara yüksek değer (8660,27 ppm) gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Tablo 2. Dört Bitkiye Ait Mineral Madde İçerikleri 

Örnekler 

Li B Na Mg Al P K Ca 

 [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm] 

S.mardinensis 1,07 7,91 216,92 8660,27 683,32 680,07 4421,92 8125,09 

H.bituminoides 0,70 24,18 482,08 3041,51 387,61 1054,41 16191,96 9385,65 

S. hasankeyfensis 3,47 17,60 94,19 5577,87 1490,62 399,97 2295,74 13019,32 

F.bernardii 0,88 41,57 64,09 1887,58 592,98 718,51 12880,34 6409,44 

 

Örnekler 
Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga 

 [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm] 

S.mardinensis 3,97 34,88 1199,36 1,10 6,40 5,88 15,59 4,30 

H.bituminoides 4,30 45,76 1030,78 1,08 7,22 11,12 15,53 4,03 

S. hasankeyfensis 7,17 55,45 2047,37 1,62 8,98 4,90 20,24 4,47 

F.bernardii 2,78 82,01 1030,60 0,86 4,48 5,41 14,54 3,60 

  Örnekler 

As Se Sr Mo Ag Cd In Sn 

 [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppb]  [ppb] 

S.mardinensis 0,86 109,42 38,38 5,27 0,64 2,00 119,79 100,93 

H.bituminoides 0,68 108,20 64,46 6,05 0,63 1,87 109,13 109,92 

S. hasankeyfensis 1,01 109,61 60,09 5,23 0,61 2,08 114,28 155,31 

F.bernardii 0,63 99,88 16,61 4,55 0,51 1,68 100,79 87,99 

 

Örnekler 

Sb Ba La Ce Pt Tl Pb Bi 

 [ppb]  [ppm]  [ppm]  [ppm]  [ppb]  [ppb]  [ppm]  [ppb] 

S.mardinensis 303,87 16,18 0,48 1,00 15,45 12,64 1,69 9,44 

H.bituminoides 274,65 39,83 0,27 0,51 19,80 6,62 0,49 7,18 

S. hasankeyfensis 294,95 61,08 1,10 2,22 17,26 20,21 1,72 12,88 

F.bernardii 248,06 5,91 0,60 1,36 17,89 9,66 0,61 7,23 
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Tablo 3. Dört Bitkiye Ait Mineral Korelasyon  Analizi 

 

Li B Na Mg Al P K Ca Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As Se Sr Mo Ag Cd In Sn Sb Ba La Ce Pt Tl Pb Bi 

Li 1,00                                                               

B -0,30 1,00                                                             

Na -0,48 -0,23 1,00                                                           

Mg 0,26 -0,93 -0,07 1,00                                                         

Al ,989* -0,31 -0,59 0,32 1,00                                                       

P -0,84 0,24 0,84 -0,41 -0,91 1,00 0,88                                                   

K -0,75 0,66 0,56 -0,78 -0,81 0,88 1,00                                                   

Ca 0,87 -0,47 0,00 0,26 0,80 -0,49 -0,54 1,00                                                 

Cr 0,92 -0,49 -0,11 0,32 0,87 -0,60 -0,64 0,992** 1,00                                               

Mn 0,00 0,92 -0,58 -0,77 0,03 -0,15 0,32 -0,32 -0,29 1,00                                             

Fe 0,997** -0,38 -0,44 0,33 0,984* -0,83 -0,77 0,89 0,94 -0,08 1,00                                           

Co 0,94 -0,53 -0,16 0,39 0,89 -0,65 -0,70 0,977* 0,996** -0,31 ,958* 1,00                                         

Ni 0,77 -0,61 0,18 0,37 0,69 -0,36 -0,50 0,975* ,954* -0,51 0,80 0,94 1,00                                       

Cu -0,53 0,03 0,965* -0,33 -0,64 0,90 0,74 -0,07 -0,19 -0,34 -0,50 -0,26 0,08 1,00                                     

Zn 0,977* -0,40 -0,29 0,30 0,94 -0,72 -0,70 0,956* 0,983* -0,16 0,986* ,987* 0,88 -0,35 1,00                                   

Ga 0,68 -0,89 0,05 0,77 0,66 -0,49 -0,78 0,81 0,83 -0,73 0,74 0,86 0,87 -0,16 0,77 1,00                                 

As 0,87 -0,72 -0,32 0,70 0,88 -0,78 -0,92 0,82 0,88 -0,43 0,91 0,92 0,80 -0,48 0,89 0,93 1,00                               

Se 0,42 -0,92 0,41 0,72 0,37 -0,14 -0,51 0,70 0,69 -0,90 0,49 0,69 0,83 0,20 0,57 0,93 0,72 1,00                             

Sr 0,40 -0,52 0,61 0,17 0,28 0,11 -0,09 0,80 0,72 -0,61 0,45 0,68 0,89 0,53 0,59 0,68 0,46 0,81 1,00                           

Mo -0,11 -0,47 0,92 0,13 -0,23 0,56 0,25 0,39 0,28 -0,72 -0,05 0,23 0,55 0,84 0,10 0,41 0,07 0,70 0,86 1,00                         

Ag 0,09 -0,90 0,63 0,69 0,04 0,15 -0,29 0,45 0,41 -,983* 0,17 0,42 0,64 0,41 0,27 0,77 0,47 0,94 0,74 0,81 1,00                       

Cd 0,69 -0,89 0,04 0,77 0,67 -0,50 -0,78 0,81 0,83 -0,72 0,75 0,86 0,87 -0,17 0,78 1,000** 0,93 0,93 0,67 0,40 0,76 1,00                     

In 0,31 -,994** 0,14 ,962* 0,34 -0,31 -0,71 0,43 0,47 -0,89 0,39 0,52 0,56 -0,12 0,40 0,88 0,74 0,88 0,43 0,38 0,85 0,88 1,00                   

Sn 0,93 -0,41 -0,13 0,25 0,87 -0,59 -0,59 0,991** 0,997** -0,22 0,94 0,987* 0,94 -0,19 0,986* 0,78 0,84 0,63 0,71 0,26 0,35 0,78 0,39 1,00                 

Sb 0,44 -,988* 0,12 0,92 0,45 -0,37 -0,75 0,57 0,60 -0,86 0,52 0,65 0,68 -0,13 0,54 0,95 0,82 0,92 0,54 0,41 0,85 0,94 0,987* 0,53 1,00               

Ba 0,77 -0,38 0,18 0,11 0,67 -0,30 -0,34 0,975* 0,94 -0,30 0,79 0,90 0,963* 0,14 0,88 0,71 0,67 0,67 0,88 0,52 0,46 0,71 0,32 0,95 0,46 1,00             

La 0,94 -0,08 -0,74 0,16 0,968* -0,94 -0,73 0,66 0,74 0,27 0,92 0,76 0,50 -0,75 0,85 0,46 0,75 0,12 0,08 -0,44 -0,21 0,47 0,12 0,76 0,23 0,53 1,00           

Ce 0,90 -0,01 -0,80 0,12 0,94 -0,94 -0,71 0,58 0,66 0,35 0,87 0,69 0,41 -0,79 0,79 0,38 0,69 0,03 -0,02 -0,53 -0,30 0,39 0,06 0,69 0,16 0,44 0,995** 1,00         

Pt -0,27 0,59 0,54 -0,85 -0,39 0,65 0,84 -0,01 -0,12 0,32 -0,31 -0,21 -0,02 0,74 -0,19 -0,47 -0,58 -0,27 0,32 0,42 -0,20 -0,48 -0,68 -0,06 -0,62 0,20 -0,35 -0,37 1,00       

Tl 0,94 -0,43 -0,63 0,49 ,978* -,950* -0,92 0,73 0,81 -0,07 0,95 0,85 0,63 -0,72 0,89 0,72 0,93 0,41 0,20 -0,27 0,11 0,72 0,47 0,80 0,56 0,56 0,93 0,91 -0,58 1,00     

Pb 0,68 -0,77 -0,43 0,87 0,74 -0,79 -,986* 0,53 0,62 -0,47 0,72 0,69 0,54 -0,63 0,66 0,84 0,92 0,63 0,17 -0,12 0,44 0,84 0,82 0,57 0,84 0,34 0,62 0,59 -0,85 0,86 1,00   

Bi 0,971* -0,51 -0,44 0,49 0,974* -0,86 -0,87 0,86 0,92 -0,20 0,985* 0,95 0,79 -0,55 0,960* 0,82 0,963* 0,57 0,42 -0,06 0,27 0,82 0,53 0,91 0,64 0,73 0,89 0,84 -0,45 ,974* 0,83 1,00 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                                   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                   
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, yapılan korelasyon analizinde % 99 ihtimal ile; Fe-Li (0,997), Sn-Ca (0,991), Co-
Cr (0,996) ,Sn-Cr ((0,997), Ce-Ba (0,,995) arasında çok yüksek korelasyon bulunmaktadır.  

% 95 ihtimal ile ise; Zn- Li ((0,977), Cu-Na (0,965), Mo-Na (0,920) Fe-Al (0,984) La-Al (0,968), Bi-Al (0,974) 

Co-Ca (0,977), Ba-Ca (0,975) Zn-Cr (0,983), Fe-Zn (0,986) çok yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. 
Ayrıca, As-Al (0,880) ve Co-Al (0,890) arasında yüksek korelasyon görülmektedir. 

 

3.3. Temel bileşen analizi (PCA) 
Metallerin alt yapısını belirlemek ve verilerin yorumlanmasına yardımcı olmak için kullanılan, temel bileşen 

analizi (PCA), IBM SPSS istatistik V22 paketi kullanılarak korelasyon matrisi üzerinde gerçekleştirildi. 

(Sürüm 22.0.0.0, 1989–2003) ve Minitab 17 (Lisans: 17.1.0.0, 2013), PCA, örneklerin toplam metallerinin (32 

x 4 numune) veri matrisine uygulandı. Sonuçlar, üç özdeğerin > 1 toplam varyansın yaklaşık % 100'ünü 
açıkladığını, üçüncü özdeğerin ise varyansın yaklaşık 14,48'ini açıkladığını göstermektedir. Numuneler için 

ana bileşen yüklemesi, her bir faktörün katkısının sırasıyla% 60, 48, % 25,04 ve % 14,48 olmasıyla toplam 

varyansın yaklaşık % 100'ünü açıkladığı üç bileşen çıkardı. Bu nedenle, ilk üç özdeğer daha fazla analiz için 
seçildi. Elde edilen veriler Tablo 4'de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Temel Bileşen Analiz Sonuçları  
  The loading   The score 

Element/Activity PC1 PC2 PC 3 Vocational PC1 PC2 PC3 

Sn 0,980 0,200 -0,020 Stachys mardinensis -0,70596 1,27186 -0,36603 
Ca 0,962 0,252 0,103 Hymanocrater bituminoides -0,05289 -0,19114 1,48683 
Zn 0,960 0,207 -0,189 Salvia hasankeyfensis 1,43083 0,07683 -0,44366 

Cr 0,959 0,281 -0,022 Ferulago bernardii -0,67198 -1,15755 -0,67714 
Ba 0,943 0,146 0,300     
Co 0,938 0,334 -0,093     
Li 0,917 0,123 -0,380     
Fe 0,915 0,200 -0,351     
Ni 0,882 0,404 0,244     
Al 0,848 0,154 -0,507     
Bi 0,845 0,354 -0,400     
La 0,770 -0,051 -0,636     
Tl 0,739 0,309 -0,598     
As 0,731 0,592 -0,339     
Ce 0,708 -0,106 -0,698     

Sr 0,670 0,331 0,664     

In 0,197 0,980 -0,034     

B -0,226 -0,972 -0,068     
Mg 0,049 0,963 -0,266     
Sb 0,353 0,936 -0,016     
Mn -0,046 -0,910 -0,411     
Ag 0,196 0,844 0,499     
Se 0,485 0,811 0,328     
Ga 0,639 0,769 -0,009     
Cd 0,643 0,766 -0,019     
Pb 0,419 0,736 -0,532     
Cu -0,157 -0,060 0,986     
Na -0,152 0,205 0,967     
Mo 0,206 0,373 0,905     
P -0,555 -0,171 0,814     
Pt 0,093 -0,684 0,723     
K -0,469 -0,612 0,637     

Eigenvalue 19,35 8,01 4,63     

Variance (%) 60,48 25,04 14,48     
Cumulative (%) 60,48 85,52 100     

 

Tablo 4 incelendiğinde PCA 1, PCA 2 ve PCA 3’ten metallerin üç gruba ayrıldığı görülmüştür.  

Grup 1: Sn, Ca, Zn, Cr, Ba, Co, Li, Fe, Ni, Al, Bi, la, Ti, As, Sr 
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Grup 2: In,Mg, Sb, Ag, Se, ga, Cd, Pb) 
Grup 3: B, Cu, na, Mo, P, Pt, K 

 

 
Şekil 1. Çoklu Bileşen Analizi 

 
Şekil 2. Bitkilere ait Çoklu Bileşen Analizi  (PCA) 
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3.4. Kümeleme Analizi (CA) 

Bu teknik, kümelenecek nesneler arasındaki benzerliğin bir ölçümünü içeren bir sınıflandırma işlemidir 

(Derya, 2009). 
 

Elementlere uygulanan kümeleme (Cluster) analizinde ise Hymenocrater bituminosus ile Ferulago bernardii 

bitkilerinin bir grup, Salvia hasankeyfensis ile Stachys mardinensis’in bitkilerinin ise farklı bir grup halinde 
ayrıldıkları görüldü. Ayrıca hangi elementlerin hangi bitki türünde yoğunlaştığı da tespit edilmiş oldu. 

Cluster analizinde oluşturulan dendogramlara göre bitkiler iki farklı gruba ayrılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Bitki örnekleri için Cluster analizine ait dendogram 

 

Grup 1: Salvia hasankeyfensis, Stachys mardinensis 

Grup 2: Hymenocrater bituminosus, Ferulago bernardii 
 

 

 

 
Elementlere ait yapılan dendogram analiz sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. 

Ferulago bernardiiHymanocrater bituminoidesSalvia hasankeyfensisStachys mardinensis

0,00

33,33

66,67

100,00

Observations

S
im

il
a
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Dendrogram
Complete Linkage; Euclidean Distance
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Şekil 4. Bitki örneklerinin element analizinin Cluster analizine ait dendogram 

 

Şekil 4’te görüldüğü gibi Elementler dört grup altında toplanabilir. 

 
Grup 1: Li, Fe, Al, Tl, Bi, La, Ce, 

Grup 2: Mg, In, Sb, Ga, Cd, As, Pb, Se, Ag,Ca, Cr, Sn, Co, Zn, Ni, Ba, Sr,  

Grup 3: B, Mn 
Grup 4: Na, Cu, Mo, P, K, Pt 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yapılan çalışmada rutin uygulanan metal analizlerin yanı sıra elde edilen sonuçlar farklı bir kemometrik 
yöntem ile analiz edilmiştir. Bir bitkinin insan sağlığı için kullanılmadan önce bu tür analizlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Hangi elementin hangi yoğunluk ve oranda bulunduğu biyokimyasal prosesler için oldukça 

önem arz etmektedir.  
 

Yapılan çalışma ile birlikte farklı lokasyon özelliğine sahip dört bitkinin değişken element analiz sonuçları 

gösterdikleri fark edilmiştir. Bu değişkenliğin ve grupların bitkilerin habitat özelliklerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu bitkiler ile yapılacak olan çalışmalarda bitkilerin etki mekanizmalarının aydınlatılmasına 
yardımcı olacağı kanaatindeyiz.  

 

Teşekkür 
Bu çalışmayı 2017-SİÜFED-43 nolu proje ile destekleyen Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler 

başbakanlığına teşekkür ederiz.   

 

KAYNAKLAR 

1. Başer, K. H. C. (1993), “60 yıllık bir Türk bitkisel ilacı” Lityazol Cemil, TAB Bülteni. 7-8: 13-18. 

2. Baytop, T. (1999), “ Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi”, Nobel Tıb Kitapevleri, İstanbul, 480. 

3. Bhattacharjee, R. (1982), “ Stachys L. In Flora of Turkey and the East Aegean Island” Davis, P.H., 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 7,199. 

Page 685



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

4. Demetzos, C., Perdetzoglou, D., Gazouli, M., Tan, K. (2000), “Economakis C. Chemical analysis and 
antimicrobial studies on three species of ferulago from Greece”. Planta Med, 66, 560-563. 

5. Erdurak, C.S. (2003), “Ferulago isaurica Peşmen ve F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) Türleri Üzerinde 

Araştırmalar” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara, 1-2s. 
6. Gilani, A.H, Ghayur, M.N. Khalid, A. Zaheer-ul-Haq, Choudhary, M.I.,Atta-ur-Rahman,  (2005), “ 

Presence  of  antispasmodic,  antidiarrhoeal,antisecretory,  calcium  antagonist  and  acetylcholinesterase  

inhibitorysteroidal  alkaloids  inSarcococca saligna”  Planta  Medica  71,  120–125 
7. Hartwell, J. L. (1982), “Plants Used against Cancer”. A Survey. Quarterman Publications Inc. MA, p. 274. 

8. Haznagy-Radnai, E, Rethy, B, Czigle, S. Z, Zupko, I, Weber, E, Martinek, T, Falkay, G. Y, Mathe, I. 

(2008), “Cytotoxic Activities of Stachys Species” Fitoterapia, 79, 595. 

9. Moure,  A,  Cruz,  J.M,  Franco,  D,  Dominguez,  J.M, Sineiro,J, Dominguez, H, Nunez, M.J, Parajo, J.C. 
(2001),  “Natural  Antioxidants  from  Residual  Sources” Food Chemistry, 72:145-171 

10. Sadık, B., (2019). Siirt'te bulunan bazı bitkilerin subkritik su ile ekstraksiyonu ve bu bitkilerin antioksidan, 

toplam fenolik madde miktarı ve ağır metal içeriğinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt. 

11. Satil, F, Ünal, M, Hopa, E. (2007), “Comparative Morphological and Anatomical Studies of Hymenocrater 

bituminosus Fisch. & CA Mey. (Lamiaceae) in Turkey”. Turkish Journal of Botany, 31(3), 269–275. 

12. Tomkovich L.P, Pimenov M.G. (1981), “Une nouvelle espèce du genre Ferulago Koch (Umbelliferae) de 
S.E.Turquie et N.W.Iran”. Candollea 36: 505–512 

Page 686



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DRENAJ AĞI PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ  
DETERMINATION OF DRAINAGE PARAMETERS USING GEOGRAPHICAL INFORMATION 

SYSTEMS 

 

Arman UÇAR 

İnşaat Yüksek Mühendisi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, (sorumlu yazar) 

    Mahmut FIRAT 
İnönü Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

 

Özet 

Gelişen bilgisayar teknolojisine bağlı olarak mühendislik problemlerinin çözümünde yazılımlar ektili bir 
şekilde kullanılmaktadır. Akarsu havzalarında, suyun toplanmasını ve çıkış noktasına iletilmesini sağlayan 

drenaj ağlarının dağılımı havza su toplama verimi üzerinde etkilidir. Bu nedenle bu parametrelerin doğru 

veriler esas alınarak belirlenmesi, daha doğru hidrolojik modellerin (akarsu verimi, taşkın analizi), tahmin 
çalışmalarının (akarsu akış tahmini) ve havza hidrolojisi (su bütçesi, yüzeysel akış) analizlerinin yapılması için 

oldukça önemlidir. Bu çalışmada, pilot seçilen bir akarsu havzasında drenaj ağı parametrelerinin coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, CBS yazılımı kullanılarak havzanın sayısal 

yükseklik modeli, havza sınırları, drenaj ağı ortaya konulmuştur. Pilot çalışma alanında CBS yardımıyla alt 
havzalar tanımlanmış ve her bir alt havza için akarsu drenaj ağları oluşturulmuştur. Bu pilot alt havzalardaki 

akarsu ağları için, akarsuyun mertebesi, her bir mertebedeki akarsu kol sayısı, akarsu uzunlukları, drenaj 

yoğunluğu (akarsu toplam uzunluğunun drenaj alanına oranı), akarsu sıklığı (akarsu sayısının drenaj alanına 
oranı), akarsu ana kol uzunlukları ve çatallanma oranları (akarsu havzasında yer alan drenaj ağında, herhangi 

bir mertebedeki akarsu kollarının sayısının bir sonraki mertebedeki kolların sayısına oranı) CBS kullanılarak 

elde edilmiştir. Farklı alt havzalar için hesaplanan bu parametrelere ait sonuçlar grafiksel olarak verilmiş, 
literatürde yapılan çalışmalar ile kıyaslanmış ve yorumlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçların, bir 

sonraki  çalışmalara referans oluşturma potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akarsu havzası, drenaj ağı, drenaj ağı parametreleri, CBS 
 

Abstract 

Software is used effectively in the solutıon of engineering problems due to developing computer technology. 
In river basins, the distribution of drainage networks that allow water to be collected and transmitted to the 

outlet is effective on water collection yield in the basin.  Therefore, determination of these parameters on the 

basis of accurate data is very important for more accurate hydrological models (river yield, flood analysis), 
prediction studies (river flow estimation) and basin hydrology (water budget, surface flow) analysis. In this 

study, it is aimed to determine the drainage network parameters in a pilot river basin via geographical 

information systems (GIS). For this purpose, a digital elevation model of the basin, Basin boundaries, drainage 

network identified via GIS software. In the pilot study area, sub-basins were identified with the help of GIS 
and river drainage networks were formed for each sub-basin. For river networks in these pilot sub-basins, the 

order of the stream, the number of tributaries in each order, the stream lengths, the drainage density (the ratio 

of the total length of the stream to the drainage area), the stream frequency (the ratio of the number of streams 
to the drainage area), length of the mainstreams and the bifurcation ratio (The ratio of the number of tributaries 

of any order to the number of tributaries of the next order in the drainage network in the river basin) was 

obtained by using GIS. The results of these parameters calculated for different sub-basins were given 

graphically, compared with the studies in the literature and interpreted. The results obtained in this study are 
thought to have the potential to make reference to subsequent studies. 

 

Keywords: Basin, drainage network, drainage network parameters, GIS 

 

1. Giriş 

Akarsu havzalarında, suyun toplanmasını ve çıkış noktasına iletilmesini sağlayan drenaj ağlarının dağılımı 
havza verimi üzerinde etkilidir. Akarsu havzalarında yağış akış modellerinin geliştirilmesinde ve havza verimi 

gibi analizler için, bölgenin yapısını ve fiziksel özelliklerini temsil edecek verilerin elde edilmesi veya belli 
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yazılımlar yardımıyla hesaplanması gerekmektedir. Bilgisayar teknolojisinin gelişimi, mühendislik alanında 
geliştirilen yazılımlar bu tür çalışmaların daha yaygın olarak yapılmasına imkân tanımaktadır. Kroll vd. (2004) 

minimum akış tahmini için, sayısal yükseklik modelini (DEM) kullanarak Hidro-İklimsel veri ağının akarsu 

akış ölçümleri ile boşaltım havzalarının sınırları oluşturulmuştur. Çalışmada, hidrojeolojik göstergelerin dahil 
edilmesi, özellikle düzeltilmiş taban akışı regresyon sabit tahmin aracı ile birlikte minimum akış tahmininde 

önemli katkılar sunacağı belirtilmiştir. Cheng vd. (2006), ölçüm değerleri bulunan bir havzada yer alan bir 

nehrin akım ve yağış verilerine dayanarak, gözlem değeri bulunmayan havzalarda yüzeysel akış tahmini için 
model geliştirmeyi amaçlamıştır. Jena, Tiwari (2006) havzanın jeomorfolojik parametreleri ile sentetik birim 

hidrograf parametrelerinin modellenmesi için iki orta büyüklükteki tarımsal drenaj havzasında CBS ile havza 

parametrelerini hesaplamıştır. Bhattarai ve Dutta (2007), bir havzada toprak erezyonu ve sediment veriminin 

hesaplanması için USLE yönetimini kullanmıştır. Çalışmada, karşılaştırma amacıyla 90 m ve 30 m 
çözünürlüğe sahip iki farklı DEM dikkate alınmış, havzalar gruplandırılmış, havza fiziksel parametreleri 

hesaplanmış ve erozyon tahmini gerçekleştirilmiştir. Coskun vd. (2010) ölçüm değeri olmayan ya da yetersiz 

olan havzada hidroelektrik enerji üretiminde su potansiyelinin saptanması için, havza sınırı ve alanı, minimum, 
maksimum, ortalama kot, havzanın eğim bilgisi, uzaktan algılama ve CBS kullanılarak DEM’den türetmiştir. 

Bu çalışmada, pilot seçilen bir akarsu havzasında drenaj ağı parametrelerinin CBS ile belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, havzanın sayısal yükseklik modeli, havza sınırları, drenaj ağı ortaya konulmuş, alt 

havzalar tanımlanmış ve her bir alt havza için akarsu drenaj ağları oluşturulmuş ve parametreler hesaplanmıştır.  
 

2. Drenaj Ağı Parametreleri 

Akarsu havzalarında, havza çıkışına iletilen debi ve havza verimi üzerinde havzanın fiziksel parametreleri ile 
birlikte drenaj ağı parametrelerinin ve özelliklerinin de önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu 

çalışmada aşağıda detayları verilen parametreler (Çizelge1) hesaplanmıştır (Uçar, 2018). Akarsuyun 

mertebesi, Horton (1932) ve Strahler (1957, 1957b, 1964) tarafından önerilen yöntemler kullanılmaktadır. 
Akarsu sayısı, drenaj ağı belirlenen bir havzada her bir mertebedeki akarsu sayısı belirlenebilmektedir (Horton, 

1932 ve 1945, Strahler, 1957). Akarsu uzunluğu, havzanın çıkışındaki hidrografın şeklini, debinin 

büyüklüğünü ve çıkışa ulaşma süresini etkileyen en temel parametrelerden biridir (Horton, 1932 ve 1945, 

Strahler, 1957). Ortalama akarsu uzunluğu, drenaj ağı bileşenlerinin karakteristik yapısını ifade eden ve 
yüzeysel akış üzerinde etkiye sahip olan parametredir (denklem (1)) (Strahler, 1957 ve 1964). Çatallanma 

oranı, Horton (1932,1945) tarafından önerilmiş olup havzada yer alan drenaj ağında, herhangi bir mertebedeki 

akarsu kollarının sayısının bir sonraki mertebedeki kolların sayısına oranıdır (denklem (2)) (Schumm, 1956; 
Strahler, 1964). Drenaj Yoğunluğu, tüm mertebelerdeki akarsuların toplam uzunluğunun havza alanına 

oranıdır (denklem (3)) (Horton, 1932 ve 1945). Akarsu Sıklığı; drenaj ağındaki tüm akarsu sayısının havza 

alanına oranıdır (denklem (4)) (Horton, 1932 ve 1945).   
 

                            (1) 

 

                             (2) 

 

                           (3) 

 

                        (4) 
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Çizelge 1. Çalışma kapsamında hesaplanan havza ve drenaj parametreleri 
Parametre Denklem Kaynak 

Akarsu mertebesi (U) DEM+CBS Horton (1932), Strahler (1957; 1964) 

Akarsu Sayısı (Nu) DEM+CBS Horton (1932), Strahler (1957; 1964) 

 Akarsu Uzunluğu (km) (Lu) DEM+CBS Horton (1932, 1945), Strahler (1957) 

Ort. Akarsu Uzunluğu (Lsm) Lsm=(Lu/Nu) Strahler (1957,1964) 

Çatallanma Oranı (Rb) Rb=(Nu/(Nu+1)) Horton (1932,1945), Schumm (1956) Strahler (1964) 

Drenaj yoğunluğu (Dd) 
 

Horton (1932, 1945) 

Akarsu Sıklığı (F) 

 

Horton (1932, 1945) 

Nu; “u” mertebesindeki akarsu sayısı, Nu+1; “u” mertebesinden bir sonraki mertebedeki akarsu sayısı, Lu; “u” 

mertebesindeki akarsu uzunluğu (km), A; Havza alanı (km2) 

 

3. Uygulama ve Tartışma 

3.1. Çalışma Alanı 

Bu çalışmada akarsu alt havzalarında drenaj ağı parametrelerinin belirlenmesi için Ceyhan Havzası uygulama 
alanı olarak seçilmiştir. Ceyhan Havzasının en önemli akarsuyu Ceyhan Nehri olup 509 km uzunluğunda, 21 

391 km2 drenaj alanına sahiptir. Uygulama alanında CBS yazılımı aracılığıyla 6 adet alt havza oluşturulmuş 

ve bunlar için boyutsuz parametreler hesaplanmıştır (Uçar, 2018).  
 

 
Şekil 1. Uygulama alanı ve alt havzalar (Uçar, 2018) 

 

3.2. Sonuçlar ve Tartışma  

Çalışmanın bu bölümünde uygulama alanı olarak seçilen Ceyhan havzasında belirlenen alt havzalara (6 alt 

havza) ait boyutsuz parametreler CBS yazılımı ile belirlenmiştir (Uçar, 2018). Ceyhan havzasında 5 yıldan 
daha fazla gözlem değerine sahip AGİ’ler dikkate alınmış ve bunların drenaj sınırları belirlenerek havza 

parametreleri hesaplanmıştır. CBS yazılımı aracılığıyla 6 alt havzaya hesaplanan parametrelere ait değerler 

Çizelge 2 ve 3’te verilmiştir (Uçar, 2018).    
 

Çizelgeden de görüldüğü gibi, akarsu mertebesi, Strahler’in yöntemine göre yani; en uçtaki kollar 1. Mertebe 

olarak sınıflandırılmış, ardından iki adet 1. Mertebe kolun birleştiği kol 2. Mertebe olarak adlandırılmış ve 

diğer kollar da bu yöntem ile mertebelendirilmiştir. Bir havzadaki akarsuyun kollarından yüksek mertebeli 
olanın debisi daha yüksektir. Çatallanma oranı havza şeklinin dair bir gösterge olup, Uzun ince bir havzanın 
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yüksek Rb değerine sahip olması muhtemelken, düşük Rb değerli bir havzanın şeklinin dairesel olması 
muhtemeldir. Horton (1945)‘a göre çatallanma oranının 2 civarında oluşu durumunda yassı bir alana, 3’ten 

fazla oluşu durumunda inişli yokuşlu bir drenaj havzasının varlığına  ve 4’ ten fazla değere sahip olduğu 

durumda ise yüksek ölçüde parçalara ayrılmış veya dağlık bir havzanın varlığına işaret eder (Samal vd., 2015).   
 

Drenaj yoğunluğu değerinin 2’den düşük oluşu çok kalın taneli, 2 ile 4 arasında oluşu iri taneli, 4 ile 6 arasında 

oluşu orta boyuttaki tanelere, 6 ile 8 arasında oluşu ince tanelere, 8’den büyük oluşu ise çok ince bir drenaj 
deseninin varlığına işaret ettiği literatürde yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır (Singh vd., 2014). Drenaj 

yoğunluğu, alt havzalarda 2.33 ile 2.90 arasında değişmektedir. Diğer taraftan, akarsu sıklığı esas olarak havza 

litolojisine bağlı olup, yüksek akarsu sıklığı değeri; fazla yüzey akışına, dik eğime, geçirimsiz alt yüzey 

malzemesinin varlığına, seyrek bitki örtüsüne, yüksek rölyef durumuna ve düşük sızma kapasitesine sahip 
havza şeklinde değerlendirilebilir (Horton, 1945, 1932; Reddy vd., 2004; Avinash vd., 2014). Yüksek akarsu 

sıklığı değeri kayaç özelliğine sahip tepeliklerin olduğu havzalarda görülürken, düşük akarsu sıklığı değeri 

alüvyal tortuların olduğu havzalarda görüldüğü belirtilmiştir (Masoud, 2014). Akarsu Sıklığı değeri, gözlem 
değeri olan alt havzalarda 4.41 ile 5.50 değerleri arasında değişmektedir. 
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Çizelge 2. Alt havzalarda akarsu mertebesi, sayıları ve uzunlukları (Uçar, 2018) 

 
Her bir Mertebedeki Akarsu Sayısı (Nu)  Her bir Mertebedeki Akarsu Uzunluğu (Lu) (km) 

1 2 3 4 5 6  Toplam  1 2 3 4 5 6  Toplam 

H1 375 87 19 6 1     488  119.46 62 34.78 14.88 12.26     243.38 

H2 671 147 35 7 2 1   863  209.9 103.91 53.7 25.69 13.39 11.95   418.54 

H3 469 107 24 5 2 1   608  179.3 94.73 39.41 8.5 18.68 5.19   345.81 

H4 641 148 37 8 2 1   837  240.16 111.73 51.6 26.97 19.54 8.26   458.26 

H5 824 174 40 8 2 1   1049  282.95 138.81 77.65 39.93 14.77 0.28   554.39 

H6 1038 232 43 12 3 1   1329  372.84 161.19 80.22 40.19 8.47 29.22   692.13 

 

 

Çizelge 3. Alt havzalarda ortalama akarsu uzunlukları ve çatallanma oranları (Uçar, 2018) 

 
Çatallanma Oranı (Rb)  Ortalama Akarsu Uzunluğu (Lsm) (km) Drenaj Yoğunluğu 

 (Dd)  (km/km2) 

Akarsu Sıklığı  

(F) (km-2) Rb1 Rb2 Rb3 Rb4 Rb5 Rb6  1 2 3 4 5 6  Toplam 

H1 4.31 4.58 3.17 6.00      0.32 0.71 1.83 2.48 12.26     17.60 2.59 5.20 

H2 4.56 4.20 5.00 3.50 2.0   0.31 0.71 1.53 3.67 6.70 11.95   24.87 2.40 4.95 

H3 4.38 4.46 4.80 2.50 2.0   0.38 0.89 1.64 1.70 9.34 5.19   19.14 2.65 4.67 

H4 4.33 4.00 4.63 4.00 2.0   0.37 0.75 1.39 3.37 9.77 8.26   23.93 2.41 4.41 

H5 4.74 4.35 5.00 4.00 2.0   0.34 0.80 1.94 4.99 7.39 0.28   15.74 2.90 5.50 

H6 4.47 5.40 3.58 4.00 3.0   0.36 0.69 1.87 3.35 2.82 29.22   38.31 2.33 4.47 
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Sonuçlar 
Bu çalışmada, CBS yardımıyla pilot 6 alt havza için, Akarsu mertebesi, Akarsu Sayısı, Akarsu Uzunluğu, Ort. 

Akarsu Uzunluğu, Çatallanma Oranı, Drenaj yoğunluğu ve Akarsu Sıklığı gibi drenaj ağı parametreleri 

hesaplanmıştır. Akarsu mertebesi, Strahler’in yöntemine göre yani; en uçtaki kollar 1. Mertebe olarak 
sınıflandırılmış, ardından iki adet 1. Mertebe kolun birleştiği kol 2. Mertebe olarak adlandırılmış ve diğer kollar 

da bu yöntem ile mertebelendirilmiştir. Akarsu Sıklığı değeri, gözlem değeri olan alt havzalarda 4.41 ile 5.50 

değerleri arasında değiştiği görülmüştür. Drenaj yoğunluğu, alt havzalarda 2.33 ile 2.90 arasında 
değişmektedir. 
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YANMA ODASI YÜZEYLERİ YALITILMIŞ BİR DİZEL MOTORUNDA 

MİKROALG BİYODİZEL KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Öğr. Gör Dr. Erdal ÇILĞIN 

 Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri 

Bölümü, (Sorumlu Yazar) 

Dr. Öğr. Üyesi Selman AYDIN  

Batman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

 

ÖZET 
Bu çalışmada, mikroalg yağından transesterifikasyon işlemi kullanılarak biyodizel üretilmiştir. Üretilen 

biyodizel, dizel yakıtı (DF)  ile hacimsel olarak % 10 (B10) oranında karıştırılmış ve elde edilen test yakıtları 

(DF –B10)  dizel motorunda performans ve emisyon testlerine tabi tutulmuştur. Daha sonra yanma odasına 
bakan piston ve valf yüzeyleri termal bariyer kaplama yapılmış olan parçalar ile değiştirilmiş test yakıtları 

motorun kaplamalı haliyle tekrardan performansı ve emisyon testlerine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, 

kaplanmış motor ve standart motorun deney sonuçları motor momenti, efektif güç, karbonmonoksit, 

karbondioksit, azotoksit ve hidrokarbon emisyonları bakımından birbiriyle grafiksel olarak karşılaştırılmış ve 
yorumlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Dizel Motor, Mikroalga Yağ, Biyodizel, Termal Bariyer Kaplama, Motor Performansı 

 

ABSTRACT 

In this study, biodiesel was produced from microalgae oil using transesterification process. The biodiesel 
produced was mixed with diesel fuel (DF) in a volume ratio of 10% (B10) and the obtained test fuels (DF-

B10) were subjected to performance and emission tests in the diesel engine. Subsequently, the test fuels which 

were replaced with the piston and valve surfaces facing the combustion chamber and the parts with the thermal 

barrier coating were subjected to the performance and emission tests of the engine in its coated form. As a 
result, the test results of the coated engine and standard engine were compared and interpreted graphically with 

respect to engine torque, effective power, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxide and hydrocarbon 

emissions. 
 

Key words: Diesel Engine, Microalgae Oil, Biodiesel, Thermal Barrier Coating, Engine Performance 

 

1. GİRİŞ 
İçten yanmalı motorlarda, motor parçaları üzerinde oluşan sıcaklıklar soğutucu akışkanın sıcaklığıyla 

doğrudan ilişkilidir. Soğutma sıvısının sıcaklığının düşmesi motor parçaları üzerinde oluşacak ısının 

düşmesine neden olmaktadır. Silindir cidar sıcaklıklarının azalması kayıp enerji olarak belirtilen ve soğutma 
suyuna transfer olan ısı enerji oranının artmasına neden olmaktadır. Bu durum, yakıt tüketiminin artmasına, 

sıkıştırma sonucu basınç ve sıcaklığın dolayısıyla ortalama efektif basıncın azalmasına neden olmaktadır.[4]-

[6]. İçten yanmalı motorların yanma odalarına bakan piston ve supap gibi elemanların yüzeylerinde yanma 
esnasında, özellikle tutuşma gecikmesi süresi sonunda oluşan yüksek basınç ve sıcaklıklar mekanik 

deformasyonlar ve kimyasal aşınmalar yaratırlar.  Meydana gelen bu kimyasal aşınmalar zamanla ortama 

temas eden malzemenin mekanik dayanımını düşürmekte, emisyon değerlerinde ve yakıt tüketiminde artışlara 

yol açmaktadır. Yanma odasına yüzeyleri olan bu motor parçalarının yanma esnasında oluşacak bu 
deformasyondan korunması ancak yanma reaksiyonuna direkt temasın engellenmesiyle mümkün olacaktır[7]. 

Dış ortamdan yalıtılmış adyabatik motorların veya diğer bir ifadeyle düşük ısı kayıplı motorlar termal bariyer 

kaplamalar ile mümkün kılınmaktadır. Termal bariyer kaplamalar içten yanmalı motorlarda özellikle yanma 
ile temas halindeki parçanın ömrünü arttırmakta ve korozyona karşı bir bariyer vazifesi göstermektedir [2].Bu 

çalışmada tek silindirli  Lambordini dizel motoru plazma sprey yöntemi ile 100 μm NiCrAl astar tabaka ve bu 

tabakanın üzerine 300 μm olmak üzere ZrO2 ana kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı bu motorda 
yakıt olarak mikroalg yağı tercih edilmiştir. Çünkü mikroalgler, geniş tarımı yapılan yağ bitkilerine oranla, 

küçük alanlarda, daha büyük miktarlarda ve daha düşük maliyetlerle üretilebilmektedirler. Bu çalışmada, 

Page 694



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

mikroalg yağından transesterifikasyon yöntemi ile elde edilen biyodizel yakıtı hacimsel olarak %10 oranında 
dizel yakıtı ile karışım oluşturularak CB10 yakıtı elde edilmiştir. Daha sonra CB10 ve D2 yakıtları motorun 

standart ve kaplamalı şekli ile test edilmiş elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. 

 
          Tablo 1. Deney yakıtlarının özellikleri 

Parametere ASTM test no  Mikroalg yağ  B100 yakıt Dizel  
Vizkozite(mm2/s)  D445  44,87  4,7  3.66  

Isıl değer (J/kg)  D2015  39100  41000  43350  

Yoğunluk (15 C) (g/ml)  D1298  0.91  0.88  0,83  

Parlama noktası(°C)  D93  226  80  60  

Setan sayısı  D613  46  55  57  

 

2.METERYAL METOD  
Deney düzeneği olarak dört zamanlı tek silindirli dizel motoru, egzoz gaz analiz cihazı, hidrolik dinamometre 

ve egzoz mani foldu sıcaklığı ölçüm cihazı  (kızıl ötesi termometre) kullanılmıştır. Tablo 2.1’de deneylerde 

kullanılan dizel motorunun, Tablo 2.2. de ise egzoz ölçüm cihazının teknik özellikleri verilmiştir. 

 
Tablo 2.1. Dizel motorunun teknik özellikleri 

Teknik Özellikleri 

Püskürtme sistemi   Direkt püskürtmeli  

Silindir sayısı    1  

Silindir çapı    85 mm  

Strok     90 mm  

Strok hacmi    510 cc  

Sıkıştırma oranı   17,5/1  

Maksimum moment   33 Nm (1800 d/d’da)  

Maksimum güç   9 kW      

Maksimum motor devri  3000 d/d   

Çalıştırma sistemi   Marşlı 

 

 
Tablo 2.2. Gaz analiz cihazının teknik özellikleri  

Parametre  Ölçme Aralığı  Hassasiyet  

HC   0-20000 ppm   1 ppm  

CO2   %0-21,0   %0,1  

         CO   %0-10,5   %0,001  
O2   %0-21,7   %0,01  

NOx   0-10000   ppm 1 ppm  

 

3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

3.1 Motorun standart ve kaplamalı hallerinde kullanılan deney yakıtlarından (DF, B10) elde edilen moment ve 
güç değerleri şekil.3 de grafik haline getirilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde her iki motorda da efektif güç 

değerlerinin devir artışına paralel artış gösterdiği ve DF yakıtının B10 yakıtından standart motorda 

kullanımından  % 2,32 kaplamalı motorda. Kullanımından % 3,8 daha fazla güç ürettiği muhtemel sebebinin 
ise dizel yakıtının alt ısıl değerinin mikroalg biyodisel yakıt alt ısıl değerinden daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.[12] Standart ve kaplamalı motor güç değerleri birbirleriyle  kıyaslandığında  kaplamalı 

motorun  DF yakıtı ile kullanımından ..% 2,19  B10 yakıtı ile kullanımdan % 0,68 standart motora göre daha 

fazla güç ürettiği görülmüştür Aynı grafikteki moment eğrileri incelendiğinde bütün test yakıtları için her iki 
motorda da motor momentleri düşük devirlerde düşük iken motor devrinin artışı ile beraber artarak 2000 d/d 

civarında en yüksek değere ulaşmıştır. Maksimum noktadaki moment değerleri DF:31,27 Nm, CDF:31,28Nm 

B10:31,01Nm ve CB10:31,24 Nm olarak ölçülmüştür. Ayrıca kaplamalı motorun standart motordan  DF yakıtı 
için % 0,11.. B10 yakıtı için .0,31 daha fazla moment ürettiği görülmüştür. Kaplamalı motorlardaki bu moment 
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artışına yanma odasında oluşan ısı kaybının azalması ve gaz sıcaklığının artmasının neden olduğu 
düşünülmüştür.[13] 

 

 
Şekil 3.1.Tork ve moment değişimleri grafiği 

 

3.2. HC /NOx: İçten yanmalı motorlarda NOx oluşumu üzerinde sıcaklık önemli bir faktördür[18]. NOx 

oluşumunu etkileyen faktörlerin başında; Alev sıcaklığının 1800 oK’nin üzerinde kalma süresi,yeterli O2 
bulunan bölgelerdeki maksimum sıcaklık ve mevcut O2 ve N2 miktarı gelmektedir[19]. Motorun standart ve 

kaplamalı hallerinde kullanılan deney yakıtlarından (DF, B10) elde edilen NOx ve HC emisyon değerleri 

şekil.3.2. de grafik haline getirilmiştir. Şekil 3.2.  de NOx verileri incelendiğinde standart motora göre 

kaplamalı motorun NOX değerleri DF yakıtı kullanımında % 7,88 B10 yakıtı kullanımında % 4,32 arttığı 
görülmüştür. Bu artışın sebebinin ise kaplamanın kısmi bir termal bariyer etki yaptığı şeklinde ifade 

edilmiştir.[16] Şekil 3.2. deki HC emisyon değerlerine bakıldığında kaplamalı motorlarda elde edilen HC 

emisyon değerlerinin standart motorlarda elde edilen HC emisyon değerlerinden DF yakıtı kullanımında  % 
3.5, B10 yakıtı kullanımında  % 6,29 azaldığı tespit edilmiştir. HC deki bu düşüşün muhtemel sebebinin 

yapılan kaplama işlemi ile yanma odası elemanlarından transfer edilen ısının azaltılması yanma odası 

sıcaklığının artması sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyonda hidrokarbonlar, daha fazla oksijenle 

reaksiyona girmektedir. Böylece yanmamış olarak dışarı atılan hidrokarbonların yanması sağlanarak, egzoz 
emisyonlarındaki HC miktarı azaltılmaktadır [20]. 
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Şekil 3.2. HC ve NOx Emisyon değişimleri grafiği 

 
 

3.3. CO ve CO2 Değişim: Kaplama neticesinde oluşan izolasyon yanma odası parçaları üzerinde sağlanan ısı 

transferinde bir azalma sağlamaktadır. Böylece yanma sonu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle oluşan egzoz 

gazı sıcaklığı da artmaktadır. İçten yanmalı motorların egzozlarında bulunan karbon monoksit (CO)  birçok 
parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bu parametrelerden biri de yanma odası sıcaklığı değişimidir. Yanma 

odasının kaplanması dışarıya olan ısı transferini azalttığı için normal motora göre kaplanmış motorun yanma 

odası sıcak kalmaktadır. Bu da yanma kalitesini yükseltmektedir[17]. Yanma odası sıcaklığından dolayı CO’in 
CO2’ e dönüşümü normal motora göre daha iyi olmaktadır. Şekil 4’de devir sayısının değişimine bağlı olarak 

her iki motor için CO/CO2’ değişimi görülmektedir.  Şekil 3.3 incelendiğinde deney yakıtlarının kaplamalı 

motorda kullanımı ile elde edilen CO emsiyon değerlerinin motorun standart kullanımı ile elde edilen CO 
emisyon değerlerinden DF için: % 0,33 B10 için : % 0,55 daha düşük CO2 değerlerinin ise DF için :% 0,8, 

B10 için :% 0,5 arttığı izlenmiştir. CO emisyon değerlerindeki düşüşün muhtemel sebebinin termal bariyer 

kaplamaların yanma odası sıcaklığını arttırdığı için yanmanın iyileşmiş olması şeklinde düşünülmüştür. 

[14,15,16]. 
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Şekil3.3. CO ve CO2 Değişim grafiği 

 

3.4. Egzoz sıcaklığı ve Motor ses değişimi: Motorunun standart ve kaplamalı hallerinde kullanılan deney 

yakıtlarından (DF, B10) elde edilen egzoz gaz sıcaklığı ve motor ses değerleri şekil.3.4.’da grafik haline 

getirilmiştir. Şekil 3.4. incelendiğinde her iki motorda devir sayısının artışına paralel egzoz gaz sıcaklıklarının 
arttığı maksimum sıcaklık değerlerine2500 devirde standart motorda DF ile :321C, B10 ile:338C kaplamalı 

motorda DF ile: 330 B10 ile:348 C olarak ulaşılmıştır. Kaplamalı motorda görülen bu yükseliş bütün devirler 

için geçerli olmuştur. Bu artışın nedeninin, kaplama sonucunda soğutucu akışkana geçmesi engellenen 
enerjinin bir kısmının egzoz gazlarına geçmesi ile meydana geldiği şeklinde yorumlanmıştır. [14]-[21]. Sekil 

6 da motor sesi değişimleri incelendiğinde motor devrinin artışı ile beraber motor gürültülerin dede artış olduğu 

görülmüştür. Test yakıtlarının her iki motorda da kullanılmasıyla elde edilen veriler kaplamalı motor gürültü 

seviyelerinin daha az olduğunu göstermiştir. Azalmanın muhtemel sebebinin yalıtılmış yanma odası 
elemanlarından dışarıya olan ısı transferinin azalmasından dolayı doğal olarak tutuşma gecikmesi süresinin 

kısalması ve dizel vuruntusunun elimine edilmesi olarak düşünülmüştür[21] 

 

 
Şekil3.4. Egzoz sıcaklığı ve Motor ses değişimi grafiği 
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3.5. Özgül yakıt tüketimi değişim: Motorunun standart ve kaplamalı hallerinde kullanılan deney 
yakıtlarından (DF, B10) elde edilen özgül yakıt tüketimi değerleri şekil.3.5. de grafik haline getirilmiştir. Şekil 

3.5. incelendiğinde her iki motorda da DF yakıt tüketimi mikro alg biyodizelden daha düşük çıkmıştır. 

Kaplamalı motor df ve b10 yakıt sarfiyatları ise standart motora göre sırası ile %2,5 ve % 3 oranında azalmıştır 
Özgül yakıt sarfiyatındaki iyileşmenin nedeni kaplama nedeniyle artan silindir içi gaz sıcaklıklarının tutuşma 

gecikmesi süresini kısaltmasına yorulmuştur.[22], [15], [23], [24 

 

 
Şekil 3.5. Özgül yakıt tüketimi değişim grafiği 

 

4.SONUÇ 

Kaplamalı motor kullanımında standart motora göre moment ve güç parametrelerinde artışlar yaşanmıştır. 
Kaplamalı motor df ve b10 yakıt sarfiyatları standart motora göre sırası ile %2,5 ve % 3 oranında azalmıştır. 

Kaplamalı motor egzoz gaz sıcaklık seviyelerinin standart motora göre daha fazla olduğunu belirlenmiştir. 

Kaplamalı motor gürültü seviyelerinin standart motora göre daha az olduğunu belirlenmiştir. Mikroalg 
biyodizel yakıtın performans ve emisyon değerlerinin referans dizel yakıtına paralel değerler ürettiği ve hem 

kaplamalı hem de standart motorda herhangi bir değişiklik yapmadan kullanılabileceği belirlenmiştir. 
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Özet 

Osmanlı Devletinin Cihan devleti özelliğini kazanmasının bazı sebepleri vardır. Bu sebeplerin en 

başında eğitime, öğretime ve öğretmene çok önem vermesidir. Çünkü eğitim sisteminin temel 

unsurlarından biri öğretmendir. Öğretmenin kişisel nitelikleri, meslekî yeterlilikleri, eğitim seviyesi, 

yetiştiği sosyal çevre, deneyimleri, fikrî yapısı, vs. doğrudan veya dolaylı olarak eğitim-öğretim 

ortamına yansımaktadır. Öğretmenin olumlu veya olumsuz davranışları öğrenciyi doğrudan olarak 

etkilemektedir. Bu notada öğretmenin derse, öğrenciye, meslektaşlarına karşı yaklaşımı ve ruhsal ve 

manevi durumu çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Tanzimat Döneminden günümüze kadar 

öğretmen yetiştiren kurumlara öğretmen adaylarının giriş ve kabul şartlarının belirlenmesi ve 

değerlendirilmesidir. 

 

Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze 

öğretmen yetiştirme, öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine giriş ve kabul şartlarını konu alan 

yayımlanmış makale, araştırma, belge ve dokümanlarının analizi yapılmıştır. Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e kadar süreçte öğretmen yetiştiren kurumlar arasından özellikle Dârülmuallimîn ve 

Dârülmuallimâtlara nitelikli öğrenci alımı için önemli düzenlemelerin yapıldığı ve bu doğrultuda 

kendine has bir sistem kurularak belirli ölçülerde seçici davranıldığı sonucuna varılmıştır. Eğer 

Türkiye’nin eğitim siteminin ve değerler noktasında ayağa kalkması isteniyorsa, öncelikle öğretmen 

adaylarının mesleğe uygun olup olmadıklarının dikkate alınması, bazı giriş ve kabul şartları olması 

önerilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Dârülmuallimîn, Dârülmuallimât, öğretmen adayı girişi, seçimi ve şartları 

 

Abstract 

There are some reasons why the Ottoman Empire gained the characteristic of Cihan State. At the 

beginning of these reasons, education, teaching and teacher is very important. Because one of the 

basic elements of the education system is the teacher. The teacher's personal qualifications, 

professional competencies, educational level, social environment, experiences, intellectual structure, 

etc. it is directly or indirectly reflected in the educational environment. Positive or negative behaviors 

of the teacher directly affect the student. In this note, the teacher's approach towards the course, the 

student and his colleagues and his spiritual and spiritual status are very important. The aim of this 

research is to determine and evaluate the entry and admission requirements of teacher candidates to 

institutions that train teachers since the Tanzimat Period. 

 

Qualitative research methods and techniques were used in the study. For this reason, published 

articles, researches, documents and documents about teacher training from the past to the present, and 

the conditions of entry and admission of prospective teachers to education faculties were analyzed. It 
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has been concluded that important arrangements have been made for the recruitment of qualified 

students especially from the institutions that train teachers from Tanzimat to Republic in the period 

of Dârülmuallimî (male teacher school) and Dârülmuallimât (girl teacher school), and in this direction 

a specific system has been established and selectively treated. If he asked to stand up in Turkey's 

education system and values of the point, that they are taken into account according to the profession 

of teacher candidates, and advisable to have some input on agreed terms. 

 

Key words: Male teacher school, female teacher school, prospective teacher entry, selection and 

conditions 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren sürekli bir gelişme göstermiş, yüzyıllar boyu eski dünya 

kıtalarının önemli kısmında var olmayı başarmıştır. Cihan devleti özelliğini kazanması, bu özelliğini 

uzun yıllar devam ettirmesinin birçok sebebi vardır. Bu sebeplerin en önemlilerinden biri de 

Osmanlıların eğitime ve eğitimciye vermiş olduğu önem olabilir. Ancak Osmanlı Devleti duraklama 

dönemine girince diğer kurumlarda olduğu gibi bu duraklama, eğitim kurumlarında da kendini 

göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin eğitimde yenileşme arayışları, yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nde de devam etmiştir (Akyüz 2001: 344). Osmanlıdan gelme anlayışa; 3 Mart 1924 

tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim alanındaki hizmetine hukuken son verilmiştir 

(Özsoy, 2002, s.59-63). O günden bu güne eğitim alanındaki problemler, azalması gerekirken artarak 

devam etmiştir (Üstüner, 2004).  

 

Her ne zaman olursa olsun eğitim sisteminin temel unsurlarından biri öğretmendir. Öğretmenin kişisel 

nitelikleri, meslekî yeterlilikleri, eğitim seviyesi, yetiştiği sosyal çevre, deneyimleri, fikrî yapısı, 

ahlaki yönü doğrudan veya dolaylı olarak eğitim-öğretim ortamına yansımaktadır (Akın, 2011). 

Dolayısıyla öğretmenin kişilik ve karakteri öğrenciler üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda etkiye 

sahiptir. Öğrencilerin derse yönelik tutumu, sınıf içi davranışları, kendilerine ve arkadaşlarına yak-

laşımları, ruhsal ve manevi gelişimleri öğretmenden olumlu yönde etkilendiği gibi, olumsuz yönde 

de etkilenmesi kaçınılmazdır. 

 

Öğretmen yetiştiren bir kurumun nitelikli öğretmen yetiştirebilmesi ise adayların kuruma giriş şartları 

ve usulleri, öğrenme ortamları, adayları yetiştirecek öğretim kadrosu, uygulanacak eğitim-öğretim 

programı, bu programlarda yer alan dersler, ders içerikleri, saatleri vs. gibi birçok önemli koşula 

bağlıdır (Özgüven, 1972, Cücük, Bay &  Doğan, 2012). Bu şartlar arasında öğretmen adaylarının 

öğretmen yetiştiren kurumlara giriş şartları ve usulleri öncelikle dikkat edilmesi ve üzerinde 

durulması gereken bir koşul olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle eğitim fakültelerine veya 

Osmanlı döneminde eğitim kurumlarına öğretmen adaylarını kabul ederken bir takım şartları olması 

olmazsa kriterler arasındadır. Bu sebeple öğretmen adaylarının kabul ve seçim şartlarını tespit etmek 

önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Tanzimat Döneminden günümüze kadar öğretmen 

yetiştiren kurumlara öğretmen adaylarının giriş ve kabul şartlarının belirlenmesi ve 

değerlendirilmesidir. 

 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze 

öğretmen yetiştirme, öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine giriş ve kabul şartlarını konu alan 

yayımlanmış makale, araştırma, belge ve dokümanlarının analizi yapılmıştır. 

 

Bu amaçla genel anlamda ikincil verilerden yararlanılmıştır. Bu verilere geçmişten günümüze kadar 

öğretmen yetiştirme programları ve özellikleri konulu araştırmalar, yayımlanmış makaleler, çeşitli 
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İnternet siteleri (bilimsel dergilerin web sayfaları vs.) ile doküman analizi (belgesel tarama) yoluyla 

yapılan çalışmalar sonucu ulaşılmıştır. Bu belgeler (dokümanlar) araştırmalar tasnif edilerek içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Bulgulara, araştırmanın ikincil kaynak grubunu oluşturan makale ve 

belgeler türündeki dokümanların analizi ve çözümlenmesinde, nitel araştırmalarda sıkça kullanılan 

içerik analizi yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. 

 

Bulgular  

Bazı Nizamnâme’lerde okula öğrenci alımında adayın herhangi bir fiziksel özrü ve hastalığı 

bulunmamak, iyi ahlâk sahibi olmak, 19 yaşını doldurmamış olmak ve yapılacak sınavdan başarı 

göstermek şartları istenmiştir. Okula başvuru dilekçesine sağlık raporu, bir önceki eğitim düzeyinden 

diploma gerektiği belirtilmiştir. İyi ahlâk sahibi olmasını gösteren belge, Osmanlı vatandaşlığı kimlik 

belgesi ve iyi hal belgesi giriş esnasında ibraz edilmesi zorunlu belgelerdendir. Buna göre okula 

alınacak öğrencilerin Arapçayı anlayacak ve ifade edebilecek bir seviyede bilmesi, Türkçeyi güzel 

konuşması, Farsça ve matematik öğrenme kabiliyetine sahip olması, güzel ahlâk sahibi olması şarttır.  

Bu şartlara haiz olanlar Dârülmuallimîn-i ve Müallimat’a başvuruda bulunabilir. Bu şartlar dâhilinde 

okula, sınavla öğrenci alınmaktaydı. Ayrıca okula öğrenci alımında Dârülmuallimîn’in üç hocasının 

da onayı şart olmakla birlikte Maârif-i Umûmiye Meclisi’nin onayı gerekir. Öğrenimini tamamlayan 

öğretmen adaylarıyla gerek İstanbul’da ve gerek taşrada her ne vakit ve her ne tarafta olursa olsun 

rüştiye mektebi hocalığıyla görevlendirildiklerinde, bunu kabul edeceklerine dair bir sözleşme 

yapılır. 

 

Bazı Nizamnâme’de okula giriş için adaylardan, bulaşıcı bir hastalığa ya da öğretmenlik mesleğini 

yapmasına engel olacak bir hastalığa sahip olmamak, adam yaralama, öldürme, cinayet veya bir çeşit 

ahlâksızlıktan dolayı hüküm giymemiş olduğunu gösterir adlî sicil belgesi ibraz etmek gerekliydi. 

Fen şubesine başvuran adaylardan, adayın sayısal yeteneğinin olması, sayısal derslerin ortalamasının 

en az beş üzerinden dört olması gerekliydi. Edebiyat şubesine başvuranlar için de Türkçe, Arapça ve 

Farsçayı okuma-yazma-anlama seviyesinde bilmesi ve matematikten dört işlem bilgisine sahip olması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar öğretmen olmak isteyenlerin eğitim sistemi içerisinde 

öğretmen yetiştiren bir kuruma öğrenci olarak girebilmesinin ana şartı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu söz konusu çoktan seçmeli sınavlardan yeterli 

başarıyı elde etmesine bağlı olduğu görülmüştür. Tek yönlü olan ve öğrenci alım ölçütleri açısından 

oldukça sınırlı olan bu sistemde; adayların yeterlilik, beceri ve yeteneklerinin gerektiği şekilde 

ölçülememesi, sistemin bu anlamda yeterli olmadığını göstermektedir. 

 

Tartışma  

Osmanlı Devleti’nde söz konusu dönemde öğretmen yetiştiren kurumlara girişte istenen bu şarta 

karşılık günümüz Türkiye’sinde öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerine öğrenci alımında çeşitli 

engelleri bulunan vatandaşların öğretmenlik mesleğini uygulamaya mani olabilecek eksiklikleri göz 

önünde bulundurulmamaktadır. Haliyle çeşitli engelleri bulunan öğretmen adayları, eğitim 

fakültelerinin tüm öğretmenlik bölümlerinde öğrenim görebilmekte olduğu gibi sonrasında da Kamu 

Personeli Seçme Sınavı’ndan almış oldukları başarı puanına göre öğretmen olarak atanabilmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin en etkili ve en uygun şekilde uygulanabilmesi için gerekli olduğu düşünülen 

sağlık şartına ilişkin bu iki uygulama örneği tartışmaya açıktır. 

 

Öğretmenden olumlu yönde etkilenen bireyler kişisel ahlakını, akademik başarısını geliştirerek 

huzurlu bir toplumun inşasında yerini alırken, olumsuz etkilenen bireyin toplum üzerindeki etkisi de 

uzun vadede kendini gösterecektir. Böylece toplum açısından sıkıntıların yaşanmasına vesile olacağı, 
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geldiğimiz noktadan bellidir. İncelenen eserlerde yer verilen öğretmenle ilgili metinlerin analizinden 

elde edilen bulgularda öğretmen profiliyle ilgili dört önemli temaya ulaşılmıştır. 

 

Ahlak: İslami anlayışa dayan Osmanlı eğitim sisteminde öğretmenin nitelikleri arasında “inançlı” 

olması önemli bir yer tutmaktadır. Bu temada “ahlaklı” bir öğretmen profili ortaya çıkmıştır.  

 

Bilgi: İncelenen eserlerde öğretmenin bilgi bakımından donanımlı olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Öğretmenin hem alanında “uzman” olması hem de “istisna bilgilere sahip” olması 

beklenmektedir. Bilgi boyutunda “liyakat”, “konu alanı bilgisi”, “genel kültür bilgisi” ve “meslek 

bilgisi” ön plana çıkmıştır. 

 

Beceri: İncelenen eserlerde öğretmenin sahip olması gereken kişisel ve mesleki becerilerin oldukça 

önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Öğretmenin kişisel becerileri; “sezme ve düşünmeye yönelik 

beceriler”, “kendini geliştirmeye yönelik beceriler” ve “sosyal-yaşamsal beceriler” başlığında 

toplanmıştır. 

 

 Değer: İncelenen eserlerde öğretmenin sahip olması gereken kişisel ve mesleki değerlerin oldukça 

önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Bu bağlamda kişisel değerleri ile mesleki değerleri birbiriyle 

ilişkili olsa da ayrı sunulmuştur. Öğretmenin kişisel değerleri üç temel kategori oluşturmuştur: 

Bireysel duyarlılıkla ilgili değerler, sosyal ilişkilere ilişkin değerler, Ahlaki değerler.  

 

Günümüzde adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin beceri ve yetenekleriyle, bu mesleği yerine 

getirebilecek sağlık koşullarına sahip olup-olmadığı ölçülemediği sonucuna varılmıştır. Nitekim 

mevcut sistemde uygulanan merkezi bir sınavla öğrenci seçme yöntemi birçok açıdan eksik ve 

yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu şekilde bir öğrenci seçim uygulamasında öğretmen adaylarının 

yalnızca akademik ve bilişsel özellikleri göz önünde bulundurulduğu; duyuşsal ve psikomotor alan 

özelliklerinin çoğunlukla dikkate alınmadığı sonucuna varılmıştır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar 

süreçte öğretmen yetiştiren kurumlar arasından özellikle Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimâtlara 

nitelikli öğrenci alımı için önemli düzenlemelerin yapıldığı ve bu doğrultuda kendine has bir sistem 

kurularak belirli ölçülerde seçici davranıldığı sonucuna varılmıştır. Benzer sonuçlar yapılan literatür 

araştırmalarında da mevcuttur ve bu sonuçları desteklediği (Şanal, 2009) görülmektedir. 

 

Öneriler 

Öğretmen, toplumun bugünü ve geleceğinin inşasında aktif rol sahibidir. Dolayısıyla yaşadığı 

toplumun değerlerinden, sosyal ve ekonomik şartlarından bağımsız olarak düşünmek mümkün 

değildir. Nitekim günümüzdeki bilimsel ve teknik ilerlemeler, eğitimde öğrenci merkezli yeni 

anlayışların benimsenmesi, ailelerin iş yaşamında daha aktif olması, vs. gibi gelişmeler dikkate 

alındığında öğretmenler bu gelişmelerden bağımsız düşünülmemelidir. Eğer Türkiye’nin eğitim 

siteminin ayağa kalkması isteniyorsa, öncelikle değerler noktasında öğretmen adaylarının mesleğe 

uygun olup olmadıklarının dikkate alınması, bazı giriş ve kabul şartları olması gerekir. 
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KRİYOPREZERVASYON TEKNİĞİ 

CRYOPRESERVATION TECHNIQUE 

 

Mine PAKYÜREK 

Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 

(Sorumlu Yazar) 

 

ÖZET 

Dünya nüfusundaki artış nedeniyle giderek büyüyen gıda ihtiyacı, verim ve kalite açısından üstün 

çeşitlerin varlığı ve eldesi ile karşılanabilir. Bu amaçla yeni çeşitlerin geliştirilmesi için yapılacak 

ıslah çalışmalarında genetik kaynakların koruma altına alınması çok önemlidir. Genetik kaynakların 

önemini anlayan gelişmiş ülkeler dondurarak muhafaza konusunda yoğun çalışmalar sürdürmekte en 

son tekniklerle genetik kaynakların korunmasına ve muhafaza altına alınmasına çalışmaktadır. Sahip 

olduğumuz bitki genetik kaynakları çeşitli nedenlerle genetik erozyona uğramakta ve yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle kültür formlarına ait bitki gen kaynaklarındaki 

çeşitliliğin korunması bitkisel üretimin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir. Ayrıca 

çeşitli hastalık ve zararlılar ile insan tahribatı gibi birçok nedenden dolayı yabancı döllenen türler, 

tohum miktarı az olan ya da tohum yoluyla çoğaltılamayan türler yok olmaktadır. Bu sebeple öncelikli 

olarak kültüre alınmış bitki gen kaynaklarını ve ıslah çalışmalarında kullanılabilecek yabani formları 

kriyoprezervasyon yöntemiyle muhafaza etmek zorunlu hale gelmiştir. Kriyoprezervasyon tekniği 

bitkiden alınan sürgün uçları, meristemler, kültüre alınmış hücreler, somatik embriyolar, 

protoplastlar, embriyo, endosperm, polen, anter, ovul, tohum gibi bitki organ ve organellerinin sıvı 

azot içerisinde çok düşük derecelerdeki sıcaklıkta (-160 oC) uzun süre muhafaza edilebilmesine 

olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada kriyoprezervasyon tekniği ile ilgili yöntem ve uygulamalara 

ilişkin bilgiler sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: dehidrasyon, yavaş büyütme, vitrifikasyon, damlacık dondurma, sıvı azot, 

kriyobanka. 

 

ABSTRACT 

The growing need for food due to the increase in the world population can be met by the existence 

and production of superior varieties in terms of yield and quality. For this purpose, it is very important 

to protect the genetic resources in breeding studies to develop new varieties. Developed countries, 

who understand the importance of genetic resources, are working hard on freeze conservation and 

trying to protect and conserve genetic resources with the latest techniques. Our plant genetic resources 

are subject to genetic erosion due to various reasons and are in danger of extinction. In particular, 

preservation of diversity in plant genetic resources of culture forms is extremely important in terms 

of sustainability of crop production. In addition, for many reasons such as various diseases and pests 

and human destruction of allogamous species, the amount of seed or species that can not be 

reproduced by seed is destroyed. For this reason, it has become necessary to preserve the cultivated 

plant gene resources and wild forms that can be used in breeding studies by cryopreservation method. 

The cryopreservation technique allows plant organs and organelles such as shoot tips, meristems, 

cultured cells, somatic embryos, protoplasts, embryos, endosperms, pollen, anther, ovules, seeds from 

plants to be kept in liquid nitrogen for a long time at very low temperatures (-160 oC). In this study, 

methods and applications related to cryopreservation technique are presented. 

 

Keywords: dehydration, slow growth, vitrification, droplet freezing, liquid nitrogen, cryobank. 
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1.GİRİŞ 

Kriyoprezervasyon (kriyokoruma), bitkiden alınan biyolojik materyalin (sürgün uçları, meristemler, 

kültüre alınmış hücreler, somatik embriyolar, protoplastlar, embriyo, endosperm, polen, anter, ovul, 

tohum gibi organ ve organeller) çok düşük ısılarda sıvı azot içinde (-196 ºC) veya onun buhar fazında 

(-150 ºC) dondurularak uzun süreli olarak koruma altına alınması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

düşük sıcaklıklarda hücre içindeki tüm biyokimyasal ve fiziksel reaksiyonlar durmakta ve bitki 

genetik kararlılığını korumaktadır. 1949 yılında ilk defa gliserolün sperma hücrelerinin 

dondurulmasında koruyucu etkisi olduğu belirlenmiştir. Kriyokoruyucu adı verilen soğuğa karşı 

koruyucu maddelerin keşfinden sonra canlı organizmaların kriyokoruma tekniği ile muhafaza 

edilmesi konusunda yoğun araştırmalar başlamıştır. Bitki hücre ve organlarının bu teknik ile 

muhafaza edilmesine ise memeli hücrelerinin bu şekilde muhafaza edilmesinden sonra başlanmıştır. 

Bu yöndeki çalışmalar 1960’lı yıllardan sonra hızlanmıştır. Quatrano 1968’de keten bitkisinde yaptığı 

çalışmada, hücre kültürlerini DMSO (dimetil sülfo oksid) ile muamele ederek -50 ºC’ye kadar 

dondurup muhafaza etmeyi başarmıştır. 

 

Klonal olarak çoğaltılan bitkiler için in vitro koruma yöntemleri zaman içerisinde adım adım 

geliştirilmiştir (Ashmore, 1997; Withers ve Engelmann, 1997; Mandal ve ark., 2000; Engelmann, 

2011; Reed ve ark., 2013). In vitro ve kriyo gen bankalarının kurulması ve yönetilmesi için daha 

önceden belirlenmiş standartlar bulunmaktadır (Reed ve ark., 2004; FAO, 2014). 

Kriyoprezervasyonun, genetik kaynakların korunmasında kullanımının yanı sıra spesifik özelliklere 

sahip bitki dokularının (tıbbi aromatik madde ve alkaloid üreten hücre kültürleri, tüylü kök kültürleri, 

genetik olarak transforme olmuş (Elleuch ve ark., 1998) ve transformasyona uygun kültür hatları gibi 

(Gordon-Kamm ve ark., 1990).) güvenli olarak uzun süreli depolanması için son derece yararlı olduğu 

kanıtlanmıştır. 

 

Son zamanlarda erik, muz ve üzüm virüslerini ortadan kaldırmak için kriyoterapinin başarıyla 

uygulanabileceği kanıtlanmıştır (Brison, 1997; Helliot ve ark., 2002; Wang ve ark., 2003). Kriyo 

teknikler, orijinal yavaş soğutma yaklaşımından desikasyon, ön büyütme, desikasyon-ön büyütme, 

vitrifikasyon (Sakai ve ark., 1990), enkapsülasyon-dehidratasyon (Fabre ve Dereuddre, 1990), 

enkapsülasyon-vitrifikasyon (Matsumoto ve ark., 1995), damlacık dondurma (Schäfer-Menuhr ve 

ark., 1994) ve ultra hızlı dondurma veya damlacık-vitrifikasyon (Agrawal ve ark., 2004; Panis ve 

ark., 2005) gibi daha kolay ve tekrarlanabilir tekniklere taşınmıştır. Kriyokoruma teknikleri bitki gen 

kaynaklarının korunması için kullanılan temel tekniklerdir. Birçok bitkinin anavatanı olan ülkemizin 

de genetik çeşitliliğini koruma altına almak için bu tekniklerde söz sahibi olması ve Uluslararası 

Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR) bünyesinde dünyada belli ülkelerde kurulmuş olan 

kriyogenbankalarından birinin de Türkiye’de yer alması gerekmektedir. Bu çalışma, kriyokoruma 

tekniklerinin önemini vurgulamak ve konuya dikkat çekerek bu alana hakim bilim insanı ve 

araştırmacı sayısının arttırılması amacıyla hazırlanmış bir derleme makalesidir. 

 

2. KRİYOKORUMA TEKNİKLERİ 

2.1. Yavaş Soğutma veya Kontrollü Soğutma 

Bu yöntem bitki dokularının kriyokoruması için geliştirilmiş ilk yöntemdir. Klasik kriyoprezervasyon 

tekniklerinde (kontrollü soğutma), eksplant doku dehidratasyonunun ardından gelen yavaş soğutma 

(0.1 ila 4 °C/dk hızında) ve ön-soğutma (genellikle -30 ila -40 °C arasında) aşamalarından geçirilip, 

hızlıca sıvı azota daldırılmaktadır (Engelmann, 2004). Bu şekilde hücreler ve dış ortam başlangıçta 

aşırı soğutululurken, bunu hücre dışı buz oluşumu ve hücre içi buz oluşumundan kaçınma takip 

etmektedir (Mazur, 1984). Bu metotta, gliserol ve sukroz veya DMSO (Dimetilsülfoksit) ve sorbitol 

karışımları kriyoprotektan maddeler olarak kullanılmaktadır (Sakai ve ark., 1990; Volk ve Walters, 

2006). Klasik kriyoprezervasyon teknikleri, hücre süspansiyonları ve kallusları gibi farklılaşmamış 



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

Page 708 

kültürlerde (Engelmann, 2004; Kaviani, 2011a) ve soğuğa toleranslı türlerin meristem ve embriyoları 

gibi farklılaşmış yapılarda (Takagi, 2000; Reed ve Chang, 1997) başarıyla uygulanmıştır. 

 

2.2. Yeni Vitrifikasyon Temelli Teknikler 

Bu vitrifikasyon tekniklerinde, hücreler oldukça konsantre (7 ila 8 M) kriyoprotektan çözeltilerine 

maruz bırakıldıktan sonra (yavaş soğutmada olduğu gibi) donma konsantrasyonu adımı atlanıp, 

doğrudan sıvı azota daldırma yoluyla gerçekleştirilmektedir (Sakai ve Engelmann, 2004). 

 

2.2.1. Ön Kültür veya Ön Büyütme Dehidratasyonu 

Ön kültür veya ön büyütme, in vitro bitkicilerin veya eksplantların, sıvı azotta dondurulmadan önce 

sukroz veya glikoz gibi kriyoprotektanlarla takviye edilmiş bir ortama maruz bırakılmasını 

içermektedir. Ön büyüme dehidratasyonu ilk olarak Uragami ve ark. (1990) tarafından kuşkonmaz 

bitkisinin lateral tomurcukları kullanılarak ortaya konulmuştur. Bu teknik, zigotik ve somatik 

embriyoların yanı sıra havuç, muz, zambak, armut ve hurma gibi bazı türlerin meristemlerine de 

uygulanmıştır (Engelmann, 2004; Kaviani, 2011a, b) 

 

2.2.2. Enkapsülasyon-Dehidratasyon 

Fabre ve Dereuddre (1990) tarafından geliştirilen bu yöntemde, eksplantlar (genellikle meristemler 

veya embriyolar) önce aljinat boncuklarıyla (mineral tuzları ve organik maddeleri de içerebilir) 

kapsüllenmekte, böylece “sentetik tohum” (yapay tohum) formu almaktadır. Daha sonra sentetik 

tohumlar yüksek bir sukroz konsantrasyonu ile muamele edilip, % 20-30'luk bir nem içeriğinde (hava 

akışlı kabinde veya silika jel kullanılarak) kurutulmakta ve daha sonra hızla sıvı azot içinde 

dondurulmaktadır. Prosedür oldukça uzun ve emek yoğun olmakla birlikte, eksplantı çevreleyen bir 

besleyici matriksin (boncuk) varlığı sayesinde doku çözüldükten hemen sonra yeniden eksplant 

büyümesinin teşvik edildiği gözlenmektedir (Panis ve Lambardi, 2005). 

 

2.2.3. Vitrifikasyon 

Bitki dokuları için vitrifikasyon çözeltisinin kullanımı hakkında ilk rapor 1989'da ortaya çıkmıştır 

(Langis ve ark., 1989; Uragami ve ark., 1989).  İlk ortaya konulduğu tarihten bu yana 30 yıl geçmesine 

rağmen bugün hala yaygın olarak kullanılan bir metottur (Şekil 2.1). Teknik, eksplantların farklı 

sürelerde (15 dakika ila 2 saat arasında) konsantre bir vitrifikasyon çözeltisi ile muamele edilmesi ve 

ardından doğrudan sıvı azota daldırılması esasına dayanmaktadır (“vitrifikasyon/tek aşamalı 

dondurma”). Bu yöntemde en yaygın kullanılan solüsyon, “PVS2” (Bitki Vitrifikasyon Çözeltisi no 

2), % 30 gliserol, % 15 etilen glikol, % 15 DMSO ve 0.4 M sukrozdan oluşmaktadır (Sakai ve ark., 

1990). Prosedürün başarısı; kolaylığına, yüksek oranda tekrarlanabilirliğine ve çok farklı doku ve 

bitki türünde başarılı bir şekilde uygulanabilmesine bağlanabilir (Panis ve Lambardi, 2005). 
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Şekil 2.1. Vitrifikasyon tekniğinin uygulanması (Özüdoğru ve ark., 2011; Yılmaz-Gökdoğan ve 

Kaya, 2017). 

 

2.2.4. Enkapsülasyon-Vitrifikasyon 

Yukarıda söz edilen teknikleri birleştiren protokoller geliştirilmiş ve yeni yöntem kapsülleme-

vitrifikasyon olarak adlandırılmıştır (Sakai ve Engelmann 2007). Burada eksplantlar, daha fazla 

fiziksel desikasyon (kuruma) olmaksızın kapsüllenmekte ve vitrifikasyona tabi tutulmaktadır. 

Vitrifikasyonun (uygulama hızı) ve kapsülleme-dehidratasyonun avantajlarını birleştiren 

(kapsüllenmiş eksplantların manipülasyon kolaylığı) bu teknik (Şekil 2.2) çok sayıda bitki türünün 

apikal tomurcuklarına uygulanabilmektedir (Matsumoto ve ark., 1995; Sakai ve Engelmann, 2007). 
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Şekil 2.2. Sentetik tohum protokolü (Özüdoğru ve ark, 2011; Yılmaz-Gökdoğan ve Kaya, 2017). 

 

2.2.5. Damlacık Dondurma-Vitrifikasyon 

Damlacık dondurma yöntemi (Şekil 2.3) (literatürde ultra dondurma veya hızlı dondurma yöntemi 

olarak da bilinir) başlangıçta patates (Schäfer-Menuhr ve ark. 1994) ve kuşkonmaz (Mix-Wagner ve 

ark. 2000) bitkileri için başarıyla uygulanmıştır. “Damlacık” terimi, içine soğutma ve yeniden ısıtma 

için eksplantların yerleştirildiği bir alüminyum folyo üzerindeki kriyoprotektan madde damlacıklarını 

ifade etmektedir. Alüminyum folyo kullanma konusunda ilk fikir, iki aşamalı bir soğutma yöntemi 

kullanarak plastik petri kaplarındaki folyolar üzerinde cassava sürgün uçlarını kriyokoruma altına 

alan Kartha ve ark. (1982)’dan gelmiştir. Alüminyum, örneklerin hızlı soğutulması ve yeniden 

ısıtılmasını sağlayan çok iyi bir ısı iletkenidir (Schäfer-Menuhr ve ark. 1997). Bu teknikte eksplantlar 

sıvı azota daldırılmak üzere yerleştirilmeden önce üstünde % 10 DMSO çözeltisi bulunan alüminyum 

folyo şeritlerin üzerine yerleştirilmektedir. Damlacık dondurma yönteminin bazı başarılı uygulama 

örnekleri, patates, tatlı patates, cassava, çilek, hurma, zeytin, şerbetçiotu, üzüm, elma, sardunya ve 

kekik kriyoprezervasyonu için rapor edilmiştir (Panis ve ark., 2016; Halmagyi ve ark., 2010; Park ve 

Kim, 2015; Kulus, 2016). 

 

2.2.6. Kriyoplaka ve Diğer Yeni Metodlar 

Bitkilerin kriyokorumasındaki son gelişmelerle alüminyum folyo kullanımının yerini alüminyum 

kriyo plakalar (V kriyo plaka ve D kriyo plaka, Matsumoto, 2017) veya paslanmaz çelik kriyo kafesler 

almıştır (Funnekotter ve ark. 2017). Bu yöntemlerde sürgün uçları, aljinat kullanılarak homojen 

kuyucuklara sahip özel alüminyum plakalara veya delikli kriyo-kafeslere yapıştırılıp, vitrifikasyon 

prosedürlerine tabi tutulmaktadır. Bu tekniklerin iki önemli avantajı mevcuttur. İlki; örneklerin 

kullanımının kolay olması sebebiyle eksplantlarda hasar veya ekspresyon kaybı riski azalmaktadır. 

İkincisi de işlemin çok yüksek soğutma ve ısıtma derecelerine sahip olması nedeniyle bitki dokuları 

yüksek bir yeniden büyüme oranına sahip olmaktadır (Niino ve ark., 2013; Yamamoto ve ark., 2015; 
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Funnekotter ve ark., 2017; Valle ve ark., 2017). V kriyo-plaka yöntemi (Yamamoto ve ark., 2011b), 

kriyo-plaka üzerindeki eksplantların PVS2-vitrifikasyon-dehidratasyonuna ve D kriyo-plaka yöntemi 

(Niino ve ark., 2013) hava dehidratasyonuna dayanmaktadır. Yöntemde önceden 0.3 M sukroz 

çözeltisinde ön kültürleme işlemine tabi tutulmuş sürgün uçları, aljinat boncuklu bir kriyo-plakanın 

küçük oyuklarına tutturulup, LS çözeltisi (2 M gliserol + 0.6-1 M sakaroz) ile 15-30 dakika süreyle 

muamele edilmekte ve daha sonra uygun bir süre boyunca PVS2 çözeltisi (V kriyo-plaka yöntemi) 

veya bir laminar akışlı kabinde D kriyo-plaka yöntemi ile kurutulmaktadır. Sonra kriyokorunmuş ve 

dehidratasyona uğramış sürgün uçları doğrudan sıvı azot içine daldırılmaktadır. Kriyokoruma altına 

alınmış sürgün uçlarını yeniden büyüme için kriyo plakaya ekli olarak 15 dakika boyunca 25 °C'de 

hızlı ısınma ve geri yükleme için 1 M sukroz çözeltisine aktarıldıktan sonra bir kültür ortamına 

transfer edilmektedir. 

 

 
Şekil 2.3. Damlacık dondurma tekniğinin uygulanması (Kaya ve ark., 2013). 

 

3. CGIAR KONTROLÜNDEKİ GERMPLASM KOLEKSİYONLARI 

Bugün dünyadaki kriyogenbankaları Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR)  

kontrolü altında kurulmuş olup, Belçika, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Hindistan, Endonezya, 

Japonya, Nepal, Pakistan, Polonya, Filipinler ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerle sınırlı 

bulunmaktadır (FAO 2010). Kriyogenbankalarında bulunan birkaç önemli koleksiyon aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

3.1. Uluslararası Patates Merkezi (CIP), Lima, Peru 

Toplam 6.843 patates kökü ve kök yumrusu, in vitro olarak güvenli bir şekilde korunmaktadır. 2013 

yılından bu yana, CIP'in kriyobankası için bir kalite yönetim sistemi (QMS) benimsenmiştir (Panta 

ve ark., 2015; Vollmer ve ark., 2017). 

 

3.2. Uluslararası Transit Merkezi (ITC) Muz için, Leuven, Belçika  

Belçika'daki Katholieke Leuven Üniversitesi'nde (KUL) bulunan ITC’de in vitro kültürler olarak 

sürdürülen ve 1.536 yenilebilir ve yabani muz germplazmı koruma altına alınmış olup, dünya 

çapındaki en zengin muz çeşitliliği kaynağı olarak kabul edilmektedir. Kültürler, 16 °C'de yavaş 

büyüme koşulları altında tutulmaktadır (Panis ve ark., 2005, 2016; Christelova ve ark., 2017). 
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3.3. Uluslararası Tropikal Tarım Enstitüsü (IITA), İbadan, Nijerya 

IITA Genetik Kaynaklar Merkezi'nin (GRC) in vitro gen bankası, birçok tatlı patates, 500'den fazla 

muz, 2.000'den fazla cassava gen kaynağını korumaktadır (Badara, 2016). Burada bulunan cassava 

ve tatlı patates germplazmları için damlacık-vitrifikasyon yoluyla kriyokoruma protokolleri rapor 

edilmiştir (Dumet ve ark., 2013). 

 

3.4. Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi (CIAT), Cali, Kolombiya  

CIAT, çoğu 23-24 °C'de in vitro yavaş büyütme koşulları altında desteklenen 6.643 küresel cassava 

koleksiyonuna sahiptir (IITA 2007). CIAT, sürgün ucu eksplantlarını kullanarak cassavada 

kriyokoruma üzerinde çalışan başlıca kurumdur (Escobar ve ark., 2009; Gonzalez-Arnao ve ark., 

2008). 

 

4. SONUÇ 

Ülkemiz birçok yabani ve kültür formu bitkinin gen merkezi olması sebebiyle çok zengin bitki gen 

kaynaklarına sahiptir. Tüm dünyada artan nüfus ile birlikte büyüyen gıda ihtiyacını karşılayabilmek 

için verim ve kalite açısından üstün özellikler gösteren genotiplerin uzun vadeli olarak koruma altına 

alınması çok önemlidir. Ülkemizde bu amaçla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan 

bir gen bankası mevcuttur. Kriyoprezervasyon yöntemi de bu kıymetli gen kaynaklarını kısa ve uzun 

vadede koruma altına almak için kullanılmakta ve günümüzde biyoteknolojinin popüler çalışma 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Yurtdışında bu alanda farklı bitkilerle yapılmış çalışmalar 

bulunmaktadır. Ülkemiz için yeni çalışma alanlarından biridir. Esasında bu bilimsel çalışmalar için 

alt yapı oluşturulması açısından çok büyük bütçelere ihtiyaç duyulmaması sevindirici bir durumdur. 

Bir doku kültürü laboratuvarına ek olarak; yavaş büyütme odası ve dondurulmuş ürünlerin saklanması 

için gerekli gen bankası kurulması bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. 

Yapılmış çalışmalar göstermektedir ki; kriyoprezervasyon tekniğinin başarısı, üzerinde çalışılan 

bitkinin genotipine, çalışılan tekniğe ve tekniğin hangi doku ve organa uygulandığına göre değişim 

göstermektedir (Panis ve Lambardi, 2005). Kriyoprezervasyon çalışmalarında gelinen noktada 

optimize edilmesi gereken iki nokta vardır. Bunlardan ilki; farklı bitki dokularının dehidratasyon 

aşaması için hazırlanması, ikincisi de farklı bitki örneklerinin ne kadar süre ile vitrifikasyon 

çözeltisinde tutulacağıdır. Bu alanda yapılacak çalışmalara ülkemizde ağırlık verilmeli ve zaman 

içinde kayba uğraması muhtemel gen kaynaklarımızın bir an önce koruma altına alınması için projeler 

geliştirilmelidir.  
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MUTASYON ISLAHI: MEYVECİLİK ALANINDAKİ UYGULAMALAR 

MUTATION BREEDING: APPLICATIONS IN THE FIELD OF FRUIT 

 

Mine PAKYÜREK 

Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, (Sorumlu Yazar) 

 

 

 

ÖZET 

Mutasyon kelime olarak kromozomlardaki sayı ve yapı değişiklikleri ile genlerdeki farklılaşmaları 

ifade etmektedir. Günümüz modern ıslah çalışmalarında; istenilen genotiplerde varyasyon 

oluşturmak, seleksiyon yoluyla seçmek ve bu genotipleri gözlemlemek ve çoğaltmak şeklinde bir 

yöntem uygulanmaktadır. Islah çalışmalarında etkin kılmak ve gerekli olan zamanı etkili kullanmak 

amacıyla bitki ıslahçıları birkaç tekniği birlikte uygulamaktadır. Mutasyon ıslahında temel yaklaşım 

kabul görmüş bir tür veya çeşidin özelliklerini değiştirmeden veya birkaç özelliğini değiştirerek daha 

iyi özelliklere sahip yeni çeşitler geliştirmektir. Bitki ıslahçıları bir çeşit geliştirirken hem farklı 

seleksiyon yöntemlerinden hem doğal mutasyonlardan hem farklı tekniklerle meydana gelecek 

çeşitlilikten faydalanmaktadır. Esasen doğada kendiliğinden meydana gelen mutasyonların frekansı 

düşüktür. Bu sebeple bu tür mutasyonların işe yararlılığı az olduğundan bitkilerde verim ve kalite 

açısından istenilen özelliklerin yapay olarak meydana getirilmesi gerekmektedir. Mutasyon ıslahının 

temel ilkesi, bitkilerin değişik kısımlarına değişik yöntemlerle uygulanacak farklı mutagen dozlarının 

ortaya çıkaracağı olumlu ve olumsuz varyasyonlar içinden beklentilere uygun olanların seçilerek 

karşılaştırmalı uygulamalarla verim ve kalite durumlarının belirlenmesi ve yeni çeşitlerin elde 

edilmesidir. Mutasyonların belirlenmesi ayrıca bir genin belirlenmesine de yardımcı olacaktır. Bu 

çalışma mutasyon ıslahının tarihçesi, uygulama yöntem ve teknikleri, meyvecilikte uygulanan 

mutasyon ıslahı çalışmalarının çevresel faktörler, hastalık zararlılar, kalite ve verim yönünden bitki 

tür ve çeşitleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalardan oluşturulmuş bir derlemedir.  

 

Anahtar Kelimeler: mutasyon, ıslah, varyasyon, Cobalt 60, gama ışını, x ışını, gray. 

 

ABSTRACT 

The term of mutation refers to changes in the number and structure of chromosomes and changes in 

genes. In today's modern breeding studies, a way that creates differences in desired genotypes, makes 

a selection through selection and observes and reproduces these genotypes is followed. Plant breeders 

combine several techniques in order to increase the efficiency and shorten the required time in 

breeding studies. The primary strategy in mutation breeding is to develop new varieties with better 

properties without altering or changing the characteristics of an accepted species or variety While 

plant breeders develop a kind, they benefit from both different selection methods and natural 

mutations and diversity that will occur with different techniques. Essentially, the frequency of 

spontaneous mutations in nature is low. For this reason, the usefulness of such mutations is low and 

the desired properties in terms of yield and quality in plants need to be artificially created.The basic 

principle of mutation breeding is to determine the yield and quality potentials and to obtain new 

varieties by selecting the appropriate ones among the positive and negative variations which will be 

revealed by different mutagen doses to be applied to different parts of the plants by different methods. 

Understanding the mutations will also help to understand a gene. This study is a review of the history 

of mutation breeding, application methods and techniques, the effects of mutation breeding studies 

on environmental factors, disease pests, quality and yield on plant species and varieties. 

 

Keywords: mutation, breeding, variation, Cobalt 60, gamma ray, x ray, gray. 
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1.GİRİŞ 

Bitkiler ve bitkisel ürünler insan yaşamı son derece önemlidir. İnsanoğlu yaşamaya başladığı günden 

bu yana beslenme ve farklı kullanım amaçlarına uygun olan bitkileri ya doğadan seçmek ya da kültüre 

almak suretiyle vazgeçilmez gıda kaynakları arasına almıştır. Bugün yetiştirmekte olduğumuz sayısız 

kültür bitkisinin günümüze kadar gelişi hep bu çabanın eseridir. Dünya nüfusunun hızlı artışı ve bu 

artış hızının bu şekilde devam etmesi halinde nüfuzun 2030 yılında 8.550 milyar 2050 yılında ise 

9.772 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu da daha çok besin ihtiyacı demektir. Üreticiler bu 

artan gıda ihtiyacını karşılamak için ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla yeni çeşitler aramaktadır. 

Çeşitlerde yüksek verim, erkencilik veya geçcilik, hastalıklara ve zararlılara karşı direnç, soğuğa 

dayanım, depolamaya ve taşımaya uygunlık gibi özellikler istenmektedir. Bu özellikleri taşıyan 

çeşitlerin geliştirilmesinde son yıllarda klasik ıslah yöntemleri yanında mutasyon ıslahının kullanımı 

giderek önemli ve yaygın hale gelmiştir. Mutasyon ıslahı tekniği klasik melezleme ıslahının 

tamamlayıcısı olarak büyük önem taşımaktadır. Mutasyon, bitkilerin genetik yapısında aniden ortaya 

çıkan kalıtsal değişimlerdir.  

 

FAO/UAEA-Tarımda Nükleer Teknikler Bölümü’nün kurulmasından bugüne kadar mutasyon ıslahı 

ve onların melezlerinden 2500’den fazla çeşit geliştirilmiştir (Anonim, 2019). Elde edilen 2570 

çeşidin %70’ini direk mutant yeni çeşitler oluşturmaktadır. %30’unu da melezleme ıslahında 

kullanılan ebeveynler oluşturmaktadır. Direk mutant çeşitlerin geliştirilmesinde radyasyonla 

mutasyon uyarılması en yaygın (%89) kullanılan metottur. 

 

Mutasyon ıslahı, genetik varyatibiliteyi arttırarak seleksiyona temel bir araç olması ve bir çeşidin 

bilinen özelliklerini değiştirmeden bir veya birkaç özelliğinin değiştirilmesi için kullanılır. Özellikle; 

melezleme ile sınırlı bir varyasyon elde edilebiliyorsa, geliştirilmesi istenen özelliklerin aktarılacağı 

genlerin kaynakları bilinmiyorsa, partenokarpinin ve apomiksisin görüldüğü tür ve çeşitlerde, 

tohumların çimlenme gücünün yetersiz olduğu durumlarda varyasyon elde etmek için mutasyona 

başvurulmaktadır. Bu çalışmaların ilk yıllarda bitki ıslahında devrim niteliğinde gelişmeler 

sağlayacağı ve ıslahçıların arzu ettikleri genleri oluşturabilecekleri şeklinde yaygın bir kanı ve 

beklenti oluşmuştur. Ancak zaman içinde mutasyon ıslahı çalışmalarının her zaman beklenen sonucu 

vermediği, istenilen sonucun her zaman elde edilemeyeceği zaman içinde anlaşılmıştır. 

 

Bilinen ve kabul gören bir çeşidin sadece önemli birkaç özelliğinin değiştirilmesi, somatik 

mutasyonların klonal çoğaltma yoluyla kısa zamanda izole edilmesi, klasik melezleme ıslahı 

çalışmalarındaki olduğu gibi uzun zaman gereksinimin ortadan kalkması bu tekniğin avantajlı 

yönlerini oluştururken; meriklinal ve sektöriyel yapıdaki kimeraların izolasyonundaki zorluklar, 

mutasyon sadece birkaç tabaka üzerine yerleştiğinde periklinal yapıdaki yeni formun 

korunabilirliğinin zor olması, yaratılan mutasyonun melezlemelerle aktarılması konusunda tahminin 

güç olması ise dezavantajlı yönleridir. Mutasyonlar genom içerisinde herhangi bir gende varyasyona 

sebep olabilir ve bu nedenle bitkinin herhangi bir karakter ya da özelliğini etkileyebilir. Melezme 

ıslahı ile elde edilen popülasyondaki varyasyonlardan farklı olarak mutasyonlar tesadüfe bağlı 

varyasyon oluşturmaktadır. 

 

Sadece mutasyon frekansına yönelik en etkili dozun uygulandığı koşulda, mutasyona uğratılmış 

10.000 hücrede ortalama bir kez özel bir gende mutasyon oluşması beklenir. Mutagen tipi ve diğer 

faktörlerden etkilenme durumuna bağlı olarak ortaya çıkan varyasyonun kaynağı olan genlerin 

mutasyona uğrama durumlarında farklılıklar oluşur. Genlerin mutasyona uğrama durumu birçok 

faktör tarafından etkilenir. Genler mutasyona uğrama düzeyine bağlı olarak farklılık gösterdiği için 
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elbette bazı genler sürekli mutasyona uğrayabilirken diğer bazı genlerde mutasyon her zaman aynı 

yönde gerçekleşmez. 

 

Mutagen uygulamalarının in vitro teknikler ile birlikte kullanılması mutasyon ıslahı uygulamalarını 

daha etkili hale getirmektedir. Doku kültürü çalışmalarında bitki hormonlarının kullanımı bitkide 

genetik kararlılığın bozulmasına neden olduğundan düşük dozlarda gama radyasyonu in vitro gelişimi 

uyarmak için uygulanmaktadır. Farklı türler üzerinde yapılan uygulamaların bitki gelişimini ve kallus 

oluşumunu artırdığı bildirilmiştir (Charbaji ve Nabulsi, 1999). 

 

 

2. MUTASYON VE MAKRO GEN MUTASYON ISLAHI ÇALIŞMALARI 

 

Bu çalışmalarla bitkilere erkencilik, yüksek verim, bodur gelişim özelliği, hastalık ve zararlılara 

dayanıklı yeni bireyler, çevre koşullarına adaptasyon, dikenliliğin azaltılması,  bir örnek popülasyon 

oluşturma, yağ, şeker, nişasta ve protein bileşenlerinde artış, toksin ve sekonder metabolit gibi 

maddelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması gibi özelliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Öncelikle bitkide oluşturulmak istenen mutagenik etki için doğru mutagen seçimiyle başlayan 

aşağıdaki işlem basamaklarını takip etmek önemlidir. 

 

2.1. Mutagenlerin Seçimi 

 

Bu seçimde mutagenin mutasyon oluşturabilme yeteneği, uygulama yapılacak materyalin miktarı ve 

söz konusu mutagenin tedarik edilebilirliği rol oynamaktadır. Mutasyon ıslahı çalışmaları için genetik 

çeşitliliği elde etmeye yarayan birçok fiziksel ve kimyasal mutagen bulunmaktadır.  

 

2.1.1. Fiziksel Mutagenler 

 

X ışınları, gama Işınları (CO 60, SZ 137), nötronlar, beta katod ışınları, alfa taneciği, ve protonlardır. 

Bu mutagenler, yavaş veya hızlı iyonize olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

2.1.1.1. Yavaş İyonize Olanlar 

 

Ultraviyole radyasyon, X ışınları, Cobalt-60 veya Cesium-137 gibi radyoaktif izotoplardan elde 

edilen gamma ışınlarıdır.  

 

2.1.1.2. Hızlı İyonize Olanlar 

 

Temel ya da yavaş nötronlar ve B partikülleridir (32P, 35S). Bu mutagenler, bitki materyalinin 

genetik yapısında çok büyük değişimlere neden olur ki; bu değişimler kromozom kırılmalarına neden 

olup, bitkinin yaşama şansını azaltmaktadır. 
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2.1.2. Kimyasal Mutagenler 

 

Kimyasal mutagen olan maddeler şunlardır: Dietil sülfat (DES), etil metan sülfat (EMS), metil metan 

sülfat (MMS), etilenimemin (EI), N-nitroz N-etilüre (NEU), azidler. Kimyasal mutagenler, genellikle 

mikro mutasyon oluşturmaya uygun olduğundan tercih edilmektedir (Sağel, 1994).  

 

2.1.3. Transposable Elemetler (Genetik Bazlı Elementler) 

 

Transpozonlara “bencil DNA” da denilmektedir. Transpoze olabilen genetik elementler (TE'ler), 

hepsi doğrudan bir kes-yapıştır mekanizmasıyla (transpozonlar) veya dolaylı olarak bir RNA ara 

maddesi (retrotransonons) yoluyla genomlardaki yeni bölgelere geçme kabiliyetine sahip olan geniş 

bir DNA sekansı dizisi içermektedir. İlk olarak 1940'ların ortalarındaki genetikçi Barbara McClintock 

tarafından mısır bitkilerinde keşfedilenler, başlangıçta genetik bir tuhaflık olarak kabul 

edilmiştir. Birkaç on yıl sonra, TE'ler, çoğaltıcı özerklikleri ve genetik bozulma potansiyelleri 

nedeniyle “bencil” ve “parazitik” antropomorfik etiketlerini edinmiştir. Transpozonlar, 

retrotranspozonlar, T-DNA, retrovirüsler, önemli transpoze olabilen mutagenlerdir. 

 

2.2. Mutagenlerin Uygulama Doz ve Oranları 

 

2.2.1. Fiziksel Mutagenlerin Uygulama Doz ve Oranları 

Mutagenlerin seçiminde en önemli husus kullanılacak mutagenin en uygun doz ve oranda seçilmesi, 

uygulama süresinin iyi belirlenmesi ve kullanılacak bitki materyalinin amaca uygun olmasıdır. Akut 

radyasyonda, vegetatif olarak üretilen bitkilerde kullanılan doz oranı yaklaşık 100 Röntgen 

(R)/dakika(d) ile 1000 R/d arasında değişmektedir. Uygulama genel olarak birkaç dakikadan birkaç 

saate kadar değişebilmektedir. Semi-kronik radyasyonda, doz 50 R/saat’den 500 R/saat’e kadar 

değişirken, uygulama genelde geniş zaman aralıklarında yapılabilmekte birkaç saatten, birkaç haftaya 

kadar yapılabilmektedir. Kronik radyasyonda, doz 2,5 R/gün ile 100 R/gün arasında 

değişebilmektedir. Genellikle uygulama birkaç aydan birkaç seneye kadar sürebilmektedir. Bununla 

beraber mevcut bilgiler akut uygulamaların etkisinin oldukça büyük olduğunu göstermektedir.  

 

2.2.1.1. Radyasyon Uygulamalarında Kullanılacak Bitki Materyali 

İstenilen bir özelliğin geliştirilmesi için kullanılacak bitki örneği virus ve hastalıklardan arındırılmış 

olmasının  yanında genetik olarak üniform, klon veya çeşidin temsilcisi olan bir bitki örneğinin 

seçilmesi gerekmektedir. Kök çelikleri, odun çelikleri, yapraklar, meristemler, dal parçaları, 

stolonlar, rizomlar, pediseller veya somatik dokulardan elde edilen adventif tomurcuklar ve generatif 

organlar olan tohumlar ve çiçek tozları mutasyon ıslahı çalışmaları için ideal birer materyaldir. 

Materyalin radyasyona duyarlılığı; vejetatif üretilen bitkilerde aynı tür ve içerisindeki çeşitler 

arasında bile fiziksel ve kimyasal mutagenlere karşı farklı tepkiler oluşabilmektedir. Mutlaka her çeşit 

için ön denemelerde belirlenecek uygun doz/konsantrasyon kullanılmalıdır. Radyasyon uygulanan 

vejetatif organın tipi ve içeriği su oranı dolayısıyla mevcut fenolojik durumu önemlidir. 

 

2.2.1.2. Radyasyon Uygulaması Sonrası Yapılan İşlemler ve Seleksiyon 

Bitki materyalinin radyasyona maruz bırakılmasından sonraki aşama, mutantların eldesidir. Bu 

sebeple mutant yapının apikal dokularda belirmesi, mutant bölgenin büyük bir alanda ortaya çıkması 

istenmektedir. Diğer yandan bu bölgeden oluşacak bir yan gözün olması gerçek bir mutant olma 

olasılığını arttırmaktadır. Mutasyona uğramış tomurcuğun sürmesini zorlamak ve desteklemek için 

budanması yapılmalıdır. Bitki materyallerinin gelişmesi için optimum ortam sağlanmalıdır. Islah 

amacına göre gözlemler yapılmalıdır. 
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2.2.2. Kimyasal Mutagenlerin Uygulanması 

 

Kimyasal mutagenlerle mutasyon meydana getirmede en çok kullanılan yöntem mutagen 

solüsyonlarında tohumların ıslatılmasıdır. Bununla beraber tohumdan başka yumru, soğan, ağaç 

sürgünleri ve filizleri gibi diğer bitki organlarının da solüsyonla muamele edilmesi mümkündür. 

Öncelikle tohumlar, uyuyan gözler ve sürgünler için uygun konsantrasyon hazırlanır ve bitki kısımları 

solüsyon içinde ıslatılır. Hazırlanmış mutagen solüsyonunun uygun miktarı mutagen uygulanacak 

organın içine veya yanına enjekte edilebilir. Hazırlanan mutagen solüsyonu pamuğa emdirilerek bitki 

gövdesine uygulanmaktadır. Düşük konsantrasyondaki solüsyonlar kök ortamına verilip, bitkinin 

köküne ulaşması sağlanmaktadır. Polenler mutagenin buharına maruz bırakılarak uygulama 

yapılabilmektedir. Kimyasal mutagenlerin uygulanmasına etki eden faktörler aşağıdaki 

sıralanmaktadır. 

 

2.2.2.1. Doz 

Yüksek mutagenik etki için istenen doz kimyasal mutagenin özelliğine bağlıdır. Uygulama ortamı ve 

uygulanan materyalin özelliği ve mutagen solusyonun konsantrasyonu doz üzerinde etkilidir. 

Kimyasal mutagenin dozu, uygulama süresi, uygulama konsantrasyonu ve ortamın sıcaklığına göre 

hazırlanmaktadır. 

 

2.2.2.2. Konsantrasyon 

Uygulanan solüsyonunun hacmi, konsantrasyonu belirlemede rol oynamaktadır. Solusyon, 

tohumların hepsinin aynı miktarda mutagenik molekülleri absorbe edebileceği şekilde önceden 

hazırlanıp uygulanmalıdır. 

 

2.2.2.3. Uygulama Süresi 

Mutagen uygulanacak dokuya mutagenin iyi bir şekilde etki etmesini sağlayabilmek için uygulama 

süresi uzun tutulmalıdır. Süre uygulanacak materyalin özelliğine göre değişmektedir. Bu süre bitki 

materyaline göre değişmekle birlikte 1-5 saattir. Mutagen uygulamasından önce materyale ön ıslatma 

yapmak uygulama süresini önemli derecede kısaltmaktadır. 

 

2.2.2.4. Uygulama Ortamının Sıcaklığı 

Mutagenik solüsyonun uygulandığı ortamın sıcaklığı kimyasal mutagenlerin hidroliz oranında 

etkilidir. Hidroliz süresi kısa olan mutagenler için uygulama ortamının sıcaklığı çok önemlidir. dES 

gibi kısa hidroliz süresine sahip mutagenlerde uygulama ortamının sıcaklığı 30°C olduğunda 

uygulama süresi 1 saat iken; 20°C'ye düştüğünde 3.5 saat olmalıdır. Oda sıcaklığında farklı sürelerde 

ön ıslatma yapılmış materyaller yaklaşık 20-25°C'de yarım saat ile 2 saat arasında uygulama 

sürelerine tabi tutulabilmektedir. 

 

2.2.2.5. Ön Islatma  

Uygulama öncesi ıslatma ile tohumun kimyasal mutagenlere duyarlılıkları büyük oranda 

artırılmaktadır. Tohumlar 20°C'de 16-18 saat ön ıslatmaya tabi tutulduğunda uygulama daha etkili 

olmaktadır. Islatma süresi, sıcaklığa, ıslatma solüsyonun terkibine ve materyalin özelliğine bağlıdır. 
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2.2.2.6. Uygulama Sonrası Yıkama 

Mutagen uygulamasından sonra hiçbir işlem yapılmadan kurutulan bitki materyallerinde mutagenik 

etki devam etmektedir. Mutagenin etkisini azaltmak için muamele edilmiş tohumların kurutma kağıdı 

ile kurutulmadan önce akan çeşme suyu ile yıkanması gerekmektedir.  

 

3. MEYVECİLİK ALANINDAKİ UYGULAMALAR 

Meyve ıslahında yapılan çalışmaların özellikle turunçgiller üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Turunçgil meyvelerinde ürünün pazar değeri açısından çekirdeksizlik özelliği önemli olduğu için 

daha çok çalışmalar bu meyve türleri üzerinde yapılmaktadır. Bitki dokularında mutasyon oluşturmak 

amacıyla 60Co gama ışını kaynağı cihazla (Şekil 3.1) bitkiden alınan aşı kalemleri, odun çelikleri 

(Şekil 3.2), yeşil çelikler gibi farklı vejetatif çoğaltım materyalleri ışın uygulaması yapılmaktadır. 

Meyvecilik alanında yapılan mutasyon ıslahı çalışmaları 10 yıl gibi uzun bir zamanda 

sonuçlanmaktadır. Bu sebeple söz konusu ıslah tekniğinin daha çok tek yıllık bitkilerde yoğun 

biçimde çalışıldığı görülmektedir. Aşağıda meyvecilikte şimdiye kadar yapılmış farklı çalışmalardan 

örnekler sunulmuştur. 

 

 

           
       Şekil 3.1. Co60 Gama Işın Cihazı.                Şekil 3.2. Işınlaması Yapılan Odun Çelikleri. 

 

 

Limon çeşit geliştirme çalışmalarında “mutasyon ıslahı yöntemi” önemli bir yer tutmaktadır. 

Özellikle mevcut çeşitlere çekirdeksizlik özelliğinin kazandırılmasında en etkili yöntem olarak 

dikkati çekmektedir. Dış pazar piyasasının hem çekirdeksiz çeşit beklentisine cevap olabilecek hem 

de bu boşluğun ülkemiz lehine değerlendirilebilmesi amacıyla ihracat olanağı çok yüksek olan 

Kütdiken limon çeşidi ıslah çalışmalarına 2002 yılında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde başlanılmıştır. Gulsen ve ark. (2007) yaptıkları bir denemede, Feminnello limon 

çeşidinin aşı kalemlerine 0 ile 90 Gy dozları arasında beş farklı dozda 60Co gama ışını uygulamıştır. 

Elde edilen ‘Gülşen’, ‘Alata’ ve ‘Uzun’ çeşitlerinin 50 Gy dozunda uçkurutan hastalığına hassas 

olduğu bulunmuş ve çekirdeksizlik özelliği sağlanmıştır. Her üç limon çeşidi de verim ve meyve 

özellikleri bakımından genel olarak Kütdiken çeşidiyle benzer özelliklere sahip olup sadece 

çekirdeksizlik özelliği bakımından farklılık arz etmektedir. Çekirdeksiz limon çeşitleri aynı zamanda 

ülkemizde mutasyon ıslahı ile geliştirilen ilk turunçgil çeşitleri olması bakımından da önemlidir. 70 

Gy dozunda ise elde edilen ‘Eylül’ çeşidinin erkenci, uçkurutan hastalığına dayanıklı ama çekirdekli 

bir çeşit olduğu belirlenmiştir. 
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Uzun ve ark. (2008), Gulsen ve ark. (2007)’nın mutasyon ıslahıyla elde ettikleri 4 çeşitle Kütdiken 

limon çeşidini çekirdek sayısı, meyve suyu içeriği, meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı bakımından 

incelemişlerdir. Çekirdeksiz olan ‘Alata’, ‘Uzun’, ‘Gülşen’ çeşitlerinin dikinli büyüyen habituslarının 

‘Kütdiken’ limonuna benzediğini, dallarının uzun ve güçlü olduğunu belirtmişlerdir. ‘Eylül’ çeşidinin 

ise vejetatif büyüme açısından daha zayıf olduğu ve dikenlilik durumunun ise az olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca ‘Eylül’ çeşidinin genç yapraklarındaki antosiyan miktarının diğerlerine göre 

daha fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

 

Spiegel-Roy ve ark. (2007) tarafından yapılan çalışmada, ‘Villafranca’ ve ‘Euraka’ limonlarından 

çekirdeksiz çeşitler üretmek için 300 tomurcuğa 60Co gama ışını tatbik edilmiştir. Işın tatbik edilen 

tomurcuklar sonra Troyer anacı üzerine aşılanmıştır. ‘Villafranca’ limonundan ‘Ayalet’ limonu elde 

edilmiş ve ‘Villafranca’ ve ‘Ayalet’ için şeker/asit oranı aynı ölçülmüştür. ‘Euraka’ limonundan 

‘Galya’ limonu üretilmiştir. ‘Galya’ çeşidinin ‘Euraka’ çeşidine göre şeker/asit oranının daha fazla 

olduğu ortaya konmuştur.  

 

‘Kinnow’ mandarini üzerinde yapılan birçalışmada, Ahmad ve ark. (1992), gama ışınının etkisini 

araştırmak üzere ‘Kinnow’ çeşidinin tohumlarına 0, 20, 30, 40, 50, 100, 150 ve 200 Gy dozlarında 

gama ışını tatbik etmişlerdir. LD50 50 Gy olarak ölçülmüştür. ‘Nules’ adlı Clementine mandarin 

çeşidinin dalında oluşan doğal mutasyon sonucunda büyük meyveli ‘Arrufatina’ çeşidi elde 

edilmiştir. ‘Fina’ mandarinin dallarında oluşan doğal mutasyon sonucunda 1972 yılında verimi ve iç 

kalitesi iyi olan ‘Esbal’, 1973 yılında küçük meyveli ve kırmızımsı portakal rengine sahip 

‘Guillermina’ çeşitleri ıslah edilmiştir (Bono ve ark., 1981). 

 

‘Willofleaf’ mandarinin nusellar embriyogenik kallusu MT ortamında 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 

210 Gy dozlarında 60Co gama ışını tatbik edilmiştir. 90 Gy dozuna kadar farklılık gözlenmemiştir. 

Bu kallusların 1-2 alt kültüre alınması 160 ve 180 Gy dozlarında yaşam oranlarını olumlu şekilde 

etkilemiştir (Ollitrault, 1992). ’Orah’ ve ‘Murcott’ çekirdekli mandarinlerine Vardi ve ark. (2008), 

32.5 ve 40 Gy dozlarında 60Co gama ışını uygulayarak ‘Orri’ ve ‘Moria’ çeşitlerini elde etmişlerdir. 

Kinnow çeşidini çekirdeksizleştirmek için Khalil ve ark. (2011) tarafından 25±5 çekirdek sayısına 

sahip bu çeşidin dormant haldeki tomurcuklarına 0, 20, 40, 60, 80, 120 Gy dozlarında 60Co gama 

ışınlaması yapmış ve 5±3 çekirdek sayısına sahip mutant Kinnow üretilmiştir. 

 

‘Pineapple’  portakalının tohumlarına 10,15, 20, 25 ve 30 krad dozlarında gama ışını uygulayan Hearn 

(1984) LD50 dozunu, 10-15 krad bulmuş ve çekirdeksiz mutant elde etmiştir. ‘Pera’ çeşidi portakal 

(5-6 arasında çekirdek sayısına sahip) tomurcuklarına 40 Gy dozunda gama ışını tatbik ederek 

çekirdeksiz mutant elde edilmiştir (Latado ve ark., 2001). ‘Washington Navel’ portakalının 

tohumlarına uygulanan 0, 10, 20, 30, 40, 50 Gy dozlarında 60Co gama ışınıyla, 50 Gy dozundakinde 

peroxidase ve protein enzim aktivitesi yüksek bulunurken, hiç uygulama yapılmayan bitkilerde 

klorofil miktarı daha yüksek ölçülmüştür (Ling ve ark., 2008). 

  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde gama ışınlama cihazının bulunduğu tek kurum olan TAEK-SANAEM’de bitki ıslahı 

alanında farklı projeler yürütülmektedir. Ancak çok yıllık odunsu bitkilerle yapılan çalışmalarda, 

meyve ağaçlarının gençlik kısırlığı süresinin uzun olması sebebiyle 10 yıldan önce sonuç 

alınamamaktadır. Sonuç olarak mutasyon tekniklerinin bitki ıslahında kullanılmasının en önemli 

avantajları şunlardır; yan etkilerden uzak istenilen bir mutant bulunduğunda ıslah suresinin yaklaşık 

olarak yarıya inmesi ve mutasyon ıslahı sonucu geliştirilen çeşitlerin transgenik bitkilerin uymakla 

yükümlü olduğu kısıtlayıcı kanunlardan ve tüketicinin bilgilendirilmesi zorunluluğundan muaf 
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olmasıdır. Özellikle ıslah aşamasında geçen sürenin kısaltılması ve piyasaya kısa surede yeni 

çeşitlerin sürülmesiyle üreticilerin rekabeti ve tüketicinin ihtiyacının karşılanması bakımından 

önemlidir. Transgenik olmaması da tüketicinin tercihini etkileyecek önemli bir faktördür. Mutasyon 

ıslahı sonucu geliştirilen çeşitlerin yukarıda belirtilen özelliklerin dışında, artan nüfusa rağmen yeterli 

gıda üretimini mümkün kılmasıyla küresel gıda güvenliğine katkısı ve ayrıca ülkelerin huzur ve 

refahını sağlayarak küresel barışa katkısı asla yadsınamayacak düzeyde önemli etkiye sahiptir. 

 

SANAEM-Tarım Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ortak hareket ve strateji 

belirlemelidir. Özellikle stratejik öneme sahip, katma değeri yüksek, Türkiye’nin dışa bağımlılığını 

azaltacak tarım ürünlerinde mutasyon ıslahı çalışmaları yaparak bitki ıslahı alanında çok yıllık ve tek 

yıllık bahçe bitkilerinde verim ve kalitesi yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni tür ve 

çeşitlerin ıslah edilmesi amaçlı projeler geliştirilmelidir. 
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YENİ DÖNEM BONCUKLU KÖPÜKLER VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF NEW PERIOD BEADED FOAMS AND THEIR PROPERTIES 

 

Nihayet KOÇYİĞİT 

Öğretim Görevlisi,Batman Üniversitesi, Kimya Bölümü 

  

ÖZET 

Isı yalıtımı ile ilgili harcamaların gittikçe artması ısı yalıtımını günümüzde zorunlu bir hale 

getirmiştir. Özellikle büyük kentlerde hem ısı yalıtımını sağlamak hem de binalara estetik bir 

görünüm kazandırmak amacıyla binaların dış kısmı ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanmaktadır. 

Bunun yanısıra evlerde bir çok eşyanın yapımında boncuklu köpük polimerler kullanılmaktadır. 

Bunun için de daha çok PS, PU ve PP tercih edilmektedir. Günümüzede ise bunlara ilaveten boncuklu 

yapıda biyopolimerlerden olan polilaktik asit, poliesterler, termoplastik poliüretan, termoplastik 

elastomerler sahip oldukları üstün özellikler nedeniyle dikkatleri üzerlerine çekmiş durumdadırlar. 

Yeni nesil köpüklerden termoplastik elastomer (TPE), boncuk köpük lerin işlenmesine dair sınırlı 

literatür vardır. Poliesterlerin köpüklenmesi ise örneğin polietilen teraftalat (PET), 

polibütilentereftalat (PBT) ve polilaktikasit (PLA) köpüklenmeye yönelik dez avantajli reolojik 

özelliklere sahip olduğu için köpüklenmesi zordur. Biyopolimerlerden polilaktikasit (PLA) boncuk 

köpük uygulamalarinda en çok ilgi çeken olmuştur. Halen, EPS en çok tercih edilen boncuklu 

köpüktür. EPE ve EPP ise EPS’ye göre daha pahalıdır ve EPS kadar yaygın değillerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: EPS, EPP, Yeni Dönem Boncuklu Köpükler,  

 

GİRİŞ 

Boncuklu polimer köpüklerinden üretilen parçalar, çok sayıda köpüklü parçacığın 15-120 g/l gibi çok 

düşük yoğunluklara sahip ürünlerin bir araya getirilerek kaynatılasıyla oluşmuştur. Genellikle, 

mekanik özellikler (darbede yüksek enerji adsorpsiyonu), düşük ısı iletkenliği ve ses yalıtımı 

açısından aynı yoğunluk aralığında ekstrüzyon köpükleri ile benzer özellikler gösterirler. Köpüklü 

polimer boncuk üretimi için iki yaklaşım vardır. Bunlar;  

 

• Reaksiyonun en başında, monomerden yola çıkarak, genişletilebilir boncukların 

oluşturulması. Bunun için homojen bir polimer/gaz karışımının oluşturulması, hücrelerin 

çekirdekleşmesi,hücre büyümesi,hücre stabilizasyonu aşamalarını uygula mak gerekir. 

• Elimizde hazır bulunan boncuklardan genişletilmiş boncukların üretimi. İlk yaklaşım sadece 

polistiren gibi amorf termoplastik reçineler için uygulanabilir, çünkü bunlar sadece katı halde 

bir şişirici maddeyi tutarlar (TG'nin altındaki sıcaklık). 

 

Genişletilebilir boncuklar, içine bir şişirme ajanının (örneğin pentan) tutulduğu ve emprenye edilmiş 

genleştirildiği polimer granülleridir. Köpüklenmemiş şişirme ajanı emdirilmiş polimer malzemenin 

verimli bir şekilde taşınabilmesi ve yoğunluğun üretici tarafından kontrol edilebilmesi, genişletilmiş 

tanelere kıyasla ana avantajlardır. 

 

Genişletilmiş boncuklar yarı kristal termoplastiklerden üretilmiştir, çünkü kristalin bölgelerin varlığı, 

bir şişirici maddenin katı boncuk içinde depolanmasını önlemektedir. Boncuk polimer köpükleri 

üretmek için olası yöntemler şekil 1'de verilmiştir. 
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Şekil 1:Polimer köpüklerin üretim yöntemleri 

 

 

1.EPS KÖPÜĞÜ 

EPS, tüketimi en yaygın kullanılan boncuk köpük maddesidir. Yılda 4.7 Mt, düşük fiyatı ve yüksek 

bulunabilirliği nedeniyle, ambalaj uygulamaları için yoğun olarak kullanılır. Bu aynı zamanda çok 

büyük miktarda EPS atığı nedeniyle büyük sorunlara da neden olmaktadır. Bu yüzden geri 

dönüştürülebilirlik çok önemlidir. EPS ile EPP'ye kıyasla daha düşük yoğunluklar elde edilebilir, 

ancak daha az uygun kimyasal ve sıcaklık direncine sahiptir. Bununla birlikte, EPS'nin taşınması ve 

depolanması çok daha ucuzdur. EPP'nin aksine, EPS'den çok daha yüksek kütleler taşınabilir. EPS, 

gaz yüklü mikro granüller şeklinde taşınır. 0.64 g / cm3'lük bir kütle yoğunluğu olup, burada EPP, 

çok daha düşük bir yoğunluğa sahip olan, böylece belirli bir kütle için daha fazla alan gerektiren 

köpüklü boncuklar şeklinde taşınması gerekir. EPS, iyi bir yalıtım sağlar. Cam yünü sonrası yalıtım 

malzemelerinin içinde düşük fiyatı ikinci en yüksek pazara sahiptir. 

 

1.1. EPS’nin Mekanik özellikler 

Prensip olarak EPS'nin mekanik davranışı EPP'ye benzer, çünkü aynı temel yapıya sahipler. Bununla 

birlikte, EPS, elastikiyet maliyetinde (sıkıştırma seti; % 50 gerilme, 24 saat; EPS: daha yüksek bir 

modül ve mukavemete (%10 gerginlikte basınç gerilmesi; EPS: 110 kPa; EPP: 70 kPa; 20g/l) sahiptir. 

% 45; EPP: 28-33 kPa. Ayrıca, EPS için maksimum kullanım sıcaklığı EPP'den daha düşüktür, bu 

nedenle EPP, 4 gün sonra 110 °C'de % 2'den az bir boyut değişikliği gösterirken, EPS sadece uzun 

süreli servis koşullarına dayanabilir. Köpüklü boncukların tipik bir çift-tepe erime davranışı, 80 ile 

85 oC arasında gerçekleştirilir. 

 

Mekanik özellikler, çok sayıda yayında incelenen boncukların kaynak kalitesine büyük ölçüde 

bağlıdır.  Isı yalıtımı ve ambalajlama sektörlerinde uygulamada EPS'nin sürünme davranışı bilgisi 

çok önemlidir.  

 

Gas impregnation 

in an aotuclave 
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Suspension polymerisation with blowing 

agent 

PS,PE,PP,TPU Extrusion 

PS,PE,PP,TPU Extrusion with 
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1.2.EPS’nin Termal özellikleri 

EPP'den farklı olarak EPS, ısı yalıtımı için yaygın olarak kullanılan bir malzemedir ve ısı yalıtım 

özelliklerim (EPS: 33 mW/mK; EPP: 36 mW/mK) ve bu uygulama alanında daha rekabetçi fiyat 

sunar. Köpüklerde ısı taşıma, katı hücre duvarlarında ve dikmelerde termal taşıma, ayrıca hücre gazı, 

taşıma ve radyasyon şeklindedir. 

 

1.3.EPS’nin  Uygulama Alanları 

EPS paketleme uygulamaları için iyi bilinmektedir. Örneğin, elektronik cihazlar çarpma emicileri 

veya ara parçaları olarak EPS kullanılarak nakliye hasarlarından korunuyor. Ayrıca, bisikletçiler için 

kask veya bisikletçi kaskları veya çocuklar için araba koltukları gibi sıkı güvenlik kısıtlamalarının 

olduğu bölgelerde, EPS sıklıkla kullanılır. Otomotiv endüstrisinde çarpma emiciler için de kullanılır. 

Avantajlı ısı yalıtım özelliği sayesinde blok şeklinde evlerin izolasyonunda kullanılır. EPS, örneğin 

ayak sesine karşı akustik yalıtım için kullanılır. Bozulabilir ürünlerin ilaç, yiyecek veya insan kanı 

olarak soğutulması için EPS, enerji maliyetini düşük tutmaya katkıda bulunur ve bu tür malların 

taşınması ekonomik ve pratiktir. Yapısal veya yalıtım malzemesi olarak uygulamanın yanı sıra, EPS 

yaygın olarak kullanılan köpük dökümü için yaygın olarak kullanılır.  

 

 
a)                                                      b) 

 

 Şekil 2: EPS a) Grafitli EPS  b)Beyaz EPS [2]. 

 

2. EPP KÖPÜĞÜ 

Boncuklu köpükler arasında EPP, mükemmel darbe dayanımı, enerji emilimi, yalıtım, ısı direnci gibi 

mükemmel avantajlara sahiptir. Ek olarak, hafif ve geri dönüştürülebilir özelliktedir ve yağa, 

kimyasallara ve suya dayanımın yanı sıra iyi yüzey koruması sağlar.  Bu avantajlar sayesinde EPP 

kullanımı otomotiv, paketleme ve inşaat sektörlerinde hız kazanıyor [2]. Esnek uygulanabilirliği, 

uygun takım maliyeti, yüksek esneklik, yüksek frekanslarda iyi ses sönümlemesi ve özellikle düşük 

ağırlık EPP'yi sayısız uygulama için tercih edilen malzeme yapar. Örneğin, EPP köpükleri şekil 3’te 

gösterilmiştir.Boncuklar daha sonra kalıp imalatçıları na gönderilir. Boncuktaki kabarcıkların varlığı 

(yani, boncukun büyük hacmi) nedeniyle, EPP'yi saklama, paketleme ve taşıma maliyeti çok 

yüksektir, bu da EPS veya normal bir PP reçineden çok daha pahalıdır. 
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Şekil 2: EPP tanecikler [3]. 

 

EPP tanecikleri, tipik olarak yüksek kapalı hücre içeriğine sahiptir. Kapalı hücreli yapısı yüksek 

genleşme kuvveti sağlarken, buhar-kalıp kalıplama EPP boncuklarının bağlanmasına yardımcı olur. 

Kütle yoğunluğuna bağlı olarak, EPP boncukları 200 ile 500 mm arasında hücre çapına ve 105-106 

hücre/cm3 aralığında hücre yoğunluklarına sahiptir. Hücre yoğunluğu, genleşme hızı ve kristal 

özellikleri ayrı ayrı EPP boncuk köpükleri, EPP boncuk köpük ürünlerinin mekanik özelliklerine 

önemli bir etkisi vardır.  

 

2.1.Genişleyebilen Polipropilen(EPP) Boncuklarının Mekanik özellikleri 

EPP boncuk köpükleri için, baz monomer olarak polipropilen (PP) kopolimerleri homo-PP'ye kıyasla 

tercih edilir, çünkü ikincisi düşük servis sıcaklığında düşük darbe özelliklerine sahiptir. Kopolimerler, 

bir propilenetilen kopolimer veya bir propilenbüten kopolimer gibi ikili veya bir propilenetilenbüten 

kopolimer gibi üçlü bir kopolimer olabilir.  Dallanmış yüksek erime dayanımlı PP ve metalosen 

katalizli PP kullanılarak, EPP boncuklarının ve bunların kalıplanmış köpük ürünlerinin mekanik 

özellikleri ve sıkıştırılabilirliği geliştirilebilir. Diğer çalışmalar, EPP taneciklerinin mekanik 

özelliklerinin, ikincil kristal formunun daha iyi kontrol edilmesine yol açacak uygun bir PP kopolimer 

seçilerek önemli ölçüde geliştirilebileceğini göstermiştir. Örneğin, EPP'nin iç köpüklenebilme 

kabiliyetini arttırmak için araştırmacılar daha düşük erime sıcaklığına sahip bir PP kopolimer 

kullandılar; Başka bir durumda, ısı direncini arttırmak için grafit kullanıldı. EPP boncuk özelliklerini 

de artırabilir.  Genişletilebilir PP boncuklar üretmek için de çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, 

kapsüllenmiş bir fiziksel şişirme ajanının veya boncuklarda dağınık bir kimyasal şişirme ajanının 

kullanılması sektörde yaygın bir uygulama haline gelmemiştir. 
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2.2. KULLANIM ALANLARI 

 

  

 

 

    
 

 

 

3.BONCUKLU KÖPÜKLERDE SON GELİŞMELER 

3.1. Termoplastik elastomerler ve termoplastik poliüretan 

Termoplastik elastomerler sahip oldukları özellikler ve termoplastiklerle elastomerler arasın  daki 

boşluğu dolduran eşsiz malzemelerdir. Termoplastiklerin kolay işlenebilirliği ile elastomer lerin 

özelliklerini birleştiriyorlar. TPE'ler yapıya, reolojik ve termal özelliklere göre farklılık gösterir. 

TPE'lerin köpüklenmesi konusunda önemli miktarda çalışma yapılmıştır, ancak TPE boncuk 

köpüklerinin işlenmesi ile ilgili çok sınırlı literatür mevcuttur. Köpürme, yoğunluğu azaltmak ve 

dolayısıyla maliyeti düşürmek için istenen bir yol olabilir. TPU'lar hala yaygın olarak kullanılan bir 

köpürtme yöntemine sahip değildir ve birçok araştırma TPE grubu üzerinde yoğunlaşmıştır. 



 

ISPEC 

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

December 20-22, 2019 

VAN, TURKEY 

 

Page 731 

Bu malzeme iyi bir elastik özellik ve yüksek toparlanma etkisi sağlar. Genel olarak, A62 ve A 80 

arasındaki sertliğe sahip, daha yumuşak dereceli TPU'ların, endüstriyel uygulamalar için ETPU 

boncukları üretmesi tercih edilir. Bunun avantajı, daha yumuşak TPU'ların daha düşük bir HSs 

konsantrasyonuna ve dolayısıyla daha iyi akışkanlığa sahip olan daha düşük bir erime noktasına sahip 

olmasıdır. Bu nedenle, ETPU boncuklarının işlenmesi sırasında daha düşük işlem sıcaklığı ve basıncı 

gerekir. Ayrıca sinterleme sırasında gerekli olan buhar basıncını düşüktür ve bu da sinterleme 

maliyetini azaltır. Boncukların yumuşaklığı, ETPU'nun yapışkan boncuklarla yapışmasında daha 

etkilidir.  

 

ETPU taneciklerinin yüksek basınçlı bir otoklav düzeneğinde işlenmesi sırasında, TPU mikro 

partikülleri, yüksek basınçlı otoklava süspansiyon ortamı ile beslenir ve şişirme ajanı ile şişirilir. 

Otoklav daha sonra genellikle TPU'nun yumuşama noktasına yakın olan emprenye sıcaklığına kadar 

ısıtılır. Şişirme ajanı  emdirilir ve TPU'nun şişmesine neden olur. Emprenye süresi genellikle 0,5 ila 

10 saat arasındadır. Üfleme maddesi ile TPU'nun yumuşama noktasına yakın emprenye edilir ve, 

mevcut HS kristal bölgelerinin yeniden düzenlenmesine neden olur. Doyma döngüsünün 

tamamlanmasından sonra, otoklav haznesi basınçsız hale getirilir, bu da ETPU boncuklarının 

üretilmesine neden olur. TPU malzemesinin soğumasına neden olan basınçsızlaştırma basamağı 

sırasında mikroyapıda yeni HS kristalitleri oluşur. TPU mikro yapısındaki HS kristalitleri, 

mikroselüler ETPU boncuk köpükleri üretmek için heterojen kabarcık çekirdekleştirici ajanlar olarak 

etkili bir şekilde kullanılabilir. 

 

3.2.Poliesterler 

Poliesterlerin köpüklenmesi, örneğin polietilen tereftalat (PET), polibütilen tereftalat (PBT) veya 

polilaktideacid (PLA), düşük erime elastikiyeti ve düşük viskozite gibi köpüklenmeye yönelik 

dezavantajlı reolojik özelliklere sahip olduklarından zordur. PET köpükleri 1990'lı yıllardan beri 

piyasada bulunmaktadır. Genellikle sandviç uygulamalarında köpük çekirdekleri için kullanılırlar. 

Ekstrüzyon köpürtme en çok kullanılan üretim yöntemidir ve 30 ile 400 kg/m3 arasındaki 

yoğunluktaki köpüklerin üretimine izin verir. Ekstrüzyon köpüklerinin aksine, PET'ten yapılan 

boncuk köpükleri henüz piyasada mevcut değildir. Bununla birlikte, patentler 2011'den beri 

dosyalanmaktadır.  

 

3.3.Biyopolimer Tabanlı Boncuklu Köpükler 

Farklı biyopolimerler arasında, polilaktit asit (PLA) boncuk köpük uygulamaları için en çok ilgiyi 

kazanmıştır. İlgi, ambalaj ve ticari ürünlerinde kullanılan EPS boncuklu köpük ürünlerinin yerini 

alma potansiyeli nedeniyledir. EPLA boncuklarının üretimi ticarileştirilmiş tir [3]. 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışma, boncuk köpükler üzerinde yapılan çalışmaları hem endüstriyel hem de bilimsel açıdan 

ortaya koymaktadır. Halen, EPS en yaygın kullanılan boncuk köpüğüdür. Ambalaj ve yalıtım gibi 

büyük miktarlarda düşük maliyetli parça üretimi gerektiren ticari uygulamalar için kullanılmaktadır. 

EPS, düşük elastikiyetin dezavantajında yüksek bir spesifik modül ve kuvvete sahiptir. EPS'nin 

aksine, yaygın olarak kullanılan diğer iki boncuk köpüğü EPE ve EPP olup bunlar EPS’den daha 

pahalıdırlar.Ancak daha hassas ürünlerin paketlenmesi için uygun hale getirilme esneklikleri daha 

yüksektir. Özellikle EPP, yapısal malzeme olarak geleneksel olanların yanı sıra uygulaması için yeni 

alanları bakımından araştırmacıların dikkatini her geçen gün daha fazla çekmektedir. Günümüzde, 

EPP mobilya veya çok malzemeli kombinasyonlar için kullanılmaktadır. Yakın geçmişteki bir 

gelişme, termoplastik ETPU'dur. Poliüretan, termoplastik olarak işlenebilen en esnek malzemelerden 

biridir. Bu malzemeden yapılan boncuk köpükleri, olağanüstü esneklikle parlı yor, parçaları 

ETPU'dan ayakkabı tabanlarında bulunan yüksek darbe kuvvetlerini azaltmak için idealdir. ETPU 
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boncuklu köpükler, sertleşmeden TPU plastikleştirici kullanımını köpüklendirmek için yeni alanlar 

açacaktır. Bununla birlikte, tüm boncuklu polimer köpükler ortak düşük çalışma sıcaklığına 

sahiptirler.  
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SÜSPANSİYON POLİMERİZASTYONU İLE POLİSTİRENDEN BLOK HALİNDE 

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN ÜRETME AŞAMALARI 

PRODUCTION PROCESSES OF BLOCK EXTENDABLE POLYSTYRENE FROM 

POLYSTYRENE BY SUSPENSION POLYMERIZATION 

 

Nihayet KOÇYIĞIT 

Öğretim Görevlisi,Batman Üniversitesi, Kimya Bölümü 

 

ÖZET 

Polisitiren(PS),diğer adıyla “strafor” ülkemizde ve dünyada polietilen ve polivinilklorürden sonra en 

çok tüketilen polimerdir. Ülkemize ilk kez 1960 yılında  girmiştir ve zamanla kullanı mı hızla 

yaygınlaşmıştır.Polisitiren stiren /su karışımından yığın polimerizasyonu, emülsiyon 

polimerizasyonu ve süspansiyon polimerizasyonu ile üretilmektedir ve endüstride en çok süspansiyon 

polimerizasyonuyla üretim tercih edilmektedir. PS, kesikli reaktörde süspansiyon reaksiyonuyla 

üretmek için stiren monemeri ve su karışımınana süspanse edici maddelerin ilave edilerek 350-400 

rpm hızla 70 oC’de 5 saat karıştırılarak  PS tanercikleri üretilmekte ve elde edilen PS taneciklerinin 

içine pentan gazı gönderilerek şişirilmektedir. Şişirilmiş tanesikler yıkandıktan sonra ön şişirme 

işlemi, daha sonra yaşlandırma ve en sonunda kalıplama ve soğutma işlemi uygulanmaktadır. Elde 

edilen EPS uygun geometrilerde üretilerek piyasaya sunulmaktadır.Elde edilen ürünün istenilen 

kalitede olması için tanecik boyutunun çok uygun ayarlanması gerekmektedir. Bunun için reaksiyon 

parametreleri dikkatli ayarlanmalıdır. Elde edilen EPS’ler tek kullanımlık tabaklar,yoğurt kapları, 

ambalajlama,izolasyon,otomobil parçaları gibi çok geniş bir yelpazesinde kullanılmaktadır.Bu 

çalışmada stiren monomerinden yola çıkılarak Eps üretilinceye kadar geçen üretim aşamalardan  

bahsedilmektedir. 

 

 Anahtar Kelimeler: Polistiren, EPS, Süspansiyon Polimerizasyonu 

 

1.GİRİŞ 

İlk kez,1950’li yıllarda Almanya’da Styropor ismi ile alman BASF firması tarafından geliştirilen EPS, 

kısa sürede tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. 1960’ların başından itibaren ülkemizde de 

üretilmeye başlanan strofor çok hafif ve binanın statik ağırlığına etki etmemesi, yüksek ısı yalıtımı 

sağlaması, basınca dayanıklılığı, kırılgan olmaması, ısı yalıtım malzemesi olarak yüksek bir eğilme 

dayanımının olması, kapalı gözenekli olduğu için pratik olarak ıslanmaması, su geçirgenliğinin ve 

higroskopikliğinin olmaması, doğa dostu bir malzeme olması, içinde ozon tabakasına zarar verici 

CFC (Kloro florokarbon)’lar ve türevleri (HCFC’ler) olmaması, iklim değişikliklerine sebep 

olmaması, geri dönüşümlü (recycle) bir malzeme olması ve üretim sonrası çevreyi kirletecek atık 

oluşturmaması, mikroorganizmalar için bir besin maddesi olmadığı için çürümez, küflenmez ve 

kokmazlığı nedeniyle ve sağlığa zararlı olmaması bu nedenle ambalaj ürünleri, yiyecek ve içecek 

endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılması gibi birçok üstün özellikleri ve ekonomikliği nedeniyle 

EPSkullanımı hızla yayılmaktadır. Bütün bu üstün özelliklere sahip olan EPS’nin üretimi ise stiren 

monomerinden  başlayarak polistiren üretimine ve oradan blok halindeki EPS üretimine kadar bir dizi 

işlemle gerçekleşmektedir. Son derece geniş bir kullanım alanına sahip olan EPS ile ilgili olarak; 

Rossacci ve arkadaşı [2], Kalıplanmış polistiren köpüklerdeki genişlemiş boncuklar arasındaki 

kaynaşmanın boyutunu ölçmek için bir kantitatif teknik geliştirilmiştir, Kurt ve arkadaşı [3], 

Polistiren /OVHAC nanokompozitleri yerinde polimerizasyonu ile sentezlenmiş ve karakterize 

edilmiştir, Yalçın [4], Köpük Model Döküm Yönteminde Döküm ve Model Parametrelerinin 

İncelenmesin, yapmıştır. Rossaci ve arkadaşı [5], Kayıp köpük prosesinde EPS’nin moleküler ağırlık 

ve köpük yoğunluğu etkisini incelemişler. Biz ise yaptığımız bu çalışmada,EPS üretim basamaklarını 

ve bu esnada  meydana gelen kimyasal olayları açıkladık. 
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2.EPS ÜRETİM AŞAMALAR 

Bunun için; stiren  monomeri aynı orandaki su ile(1:1) ve süspanse edicilerde karıştırılarak karışımın 

350 rpm 15 dakika karışması sağlanır bu esnada ortam sıcaklığı 5 oC olur. Bu esnada reaksiyonun 

gerçekleşeceği kesikli reaktörün sıcaklığının 85 oC olması sağlanarak reaksiyona hazır hale getirilir. 

 

 
Şekil 1: Kesikli reaktör 

 

15 dak. karışan karışım reaksiyon başlatıcının eklenmesiyle başlatılır ve yaklaşık 6 saat devam eder. 

Bu süre zarfında reaksiyon sıcaklığının 86 oC’de ve basıncının 3 bar’da sabit kalmasına dikkat edilir. 

Bunun için Reaksiyon devam ederken, reaktör içerisinde gerçekleşen süspansiyon 

polimerizasyonunun ekzotermik bir reaksiyon olması nedeniyle sıcaklık yükselmektedir reaksiyon 

sıcaklığının 85 oC’de sabit olması için kesikli reaktörün ceket kısmından soğuk su geçirilerek 

sıcaklığın düşmesi sağlanır, sıcaklığın 85 oC’nin altına inmesi halinde, sıcaklığı yükseltmek için 

kesikli reaktörün ceket kısmından kızgın buhar geçirilerek ısınması sağlanır. Çünkü reaksiyon 

sıcaklığı ve basıncı tanecik kalitesini etkileyen önemli parametrelerdendir. Üretilen ürünün kalitesini 

yapısında bulunan tanecik ağırlığı dağılımına yakından bağlıdır. Tanecik ağırlığı dağılımı ise 

süspanse edici madde miktarı, reaksiyon başlatıcısı miktarı, stiren monomeri miktarı, reaktör hacmi, 

karıştırma hızı ve karıştırıcı şekli parametrelerine bağlıdır. 6 saatlik reaksiyon sonrası elde edilen PS 

tanecikleri yıkanıp kurutularak ön şişirme işlemine ve daha sonra  en az 24 saat bekletilerek 

yaşlandırma ve daha sonra kalıplama işlemi uygulanır. 
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       Şekil 2: Ön şişirme Ünitesi 

   

4. KALIPLAMA İŞLEMİNİN PRENSİPLERİ  

Boncuk köpüklerinden parçalar, çok düşük yoğunlukta yüksek bir geometrik serbestlik derece sine 

sahip parçaların üretilmesine izin veren karmaşık fakat etkili bir işlemde yapılır. Parçaların üretimi 

için, köpüklü boncuklar buharlı bir göğüs kalıplama makinesinde birbirine kaynaklanır. Boncukların 

yüzeyi, yüksek basınçta (yani yüksek sıcaklıkta) buhar kullanarak eritilir veya yumuşatılır; bu, farklı 

boncuklar arasında polimer zincirlerinin difüzyonuna yol açan, boncukların birbirine yapışmasına 

neden olur. Boncuklar ve düşük makro boşluk içeriği arasında iyi uyum uygun mekanik özellikleri 

sağlamak için gereklidir. 

 

 
Şekil 3. Çeşitli boncukların kesişme noktalarındaki boncuk köpüklerindeki makro boşluklar. 
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4.1. Buhar-kasa kalıplama işleminin açıklaması 

Köpüklü boncukların bitmiş bir parçaya işlenmesi, beş adımda buhar-göğüs kalıplama makinesi. 

Adımlar gösterilmiştir. Şekil 4'te ve aşağıda açıklanacaktır.  

 

 

 
Şekil 4. Buhar göğsü kalıplama makinesinde boncuk köpüğü işlenmesi: 1:kapanıyor ve 2: kalıbın 

doldurulması, 3:buhar, 4:soğutma, 5:kalıp parçasının çıkarılması. 

 

4.1.1. Kalıbın kapanması 

Buhar-göğüs kalıplama döngüsündeki ilk adım kalıbın kapanması. 

 

4.1.2. Kalıp doldurulması 

Köpüklü boncuklar bir kabın hava basıncıyla çekilir ve bir enjektör tarafından kalıba üflenir, 

genellikle venturi ilkesine göre çalışır. Bu adım, kalıbın içindeki homojen bir dağılımın elde edilmesi 

için kritiktir ve hatta en önemli adım olduğu düşünülmektedir. 

 

4.1.3. Boncukların kaynağı 

Doldurma işleminden sonra, boncuklar kalıp içinden akan sıcak buhar ile bir araya getirilir. 

Buharlama sırasında, boncuklar, bitişik boncukların zincirlerinin difüzyonuna bağlı olarak fiziksel 

bağlantılar oluşturur. Boncuklar arasında yüksek kalitede bir kaynak sağlamak için yüksek sıcaklıklar 

ve yeterli bir buharlama süresi gereklidir. 

 

Ayrıca, boncuklar arasında yüksek bir temas alanı ve kuvvet boncuklar arasında iyi bir bağlanma 

sağlamak için de önemlidir. Düşük temas alanı ile kuvvet sadece birkaç noktadan transfer edilir ve 

bu kötü mekanik özelliklere yol açar. Öte yandan, eğer temas kuvveti düşükse, boncuklar yeterince 

temas etmeyebilir ve bu da kötü kaynağa neden olabilir. EPP için buhar 7 ile 8 bar arasında bir giriş 

basıncına sahiptir. Bununla birlikte, kalıp içindeki basınç daha düşüktür ve 2,5 ile 4 bar arasındaki 

basınçlar yaygındır. Böylece, 4 bar'lık buhar basıncına karşı lık gelen 150 oC'ye kadar bir buhar ısısı 

elde edilir. Buharlama işlemi, Şekil 5'te gösterilen üç adımdan oluşur. İlk başta, boncuklar arasındaki 

hava boşaltılır ve kalıp önceden ısıtılır. Bu aşamada, tüm valfler açıkken buhar kalıba paralel şekilde 
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akar (Şekil 5-1). İkinci adımda, buhar, çapraz buharlama olarak adlandırılan kalıptan (Şekil 5-2) akar. 

Bu aşamada, birbirlerine karşı çıkan buhar besleme ve çıkış vanaları açıktır. Mümkün olduğunca 

homojen bir sıcaklık dağılımı sağlamak ve tüm parça boyunca eşit kalitede kaynak sağlamak için, 

kalıp her iki taraftan da buğulanır. Son olarak, buhar, buhar haznesine yönlendirilirken, çıkış valfleri 

kapalı bir yüzey oluşturarak yüzey kalitesini iyileştirmek için kapatılır (otoklav buharlama, Şekil 5-

3). 

 

 
Şekil 5: Boncuk köpüklerinin buğulanması için adımlar:1:temizleme, 2:çapraz buhar, 3:otoklav 

buharı. 

 

5. Soğutma ve stabilizasyon 

Parçanın boyutsal stabilitesi için kalıbın soğutulması çok önemli bir adımdır. Parça soğutulmadan 

çıkarılırsa, boncukların daha da genişlemesi mümkündür, bu da orijinal boyutun sapmasına neden 

olur. Soğutma için, kalıp, yaklaşık 80 °C sıcaklığa ulaşana kadar suyla püskür tülür. 

 

6. Kalıplanmış parçanın çıkarılması 

Kalıplama ve soğutmadan sonra, parça nihayet dışarı atılır.Bu aşamalardan sonra aşamalarından sonra 

ASTM D638 standardına göre blok EPS numuneler üretilir.  

 

 
Şekil 6: Blok EPS [4] 

 

Bütün bu işlemler sonucunda üretilen EPS çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.Örneğin; İzolasyon 

malzemesi olarak, ince cidarlı kaplarda, soğutma kulelerinde, boru köpük, kauçuk, çeşitli 

aletler, otomobil parçaları, paneller ve elektronik aletlerin plastik aksamlarında yaygın olarak 

kullanılır. Tek kullanımlık bardak, tabak, yoğurt kapları, ayran kaplarında sıklıkla kullanılır.  
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SONUÇ 

Çok miktarda genleşebilen polistiren parçacıkları üretmek için en yaygın kullanılan yöntem, bir 

şişirme maddesi ile süspansiyon polimerizasyonudur. Bu işlem, granüllerin oluşturulduğu 

polimerizasyon ve granüllere pentan ve / veya diğer şişirici ajanların eklenmesi olmak üzere iki 

aşamadan oluşur. Elde edilen EPS renklidir, fakat içerisine grafit  katılırsa gri veya siyah renkte 

olabilmektedir. 
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ÖZET 

Artan rekabetin ve gelişen teknolojinin bir sonucu olarak yüklenici inşaat şirketlerinin yapılarının 

daha da karmaşık hale gelmesi bu şirketlerdeki faaliyetlerin izlenmesinde bazı problemlerin ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Klasik kontrol yöntemleriyle yapılan bu izlemelerdeki yetersizliklerin 

tespiti sonucunda; Amerika Birleşik Devletleri’nde beş bağımsız meslek kuruluşundan oluşan ve 

günümüzde iç kontrolün işletmelerde çok önemli bir öge haline gelmesinde öncü olan COSO iç 

kontrol modeli ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada COSO modeli olarak bilinen iç kontrol modeli, 

işletmelerin ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ve kapsamı nedeniyle en yaygın kabul gören ve sürekli 

gelişen, güncellenen ve en kapsamlı modeldir. Bu modelin amacı işletmelerdeki işletmelerin ve 

faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu, finansal ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin 

etkinliğini ve verimliliğini ve varlıkların korunmasını sağlamaktır. COSO iç kontrol modeli beş 

bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi 

ve iletişim, izleme/takip faaliyetleridir. Ülkelerin ekonomilerinde önemli bir itici güç olan inşaat 

sektöründeki işletmelerinde gelişimlerini sürdürmeleri ve kurumsal yapılarını oluşturmaları için etkin 

bir iç kontrol modelini kullanmaları artık bir zorunluluk halini almıştır. Bu amaçla COSO İç Kontrol 

modelinin yüklenici inşaat şirketlerinde uygulanmasında bir araç olarak kullanılması düşünülen ortak 

proje yönetim portalı yazılımı geliştirilmiştir. İnternet tabanlı bir yazılım olan ortak proje yönetim 

portalı ile yüklenici inşaat şirketlerinin iç kontrol faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeleri 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle genel olarak COSO iç kontrol modeli hakkında bilgi verilecek 

ve yüklenici inşaat firmaları için bir iç kontrol modeli uygulama aracı önerisi olarak ortak proje 

yönetim portalı tanıtılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapım Yönetim, İç Kontrol, COSO, Ortak Proje Yönetim Portalı  

 

ABSTRACT 

As a result of increasing competition and developing technology, becoming more complexity of the 

contracting companies' structures has led to some problems in monitoring the activities in these 

companies. As a result of the detection of deficiencies in these monitoring activities performed with 

classical control methods; COSO internal control model consisting of five independent professional 

organizations in the United States has emerged, which is a pioneer in the transformation of internal 

control into an important element in enterprises today. The internal control model, known today as 

the COSO model in the world, is the most widely accepted and continuously developed, updated and 

most comprehensive model, due to its level and scope to meet the needs of enterprises. The purpose 

of this model is to ensure compliance of business and activities in enterprises with legislation, the 

reliability of financial and managerial reporting, the effectiveness and efficiency of activities and the 

protection of assets. The COSO internal control model consists of five components. These 
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components are control environment, risk assessment, control activities, information and 

communication, monitoring activities. It has become necessary to use an effective internal control 

model in order to maintain their development and to build their corporate structures for enterprises in 

construction sector where they are as an important driving force in countries’ economies. For this 

purpose, joint project management portal software which is considered to be used as a tool in the 

implementation of COSO internal control model in the contracting companies has been developed. 

With the joint project management portal which is an internet-based software, contractor construction 

companies are aimed to conduct their internal control activities effectively. In this study, first of all, 

general information about COSO internal control model will be given and joint project management 

portal will be introduced as a proposal of internal control model implementation tool for construction 

contractors. 

 

Keywords: Construction Management, Internal Control, COSO, Joint Project Management Portal  

 

1.GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan küreselleşme ile birlikte buna paralel olarak bilgi teknolojileri alanında da 

gelişmeler olmuştur. Bu durum kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetim anlayışının değişmesine 

yol açmıştır. İşletmelerin faaliyetlerine ve yönetimine ait yapılar daha karmaşık hale gelmiştir. Bu 

süreçte, iletişimin yaygınlaşması, şeffaflık ve hesap verilebilirliği ön plana çıkartırken, değişimin 

getirdiği risklerin ve fırsatların yönetilebilmesi için stratejik planlama, performans yönetimi, risk 

yönetimi, iç kontrol, iç denetim gibi modern yönetim uygulamaları büyük önem kazanmıştır [1]. 

Yukarıda bahsedilen bu durum, işletme yöneticilerinin görev tanımlarında da yeniliklere yol açmıştır. 

İç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim kavramları geçmişte sadece bankalar ve sigorta 

kuruluşlarının faaliyet alanına girerken günümüzde tüm özel ve kamu kuruluşlarının gündemine de 

girmiş durumdadır. 

 

İşletmelerin ortaya çıkan bu yeni yönetim anlayışına uygun iç kontrol modeli ihtiyacı için 1985 

yılında Treadway komisyonu olarak bilinen Comittee of Sponsoring Organizations (COSO), Amerika 

Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren beş meslek kuruluşu (Amerika Muhasebe Derneği, Amerika 

Mali Müşavirler Enstitüsü, Uluslararası Finansal Yöneticiler Birliği, Yönetim Muhasebecileri 

Enstitüsü, İç Denetçiler Enstitüsü) tarafından kurulmuştur [2]. 

 

COSO’nun amacı; işletmeler tarafından düzenlenen sahte mali raporların sebeplerini tespit etmek ve 

meydana gelme olasılığını azaltmaktır. COSO, komite üyelerince yapılan ilk iç kontrol modelini 1992 

yılında yayımlamış ve büyük ilgi görmüştür. Gelişen teknoloji de dikkate alınarak hazırlanan ve 

sistemin dayandığı beş temel ilkeyi de düzenleyen yenilenmiş model ise 2013 yılında ortaya çıkmıştır 

[2]. 

Ekonomik açıdan en önemli sektörlerden birisi olan inşaat sektöründeki yüklenici firmalar; 

günümüzde rekabetin artması, gelişen teknolojiye paralel olarak daha karmaşık projelerin ortaya 

çıkması, ülke veya dünya genelinde ortaya çıkan ekonomik krizler gibi çeşitli riskler veya 

belirsizliklerle karşılaşma durumları oluşmaktadır. Yüklenici inşaat firmaları bu karşılaştıkları 

riskleri doğru şekilde yönetebilmek adına etkin bir iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sürecine 

ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

Bugün tüm dünyada COSO modeli olarak bilinen iç kontrol modeli, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek seviyede ve kapsamda olması sebebiyle uluslararası olarak en çok kabul gören ve sürekli 

geliştirilen, güncellenen ve en kapsamlı modeldir. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. COSO İç Kontrol Modeli 

İç kontrol kavramının önem kazanmasında, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 70’lerin ortasındaki 

Watergate skandalının önemli bir payı vardır. İç kontrol, işletme veya kurumun yönetim kurulu, 

yönetim ekibi ve diğer çalışanları aracılığı ile belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak 

belirtilen konularda makul bir güvencenin oluşmasını sağlamalıdır [3]. Bu hedefler; işletmelerin 

faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenirliliği ve geçerli yasa ve 

yönetmelikler uygunluk olarak tanımlanabilir. 

 

Diğer bir tanıma göre; İç kontrol, işletme varlıklarının korunması, muhasebe bilgilerinin 

doğruluğunun ve güvenilirliğinin kontrol edilmesi, öngörülen yönetsel politikalara katılımı 

cesaretlendiren uyumlaştırılmış bütün koordine yöntemler ve organizasyon planını kapsar [4]. 

 

Makul güvence ile hedeflenen aslında yüksek seviyede bir güvencedir. Makul güvence ile hiçbir 

zaman mutlak bir güvence düzeyi sağlanacağı düşünülmez. Bunun sebebi karar sürecinin insan odaklı 

olması ve her zaman verilen kararlarda hata payı ihtimali olmasıdır. Makul güvence, belirsizliğin ve 

riskin kesin olarak öngörülemediği bir olgudur. 

 

COSO, finansal raporlamanın iş ahlakı, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetişim aracılığıyla finansal 

raporların kalitesinin artırılmasını amaç edinmiş ve belirlediği amaçları gerçekleştirmek üzere 

düzenlemeler geliştiren gönüllü kuruluşların bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. COSO modeli iç 

kontrol sistemine ilişkin standartların temelini oluşturmaktadır. Bir iç kontrol modeli olan COSO iç 

kontrol sisteminin ana hedefleri; faaliyetlerin etkin ve etkili olmasını, güvenilir finansal raporlar 

hazırlanmasını, yasa ve düzenlemelere uyumu, etik değerlere uyumu ve varlıkların korunmasını 

sağlamaktır [5]. 

 

COSO iç kontrol modelinin iç kontrol sürecini oluşturan unsurları başlangıçta bir piramit olarak tasvir 

edilmiştir. COSO iç kontrol süreci Şekil 1’de gösterilmiştir. 2013 yılında yenilenen COSO iç kontrol 

yapısında bu unsurlar üç boyutlu küp olarak tasvir edilmiştir (Şekil 2). Bu unsurlar; kontrol ortamı, 

risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi paylaşımı ve iletişim ve son olarak izlemedir. 

 

Unsurlar, yukarıda bahsedilen beş ana kategoriden oluşmaktadır. İç kontrol amaçları üç ana 

kategoride 
1. Uygun bir 

kontrol 
(çalışma) 
ortamının 

oluşturulması

2. Amaçların 
belirlenmesi ve 

risklerin 
değerlendirilmesi

3. Kontrol 
politika ve 

prosedürlerin 
geliştirilmesi

4. Yönetim 
bilgi 

sistemlerinin 
ve kurumsal 

iletişimin 
tesisi

5. İç kontrol 
sisteminin 

izlenmesi ve 
değerlendirilmesi
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incelenmektedir: “faaliyetler”, “mali raporlama” ve “uygunluk”. Küpün üçüncü boyutundaki örgüt 

yapısında ise işletmenin genel kurumsal yapısı, alt bölümleri, varsa iştirakleri ve detay fonksiyonları 

yer almaktadır. Burada vurgulanmak istenen konu, detay işletme fonksiyonları için belirlenmiş olan 

kontrollerin, işletmenin bütünü için belirlenen kontrollerle uyum içinde olması gerektiğidir. Aşağıda 

öncelikle COSO modelinin yukarıda sayılan beş unsuru özetlenmiştir [6]. 

 

Şekil 1. COSO bazlı iç kontrol süreci [1] 

 

 

 

 
Şekil 2. COSO küpü [7] 

 

2.2. COSO İç Kontrol Modelinin Yapısı 

İç kontrol yapısı, özü gereği insan faktörüne bağlı bir yapıdır. Bu nedenle iç kontrol sisteminin 

işletmenin hedeflerine ulaşmada kesin etkili olacağının garantisi yoktur. Çünkü insana özgü 

eksiklikler, aksaklıklar, yanlış anlama ve yanlış uygulamalar, suiistimaller ya da umursamazlık, 

kontrol yapısının istenilen düzeyde başarı sağlamasına engel olabilir. 

 

İç kontrol yapısının sadece mali konularla ilgili olduğu yönünde yanlış bir kanaat vardır. Ancak 

doğrusu, iç kontrolün kurumun tüm faaliyetleri ile ilgili olduğudur. Hiçbir birim, görev ya da kişi bu 

sürecin dışında değildir. Tüm işletme unsurlarının iç kontrol yapısına dâhil olması süreç açısından 

bürokratik bir engel değildir. Yani iç kontrol kapsamının genişliği bürokrasiye, hantal bir yapıya ya 

da kişileri oyalamaya neden değildir. Tüm işletme elemanları; iç kontrolü süreçlere ilave yapılan işler 

olarak düşünmemeli, süreçlerin bir parçası olarak algılamalıdırlar.  

 

İç kontrol yapısı rutin, statik bir süreç değil aksine değişebilir ve işletme yapılarına uyarlanabilir bir 

sistem olma özelliğini taşımaktadır [8]. 

 

2.3. COSO İç Kontrol Modelinin Bileşenleri 

COSO küpünde, iç kontrolün unsurları ile iç kontrolün amaçları ve işletme faaliyetleriyle ilişkisi 

gösterilmiştir. Bu çerçevede faaliyet ve birimler (departmanlar), hedefler ve iç kontrolün unsurları bir 

küpün farklı yüzeylerini oluşturan ayrılmaz bir bütündür [9]. Bu küpte yer alan tüm faaliyetler ve 

birimler, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, bilgilerin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğunu 

hedefleyen iç kontrolün aşağıdaki beş unsurundan yararlanır. Bu bileşenler aşağıda açıklanmıştır. 
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2.3.1. Kontrol Ortamı 

İç kontrol yapısının “kontrol ortamı” bileşeni, maddi bir kavram olmaktan ziyade daha manevi bir 

muhtevaya sahiptir. Kontrol ortamı, şirket çalışanlarının kontrol bilincini etkiler, geliştirir ve 

sistematik bir düzene oturtmaya temel oluşturur. Kontrol ortamı denildiğinde, kurum çalışanlarının 

faaliyetlerini, görevlerini gerçekleştirdiği ortam düşünülmelidir [8]. Kontrol ortamını oluşturan beş 

ilke aşağıda verilmiştir. 

• Organizasyon dürüstlük ve etik değerlere bağlılık gösterir. 

• Yönetim kurulu icradan bağımsız olmalı ve işletmenin iç kontrol uygulamalarının yerine 

getirilmesi faaliyetlerinin gözetimini yapmalıdır. 

• Hedeflerin elde edilmesi bakımından gereken yönetsel organizasyonlar yapılmalıdır. Bu 

kapsamda, yönetim kurulu gözetim faaliyetlerinin kapsamı, operasyonel sisteme ilişkin yapılar, 

raporlama kanalları ve uygun görev-yetki-sorumlulukların net olarak belirlenmesi faaliyetleri 

yerine getirilmelidir. 

• İşletme örgütü, yetkin çalışanlarını hedeflere yönelik organize etmeli ve söz konusu çalışanların 

göz önüne alındığı, istihdam edildiği, gelişimleri ile devamlılıklarının sağlandığı bir ortam 

yaratmayı temin etmelidir. 

• İşletme hedeflerinin gerçekleştirilmesi kapsamında hizmet birimlerinde görevlendirilen ve iç 

kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan çalışanlar ürettikleri hizmetin sonuçlarından 

mesul tutulmalılar (hesap vermelerinin sağlanması gerekir) [10]. 

 

2.3.2. Risk Değerlendirme 

COSO'ya göre risk, hedeflere ulaşma sürecinde karşılaşılabilecek ve hedeflere ulaşma sürecini 

olumsuz yönde etkileyebilecek olaylar olarak tanımlanabilir. Risk değerlendirmesini oluşturan dört 

ilke aşağıda gösterilmiştir. 

• İşletme hedeflerinin önündeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik kriterler 

yeterince açık ve net tayin edilmelidir. 

• Kurum yetkilileri hedeflere ulaşmak için işletme genelinde riskleri belirlemeli ve risklerin etkili 

yönetimi çerçevesinde analiz etmelidir. 

• Risklerin değerlendirilmesinde muhtemel suiistimal riskleri de dikkate alınmalıdır. 

• Önceden tahmin edilemeyen fakat iç kontrol sistemini mutlak etkileyebilecek düzeydeki 

değişimler takip edilmeli, tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

 

2.3.3. Kontrol Faaliyetleri 

İşletmede üst yönetimce oluşturulan politika ve mevzuatlar temelinde risklerin minimize edilmesi 

bakımından, işletmedeki tüm çalışanlarını kapsayan, iş ve bilgi işlem süreçleri içerisinde yer alan 

önleme, tespit etme ve yönlendirme (uygunluk, onay, doğrulama, mutabakat ve gözden geçirme) 

faaliyetleridir [10]. Kontrol faaliyetlerini oluşturan üç ilke aşağıda gösterilmiştir. 

• Yetkililer, işletmenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek düzeydeki risklerin etkilerinin 

azaltılması bakımından gereken kontrol faaliyetlerini belirlemeli, uygulamalı ve geliştirmelidir. 

• Kullanılan bilgi teknolojilerinin genel kontrol faaliyetleri kriterleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

• Kontrol faaliyetleri çerçevesinde nelerin beklendiğini ortaya koyan politikalar belirlenmeli ve 

politikaların uygulanması bakımından yönetmelikler düzenlenmelidir. 

 

2.3.4. Bilgi ve İletişim 

İç Kontrol Yapısının bileşenlerinden birisi olan Bilgi ve İletişim; kontrol ortamı, risk değerlendirme, 

kontrol faaliyetleri ve izleme arasındaki ilişkiyi bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla sağlar. 

Organizasyon genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir 

araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin artmasında önemli bir 
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role sahiptir. İletişim; bilginin, gerek organizasyon içinde yatay ve dikey olarak gerekse dışında 

uygun mekanizmalarla ilgili kişi, idare ve mercilere iletilmesini ve dönüşümünü ifade eder [11]. Bilgi 

ve iletişimi oluşturan üç ilke aşağıda gösterilmiştir. 

• Yetkililer, iç kontrol faaliyetlerinin işleyişine destek olmak bakımından gereken kaliteli bilgiyi 

temin etmeli, üretmeli ve kullanmalıdır. 

• Yetkililer, düzenleme ve sorumlulukları içeren iç kontrole yönelik bilgileri etkili biçimde iç 

kontrol unsurlarına iletmelidirler. 

• Dış paydaşlara da iç kontrol sisteminin işleyiş etkinliği bakımından gereken bilgiler iletilmelidir. 

 

2.3.5. İzleme Faaliyetleri 

İzleme, iç kontrol yapısının kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen bütün gözden geçirme ve takip 

faaliyetlerini kapsar. Çeşitli iç ve dış etkenler nedeniyle, iç kontrol yapısının zaman içinde etkinliği 

zayıflayabilir. Bu nedenle iç kontrol yapısı belirli zamanlarda iç veya bağımsız denetimler 

yaptırılarak izlenebileceği gibi doğrudan yönetimin talimatıyla sürekli izlemeye de alınabilir. Sürekli 

izleme genellikle dönemler itibariyle karşılaştırmalar yaparak hesaplarla ilgili mutabakat çalışmaları 

yaparak, gerektiğinde özellikle yüksek risk taşıyan varlıkların envanterini yapmak şeklinde 

sürdürülebilir. Gerek bağımsız gerekse sürekli izlemeler sonucunda iç kontrol yapısının etkinliğinin 

azaldığı veya zayıfladığı alanların güçlendirilmesi bakımından yönetim tarafından önlemler alınması 

gerekir. Bu önlemlerin de uygulamaya konulup konulmadıkları yönetim tarafından izlenmelidir [4]. 

İzleme faaliyetlerini oluşturan iki ilke aşağıda gösterilmiştir. 

• İç kontrol unsurlarının var olduğu ve işlediği hususlarını değerlendirmek bakımından gereken 

planlamalar ve faaliyetler yapılmalıdır. 

• İç kontrol sisteminde tespit edilen zafiyetler, üst yönetim de dahil edilerek düzeltici önlemleri 

almakla yükümlü ilgililere zamanında ve uygun biçimde raporlanmalıdır. 

 

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılarak COSO iç kontrol modeli hakkında bilgi 

verilmiş, inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmalar açısından artan rekabet ortamına 

uyum sağlanabilmesi, karşılaşılan riskleri yönetebilmeleri için etkin bir iç kontrol ve kurumsal risk 

yönetimi sistemine ihtiyaç duydukları ortaya konulmuştur. Yüklenici inşaat firmaları için iç kontrol 

yönetiminin, proje yönetimine ait diğer unsurlarla bütünleştirilmesinin yönetiminin verimliliğini ve 

etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir. 

 

Bu amaçla; 117M308 numaralı TUBİTAK 1001 projesi olan “Yapım Projelerinde Proaktif Yönetime 

Geçiş Amaçlı İç Kontrol ve Risk Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Bir Araç: Ortak Proje 

Yönetim Portalı” geliştirilmiştir. Portalın kullanıcı inşaat firmalarına iç kontrol ve kurumsal risk 

yönetimi anlamında iyi uygulama örnekleri üzerinden katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

4.1. İç Kontrol Modeli Uygulama Aracı Olarak Ortak Proje Yönetim Portalı 

Yüklenici inşaat firmalarında iç kontrol sisteminin kurulmasında en önemli görev yönetim kuruluna 

düşmektedir. İç kontrol sisteminin kurulmasından ve gözetiminden sorumlu olan yönetim kurulu, 

yüklenici inşaat işletmesinin karşılaşabileceği risk alanlarını doğru bir şekilde kontrol etmelidir. 

Finansal ve yönetsel bilgileri doğruluk, güvenilirlik ve zamanlama bakımından test etmeli; işletmenin 

kanunlara, düzenlemelere, amaçlara, standartlara, politika ve prosedürlere uyumunu sağlamalıdır 

[12]. 

 

İç kontrol sistemi kurulurken, bazı faktörlerin göz önünde bulundurulması ve bu değerleme 

sonucunda, iç kontrol sistemi kurmaya ve kurulacak sistemin organlarını belirlemeye, sistemde görev 
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alacak personeli belirlemeye karar vermek gerekmektedir. İç kontrol sistemi kurulurken göz önüne 

alınacak faktörler risk faktörü ve maliyet faktörüdür [13]. 

 

İç kontrol usul ve yöntemlerinin uygulanması, işletme içinde var olan bürokrasiyi arttırır. İşlemlerin 

yürütülmesinde daha fazla belge ve işgücü harcanır. Ayrıca bürokratik işlemler nedeniyle işlerin 

gecikmesi, karlılığın ve verimliliğin düşmesine yol açtığı için, kayıp söz konusu olabilir. 

 

İç kontrol sisteminin kurulmasında ve çalışmasında işletmenin katlandığı bu kayıp ve harcamalar iç 

kontrol sisteminin maliyetidir. Kısacası; işletmede uygulanan iç kontrol usul ve yöntemleri arttıkça, 

iç kontrol sisteminin maliyeti de artar [14]. 

 

Yukarıda belirtilen bürokrasiyi önleyen ve işletme personelinin iş yükünü azaltacak bir yazılım 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla; 117M308 numaralı TUBİTAK 1001 projesi olan “Yapım 

Projelerinde Proaktif Yönetime Geçiş Amaçlı İç Kontrol ve Risk Yönetim Kapasitesinin 

Geliştirilmesi İçin Bir Araç: Ortak Proje Yönetim Portalı” geliştirilmiştir. Portal, yüklenici inşaat 

şirketlerinin organizasyon, sözleşme, proje, süreç, risk, iç kontrol ve performans yönetimlerinin 

birbiri ile entegre edilmesi, katılımcı inşaat şirketlerinin iyi proje örneklerinde edinilen deneyimlerin 

kayıt altına alınarak diğer portal kullanıcısı firmalara örnek teşkil etmesi, böylelikle proje ve şirket 

risk haritalarının çıkarılması ve risk yönetim sistemlerinin izlenebilirliğinin kolaylaştıracağı 

öngörülmüştür. Bu sayede gerekli tüm yönetim çalışmaları tek bir yazılım altında yapılarak işçilik ve 

zaman tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Yine benzer şekilde portal sayesinde şirket yönetiminin 

gerekli müdahaleleri zamanında ve doğru bir şekilde yapabilmesine olanak sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

Ortak Proje Yönetimi Portalı'nın ana sayfası Şekil 3'te gösterilmektedir. Ortak Proje Yönetimi Portalı 

yedi ana modülden oluşmaktadır: organizasyon yönetimi, sözleşme yönetimi, proje yönetimi, süreç 

yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol yönetimi ve performans yönetimi. Bu modüllerin bazılarının ekran 

görüntüleri, yazılımdaki görünüm sırasına göre aşağıda gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Ortak proje yönetim portalı ana sayfası 
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Şekil 4. Organizasyon yönetimi modülü ekran görüntüsü 

 

 
Şekil 5. İç kontrol yönetimi modülü ekran görüntüsü 
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Şekil 6. İç kontrol standartları listesi kontrol ortamı standardı 

 

 
Şekil 7. İç kontrol standartları listesi bilgi ve iletişim standardı 

 

Şekil 6 ve Şekil 7’ de iç kontrol standartlarından kontrol ortamı standardı ile bilgi ve iletişim standardı 

gösterilmektedir. İç kontrol yönetimi modülü ile yüklenici inşaat firmaları tarafından proje bazlı 

olarak iç kontrol yönetimi yapılabilmekte, iç kontrol standartları olan kontrol ortamı, risk 

değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme kapsamında gerekli kontroller sorumlu 

birim, otomasyon seviyesi, işlevsel kontrol türü, kontrol önemi ve kontrol sıklığı gibi başlık altında 

takibi yapılabilecektir. 

 

5. SONUÇ 

Günümüzde giderek gelişen ekonomik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve rekabet 

ortamında ayakta kalabilmek için inşaat şirketleri etkili bir iç kontrol modeline ihtiyaç 

duymaktadırlar. İç kontrol modeli, inşaat şirketlerinin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla kullanılacak 
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bir araçtır. Söz konusu model, şirketlerin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli dönemlerde değil, 

sürekli olarak uygulanmalıdır. 

 

COSO iç kontrol modeli, içeriğinin kapsayıcılığı, işletmelere uygulama rehberi sunması, sürekli 

güncellenmesi gibi özellikleri sayesinde günümüzdeki iç kontrol modelleri içerisinde en yaygın 

olarak kabul görmüş modeldir. COSO aynı zamanda iç kontrol mekanizmalarının entegrasyonu ve 

senkronizasyonu bakımından bütünsel bir yapıya sahip, proaktif bir araçtır. Yüklenici inşaat 

şirketlerinin iç kontrol modeli olarak COSO iç kontrol modelini uygulamaları yüksek bilgi ve beceri 

gerektiren bir konudur. Modelin mantığını anlamadan ve içselleştirmeden yapılacak uygulamalar 

istenen faydaları veremeyecektir.  

 

Ortak Proje Yönetim Portalı, sahip olduğu iç kontrol modülü sayesinde yüklenici inşaat şirketlerine 

ihtiyaç duydukları bu COSO iç kontrol modelini sunan web-tabanlı bir bilgisayar yazılım olarak 

kurgulanmıştır. Akademik bir çalışma olarak başlayan OPYP’nin, katılımcı inşaat şirketlerinden elde 

edilecek veriler sayesinde gelişeceği öngörülerek sektördeki tüm şirketler için organizasyon 

yönetimi, sözleşme yönetimi, süreç yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol yönetimi ve 

performans yönetimi konularında etkili, dinamik bir uygulama aracı olması amaçlanmaktadır. 
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